
1 
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของชาวบ้าน 
ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ 

The Factors Affecting to the Intention of Opisthorchiasis Prevention  
in a Community of Chaiyaphum Province 

 
ธีรศักดิ์ พรหมพันใจ 

Theerasak Prompunjai 
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครรำชสมีำ 

Office of Disease Prevention and Control 9, Nakhon Ratchasima 
 

   
ความส าคัญของปัญหา 
  โ รคพยำธิ ใบ ไม้ ตั บยั งคง เป็ นปัญหำส ำคัญทำงด้ ำนสำธำรณสุ ข โดย เฉพำะในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  เนื่องจำกโรคนี้เป็นสำเหตุส ำคัญที่ท ำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดี และมีกำร
เสียชีวิตจำกโรคนี้เป็นจ ำนวนมำกในแต่ละปี  ในปี 2550 มีรำยงำนผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ ำดี 28,000 รำย 
เฉลี่ยวันละ 76 คน และในปัจจุบันพบว่ำ ควำมชุกของกำรเกิดโรคมะเร็งตับหรือส่วนหนึ่งคือมะเร็งท่อน้ ำดีใน
ประเทศไทยยังพบสูงมำกในประชำชนที่อำศัยอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฐิติมำ วงศำโรจน์, ประภำศรี จงสุข
สันติกุล (บ.ก.), 2555)   และกำรศึกษำทำงระบำดวิทยำของโรคพยำธิใบไม้ตับสถำนกำรณ์โรคล่ำสุดในปี 2552 
(ฐิติมำ วงศำโรจน์ และคณะ, 2552)  พบว่ำ อัตรำควำมชุกของโรคพยำธิใบไม้ตับทั่วประเทศมีค่ำเฉลี่ย 8.7%  กำร
กระจำยของโรคพยำธิใบไม้ตับในภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตรำควำมชุกสูงกว่ำภำคอ่ืนคือ 16.6%   เมื่อ
พิจำรณำในระดับหมู่บ้ำนพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   พบว่ำอัตรำควำมชุกของโรคพยำธิใบไม้ตับสูงที่สุดถึง 
85.2%   นอกจำกนั้น สถิติสำธำรณสุข พ.ศ. 2553 ของกระทรวงสำธำรณสุข รำยงำนจ ำนวนสำเหตุกำรตำยจำก

บทคัดย่อ 
 โรคพยำธิใบไม้ตับยังคงเป็นปัญหำส ำคัญทำงด้ำนสำธำรณสุข เนื่องจำกเป็นสำเหตุที่ท ำให้เกิดมะเร็ง
ท่อน้ ำดี ปี 2550 มีรำยงำนผู้เสียชีวิตจำกโรคนี้ 28,000 รำย  กำรกระจำยของโรคพยำธิใบไม้ตับในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตรำควำมชุกสูงกว่ำภำคอ่ืนคือ 16.6%  สำเหตุของโรคเกิดจำกกำรรับประทำน
อำหำรประเภทที่ปรุงจำกปลำน้ ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียนปรุงดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ซึ่งมีตัวอ่อนพยำธิ
ใบไม้ตับปนเปื้อน   กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำทัศนคติ กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง กำรรับรู้
ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม และอ ำนำจในกำรท ำนำยควำมตั้งใจในกำรป้องกันกำรติดเชื้อพยำธิ
ใบไม้ตับ ของประชำกรของหมู่บ้ำนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ โดยมีกลุ่มประชำกรเป็นผู้ที่ยังคงมีพฤติกรรม
กินปลำดิบจ ำนวน 100 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติกำรแจกแจงควำมถี่ 
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำสูงสุด ค่ำต่ ำสุด สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และควำมถดถอยเชิง
พหุคูณแบบขั้นตอน  ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรคล้อยตำมผู้น ำชุมชน และกำรคล้อยตำมคนในครอบครัว มี
อิทธิพลต่อควำมตั้งใจในกำรป้องกันกำรติดเชื้อโรคพยำธิใบไม้ตับ ดังนั้น กลยุทธในกำรแก้ไขปัญหำโรค
พยำธิใบไม้ตับควรมีกำรปรับกระบวนกำรในกำรพัฒนำกลุ่มผู้น ำชุมชนและคนในครอบครัวให้เข้ำมำมี
บทบำทเป็นสื่อกลำงในกำรสื่อสำรและจูงใจกลุ่มเสี่ยง 
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เนื้องอกร้ำยที่ตับและท่อน้ ำดีในตับ ทั้งประเทศ 14,008 รำย โดยอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 7,513 รำย คิด
เป็นร้อยละ 53.6 (กระทรวงสำธำรณสุข, 2555) 
 ปัจจุบันองค์กำรอนำมัยโลกจัดอันดับพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดีเป็นโรคส ำคัญและยอมรับให้โรค
พยำธิใบไม้ตับเป็นสำเหตุที่ส ำคัญในกำรเป็นสำรก่อมะเร็งที่ท ำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดี โรคมะเร็งตับหรือส่วนหนึ่ง
คือมะเร็งท่อน้ ำดี (IARC, 1997)  ชนิดของพยำธิใบไม้ตับที่ก่อโรคในคนในประเทศไทย คือ Opisthorchis viverini  
พยำธิตัวเต็มวัยขณะมีชีวิตพบอยู่ในทำงเดินน้ ำดีและท่อน้ ำดีของตับของคน  พบได้ทุกภำคของประเทศไทย แต่พบ
ในอัตรำที่สูงในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคเหนือ  สำเหตุของโรคเกิดจำกกำรรับประทำนอำหำรประเภทที่
ปรุงจำกปลำน้ ำจืดเกล็ดขำวตระกูลปลำตะเพียนปรุงดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ซึ่งมีตัวอ่อนพยำธิใบไม้ตับปนเปื้อน  เช่น 
ก้อยปลำดิบ ลำบปลำดิบ ส้มปลำดิบ ปลำร้ำดิบ (น้อยกว่ำ 6 เดือน) หรือส้มต ำปลำร้ำดิบ เป็นต้น  เมื่อคนรวมทั้ง
แมวหรือสุนัขซึ่งเป็นสัตว์รังโรคพยำธิใบไม้ตับที่ส ำคัญ ถ่ำยอุจจำระปนเปื้อนลงในแหล่งน้ ำก็จะท ำให้เกิดกำรแพร่
ระบำดได้  อีกทั้งพยำธิใบไม้ตับซึ่งมีอำยุขัยมำกกว่ำ 10 ปี อำศัยอยู่ในท่อน้ ำดีทั้งของคนและสัตว์รังโรคเป็น
เวลำนำนจะท ำให้มีพยำธิสะสมจ ำนวนมำกขึ้น มีกำรอักเสบของท่อน้ ำดีมำกขึ้น และมีโอกำสพัฒนำกลำยเป็น
มะเร็งท่อน้ ำดี (กระทรวงสำธำรณสุข, 2555)  ผู้ที่เคยเป็นโรคพยำธิใบไม้ตับและกินยำรักษำพยำธิแล้วกลับมำเป็น
ซ้ ำอีกสูงถึงร้อยละ 12 ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์พฤติกรรมเสี่ยงต้นเหตุพบว่ำ ประชำชนในพื้นที่ที่พบโรคพยำธิใบไม้ตับ
สูง ยังคงกินอำหำรที่ท ำจำกเนื้อปลำน้ ำจืดเกล็ดขำวดิบๆ สุกๆ เป็นประจ ำเหมือนเดิม ร้อยละ 7 และกินเป็นครั้ง
ครำว ร้อยละ 84 และร้อยละ 38 ยังมีพฤติกรรมถ่ำยอุจจำระนอกส้วม (ฐิติมำ วงศำโรจน์ และคณะ, 2552) 
 ในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่ผ่ำนมำ หลังจำกมีกำรค้นพบพยำธิใบไม้ตับครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 
พ.ศ.2458 และตรวจพบพยำธิในผู้ป่วย ได้มีกำรศึกษำวิจัยมำกมำยกระทั่งน ำไปสู่กำรก ำหนดนโยบำยและด ำเนิน
มำตรกำร  “อีสำนไม่กินปลำดิบ” เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530   ท ำให้ควำมชุกของโรคลดลงและสำมำรถลดปัญหำลง
ได้ระดับหนึ่ง แต่กำรด ำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่อง รวมทั้งขำดกลไกกำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชน อีกทั้ง
ลักษณะของปัญหำที่เป็นเรื่องของพฤติกรรมของคน เชื่อมโยงกับบริบททำงวัฒนธรรม ควำมเชื่อ และวิถีชีวิตของ
ชุมชนนั้น ท ำให้ปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดียังคงมีอุบัติกำรณ์ที่สูงอยู่ถึงปัจจุบัน  (กระทรวง
สำธำรณสุข, 2555)   ในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว  สิ่งที่จ ำเป็นคือกำรเลิกกินปลำดิบ  แต่กำรตัดสินใจที่จะเลิก
พฤติกรรมที่เคยปฏิบัติมำนำนหรือกำรที่บุคคลจะกระท ำพฤติกรรมให้เป็นไปตำมที่พึงประสงค์ มักเกี่ยวข้องกับ
ควำมตั้งใจของบุคคลนั้นๆ (เบญจพร พงศ์อ ำไพ, 2551) ซึ่งพบว่ำ ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน (Theory of 
Planned Behavior (TPB) ที่พัฒนำขึ้นโดย Ajzen (1991) เป็นทฤษฎีที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรอธิบำยควำมตั้งใจ
ที่จะกระท ำพฤติกรรมของบุคคลได้  โดยมีแนวคิดว่ำ “ควำมตั้งใจกระท ำพฤติกรรม” (Behavior Intention)  ซึ่ง
จะถูกก ำหนดโดยตัวแปรส ำคัญ 3 ประกำรคือ ทัศนคติ (Attitude)  กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง (Subjective 
Norm) และกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavior control) 
 ดังนั้น เพ่ือหำแนวทำงในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกกินปลำดิบ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษำว่ำมีปัจจัยใดบ้ำงที่มีผลต่อควำมตั้งใจของผู้ที่ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงบริโภคอำหำรที่ท ำจำกปลำน้ ำจืดแบบดิบ
หรือสุกๆ ดิบๆ ในกำรป้องกันกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ  เพ่ือน ำผลกำรศึกษำไปใช้ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรป้องกัน
ควบคุมโรคพยำธิใบไม้ตับต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษำทัศนคติ กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม และ
ควำมตั้งใจในกำรป้องกันกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ 
  2. เพื่อศึกษำศึกษำอ ำนำจในกำรท ำนำยของทัศนคติ กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง กำรรับรู้ควำมสำมำรถใน
กำรควบคุมพฤติกรรม ต่อควำมตั้งใจในกำรป้องกันกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ 
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สมมติฐานการวิจัย 
 ทัศนคติต่อกำรป้องกันกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง และกำรรับรู้ควำมสำมำรถใน
กำรควบคุมพฤติกรรมในกำรป้องกันกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ สำมำรถร่วมกันท ำนำยควำมตั้งใจในกำรป้องกันกำร
ติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำเป็นประชำกรที่อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนละหำน ต.ละหำน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ที่
ยังคงมีพฤติกรรมกำรบริโภคปลำดิบ โดยพิจำรณำจำกข้อมูลกำรส ำรวจของ รพ.สต.ละหำน ปี พ.ศ. 2557 ทั้งหมด
จ ำนวน 100 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
กำรศึกษำครั้งนี้ใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 5 
ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ 
และพฤติกรรมกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ ำนวน 7 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับทัศนคติต่อกำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับ ผู้วิจัยได้สร้ำงข้อค ำถำมจำกกำร
ทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องโรคพยำธิใบไม้ตับ จ ำนวน 15 ข้อ โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน 5 ระดับ 
ตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ไปจนถึง เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง โดยให้คะแนน 1-5 ในข้อควำมทำงบวก และ 5-1 ในข้อควำม
ทำงลบ น ำผลคะแนนที่ได้มำหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเกณฑ์กำรแปลผลคะแนน ก ำหนดแบ่งเป็น 5 ช่วง คือ ระดับต่ ำ 
ค่อนข้ำงต่ ำ ปำนกลำง ค่อนข้ำงสูง และระดับสูง 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิงต่อกำรป้องกันกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ โดย
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ  
  ตอนที่ 1 เป็นควำมคิดเห็นต่อควำมประสงค์ของกลุ่มอ้ำงอิงที่มีต่อผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
กำรป้องกันพยำธิใบไม้ตับ 4 ข้อในแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่มมี 4 กลุ่ม ได้แก่ เพ่ือน คนในครอบครัว เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข และผู้น ำชุมชน รวม 16 ข้อ มีเกณฑ์ให้คะแนน 5 ระดับ ตั้งแต่น้อยที่สุด ถึง มำกที่สุด โดยคิดค่ำ
คะแนนเป็น 1-5  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบวัดแรงจูงใจที่จะท ำตำมกลุ่มอ้ำงอิง เป็นแบบวัดควำมนึกคิดของผู้ให้ข้อมูลว่ำ
จะท ำตำมประสงค์ของกลุ่มอ้ำงอิงหรือไม่ อย่ำงไร จ ำนวน 16 ข้อ มีเกณฑ์ให้คะแนน 5 ระดับ ตั้งแต่น้อยที่สุด ถึง 
มำกที่สุด โดยคิดค่ำคะแนนเป็น 1-5   กำรแปลผลคะแนนของกำรกำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง พิจำรณำจำกผลคูณ
ระหว่ำงคะแนนควำมคิดเห็นต่อควำมประสงค์กลุ่มอ้ำงอิงและคะแนนแรงจูงใจที่จะท ำตำมกลุ่มอ้ำงอิง น ำผล
คะแนนที่ได้มำหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเกณฑ์กำรแปลผลคะแนน ก ำหนดแบ่งเป็น 5 ช่วง คือ ระดับต่ ำ ค่อนข้ำงต่ ำ ปำน
กลำง ค่อนข้ำงสูง และระดับสูง 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถำมกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรมกำรป้องกันกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้
ตับ เป็นกำรวัดกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรมและกำรจัดกำรกับปัญหำและอุปสรรคใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับ  จ ำนวน 10 ข้อ มีเกณฑ์ให้
คะแนน 5 ระดับ ตั้งแต่น้อยที่สุด ถึง มำกที่สุด โดยคิดค่ำคะแนนเป็น 1-5 น ำผลคะแนนที่ได้มำหำค่ำเฉลี่ย ส่วน
เกณฑ์กำรแปลผลคะแนน ก ำหนดแบ่งเป็น 5 ช่วง คือ ระดับต่ ำ ค่อนข้ำงต่ ำ ปำนกลำง ค่อนข้ำงสูง และระดับสูง 
 ส่วนที่ 5 แบบวัดควำมตั้งใจในกำรป้องกันกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ ประกอบด้วยข้อควำมที่แสดงถึงควำม
ตั้งใจในกำรมีพฤติกรรมกำรป้องกันกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ จ ำนวน 7 ข้อ มีเกณฑ์กำรให้คะแนน ตั้งแต่ “เป็นไป
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ได้น้อยที่สุด” ถึง “เป็นไปได้มำกที่สุด” คิดเป็นค่ำคะแนน 1-5  น ำผลคะแนนที่ได้มำหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเกณฑ์กำร
แปลผลคะแนน ก ำหนดแบ่งเป็น 5 ช่วง คือ ระดับต่ ำ ค่อนข้ำงต่ ำ ปำนกลำง ค่อนข้ำงสูง และระดับสูง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป และวิเครำะห์โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนำ 
(Descriptive Statistic) ในกำรวิเครำะห์ตำมลักษณะข้อมูล ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน ค่ำสูงสุด ค่ำต่ ำสุด วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรป้องกันกำรติดเชื้อ
พยำธิใบไม้ตับ โดยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) และวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจในกำรป้องกันกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ โดยใช้สถิติกำร
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
 
ผลการวิจัย 
1.  ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา 
  จำกกำรศึกษำข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชำกรที่ท ำกำรศึกษำ (ตำรำงที่ 1) พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชำย ร้อยละ 58 และเพศหญิง ร้อยละ 42   มีอำยุระหว่ำง 30-80 ปี  กลุ่มอำยุที่พบมำกที่สุดคือกลุ่มอำยุ 46-60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมำคือ กลุ่มที่มีอำยุ  30-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 34 ส่วนกลุ่มประชำกรที่มีอำยุมำกกว่ำ 60 
ปีขั้นไป นั้นพบได้น้อยที่สุด คือร้อยละ 28   เมื่อพิจำรณำภำพรวมแล้ว กลุ่มประชำกรที่ท ำกำรศึกษำครั้งนี้อำยุ
ต่ ำสุด 30 ปี อำยุสูงสุด 80 ปี และมีอำยุเฉลี่ยเท่ำกับ 52.17 ปี  สถำนภำพสมรส เกินกว่ำครึ่งหนึ่งของกลุ่ม
ประชำกรที่ท ำกำรศึกษำทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 78 เป็นผู้ที่แต่งงำนแล้วและอยู่ด้วยกัน  นอกนั้นมีสถำนะโสด 
หม้ำย หย่ำ และแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 22   
 ในด้ำนกำรศึกษำ ร้อยละ 72 เป็นผู้ที่มีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำหรือน้อยกว่ำ ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบได้มำก
ที่สุด รองลงมำคือจบชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นหรือสูงกว่ำ ร้อยละ 28 กลุ่มประชำกรส่วนมำกประกอบอำชีพท ำนำ
ท ำไร่ คิดเป็นร้อยละ 48   ชำวประมงร้อยละ 22  ค้ำขำย/รับจ้ำงร้อยละ 16 และ  แม่บ้ำน/ไม่ได้ประกอบอำชีพคิด
เป็นร้อยละ 14   รำยได้ของครอบครัว ส่วนใหญ่มีรำยได้พอใช้แต่ไม่เหลือเก็บ คิดเป็นร้อยละ 55   กลุ่มที่มีรำยได้
พอใช้และเหลือเก็บ ร้อยละ 34  และกลุ่มท่ีมีรำยได้ไม่พอใช้ ร้อยละ 11 
 พฤติกรรมสุขภำพในเรื่องกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำกกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มประชำกรส่วนใหญ่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ  67  ส่วนกลุ่มที่ไม่ดื่มคิดเป็นร้อยละ 33 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ ำนวน (N=100) ร้อยละ 
เพศ   
 ชำย 58 58 
 หญิง 42 42 
อำยุ   
 30-45 ปี 34 34 
 46-60 ปี 38 38 
 > 60 ปี 28 28 
= 52.17 (S.D.=12.85), Min=30, Max=80   
สถำนภำพ   
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 โสด/หม้ำย/หย่ำ/แยก 22 22 
 สมรส 78 78 
กำรศึกษำ   
 ประถมศึกษำหรือน้อยกว่ำ 72 28 
 มัธยมศึกษำตอนต้นหรือสูงกว่ำ 28 28 
     
อำชีพ   
 ไม่ได้ประกอบอำชีพ/แม่บ้ำน 14 14 
 ค้ำขำย/รับจ้ำง 16 16 
 ท ำนำ/ท ำไร่ 48 48 
 ประมง 22 22 

 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ ำนวน (N=100) ร้อยละ 
รำยได้ต่อครอบครัว   
 ไม่พอใช้ 11 11 
 พอใช้แต่ไม่เหลือเก็บ 55 55 
 พอใช้และเหลือเก็บ 34 34 
กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
 ไม่ดื่ม 33 33 
 ด่ืม 67 67 

 
2. ระดับของทัศนคติต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และความตั้งใจในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้
ตับ(ตำรำงท่ี 2) 
 เมื่อพิจำรณำโดยรวม พบว่ำ กลุ่มประชำกรที่ศึกษำมีทัศนคติต่อกำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับอยู่ในระดับ
ค่อนข้ำงสูง (  = 3.48)   ด้ำนกำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง พบว่ำ กำรคล้อยตำมกลุ่มเพ่ือน อยู่ในระดับต่ ำ ( = 
1.50)  กำรคล้อยตำมคนในครอบครัว อยู่ในระดับต่ ำ ( = 1.64) ส่วนกำรคล้อยตำมกลุ่มเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอยู่
ในระดับค่อนข้ำงสูง (  = 3.49) และกำรคล้อยตำมกลุ่มผู้น ำชุมชนก็อยู่ในระดับค่อนข้ำงสูงเช่นกัน ( = 3.76)   
ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเอง พบว่ำ อยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง ( = 3.70)  และควำมตั้งใจในกำรป้องกันกำร
ติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ พบว่ำ อยู่ในระดับปำนกลำง ( =2.49) 
 
ตารางท่ี 2 ระดับของทัศนคติต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และความตั้งใจในการป้องกันการ
ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ  

ตัวแปร  S.D. 
ทัศนคติเกี่ยวกับกำรป้องกันควบคุมโรคพยำธิใบไม้ตับ 3.48 0.3392 

X X
X

X X
X

X

X
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กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง   
 เพ่ือน 1.50 0.5252 
 คนในครอบครัว 1.64 0.7189 
 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 3.49 0.4765 
 ผู้น ำชุมชน 3.76 0.5702 
กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรมกำรป้องกันกำรติดเชื้อ
พยำธิใบไม้ตับ 

3.70 0.2716 

ควำมตั้งใจในกำรป้องกันกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ 2.49 1.3894 
 
3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความตั้งใจเลิกกินปลาดิบ จ าแนกตาม เพศ การศึกษา และการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  เมื่อวิเครำะห์หำควำมแตกต่ำงระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับควำมตั้งใจเลิกพฤติกรรมกำรบริโภคปลำดิบ
หรือสุกๆดิบๆ พบว่ำ ปัจจัยด้ำนเพศ กำรศึกษำ และกำรดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ที่แตกต่ำงกัน มีระดับควำมตั้งใจเลิก
พฤติกรรมกำรบริโภคปลำดิบหรือสุกๆดิบๆ แตกต่ำงกัน ที่ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ .01 
 
ตารางท่ี 3 ความแปรปรวนของความตั้งใจเลิกกินปลาดิบ จ าแนกตาม เพศ การศึกษา และการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

ปัจจัย t p-value 
เพศ -16.173 .000 
กำรศึกษำ 2.484 .006 
กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4.260 .000 

 
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และความตั้งใจในการป้องกัน
การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 
 กำรวิเครำะห์หำค่ำทัศนคติต่อกำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับ กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง กำรรับรู้
ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรมกำรป้องกันกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ และควำมตั้งใจในกำรป้องกันกำรติด
เชื้อพยำธิใบไม้ตับ (ตำรำงท่ี 4)  พบว่ำ กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง 3 กลุ่มมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมตั้งใจเลิก
บริโภคปลำดิบ นั่นคือ กำรคล้อยตำมคนในครอบครัวมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมตั้งใจเลิกบริโภคปลำดิบ ที่
ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ .05   กำรคล้อยตำมเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมตั้งใจเลิก
บริโภคปลำดิบ ที่ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ .01 และ กำรคล้อยตำมผู้น ำชุมชนมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมตั้งใจ
เลิกบริโภคปลำดิบ ที่ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ 0.001 
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ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างทัศนคติต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และความตั้งใจในการ
ป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 

ปัจจัย ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 
กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง   
 คนในครอบครัว .213* .034 
 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข .257** .010 
 ผู้น ำชุมชน .349** .000 

* หมำยถึง P < .05, ** หมำยถึง P < .01, *** หมำยถึง P< .001 
 
 
5. ปัจจัยที่มีอ านาจการท านายความตั้งใจในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 
 เมื่อวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหำตัวแปรที่มีอ ำนำจกำรท ำนำย
ควำมตั้งใจในกำรป้องกันกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับโดยภำพรวมของกลุ่มประชำกร (ตำรำงที่ 5) พบว่ำ ปัจจัยที่มี
อ ำนำจในกำรร่วมท ำนำยควำมตั้งใจเลิกกินปลำดิบได้อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ โดยมีประสิทธิภำพกำรพยำกรณ์ 
ร้อยละ 16.2 (R2 = .162) มีจ ำนวน 2 ปัจจัย เรียงตำมน้ ำหนักสัมประสิทธิ์กำรถดถอยมำตรฐำน (beta) จำกมำก
ไปหำน้อย คือ กำรคล้อยตำมผู้น ำชุมชน (beta = .688, p < .01) และ กำรคล้อยตำมคนในครอบครัว (beta = 
.454, p< .05) และสำมำรถสร้ำงสมกำรถดถอยเพื่อใช้พยำกรณ์ควำมตั้งใจเลิกกินปลำดิบ ดังนี้ 
 Y’ = b0 + b1X1 + b2X2 

 Y’ = 5.966 + .454 กำรคล้อยตำมคนในครอบครัว + .688 กำรคล้อยตำมผู้น ำชุมชน 
โดยค่ำ 
 b0 = ค่ำคงที่ หรือ Constant (a) 
 bn = ค่ำสัมประสิทธิ์กำรถดถอยของ X 
 Y’ = คะแนนควำมตั้งใจในกำรป้องกันกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ 
 X1 = คะแนนกำรคล้อยตำมคนในครอบครัว 
 X2 = คะแนนกำรคล้อยตำมผู้น ำชุมชน 
  
ตารางท่ี 5 ปัจจัยท่ีมีอ านาจการท านายความตั้งใจในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 

ตัวแปร b beta t p-value 
กำรคล้อยตำมคนในครอบครัว (X1) .877 .454 1.995 .049 
กำรคล้อยตำมผู้น ำชุมชน (X2) 1.677 .688 3.305 .001 
Constant (a) = 5.966, R=.402, R2=.162, F=6.182     

 
การอภิปรายผล 
 จำกกำรศึกษำครั้งนี้สำมำรถบอกได้ว่ำ ชุมชนชนบทในภำคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยยังให้ควำมส ำคัญ
กับผู้น ำชุมชน และควำมผูกพันกับบุคคลในครอบครัว  และเมื่อพิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพที่ผ่ำนมำ 
มักมุ่งเน้นบทบำทของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในกำรเป็นผู้น ำกิจกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้ควำมรู้ กำรปรับ
ทัศนคติ กำรสร้ำงกระบวนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่กระท ำต่อกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มผู้ป่วย
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โดยตรง  ซึ่งผลที่ได้สะท้อนได้จำกสภำพปัญหำด้ำนสุขภำพหลำยๆ เรื่องที่ยังคงเป็นปัญหำอยู่  รวมทั้งปัญหำโรค
พยำธิใบไมต้ับที่มีกำรค้นพบและมีกำรรณรงค์ยำวนำนมำหลำยสิบปี   กระทั่งปัจจุบันสภำพปัญหำและผลกระทบที่
เกิดข้ึนก็ยังคงควำมรุนแรง กระทั่งน ำไปสู่กำรก ำหนดเป็นวำระแห่งชำติและมีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ระดับชำติเพ่ือ
แก้ปัญหำ และสิ่งที่ได้จำกกำรถอดบทเรียนสิ่งหนึ่งคือกำรขำดกำรมีส่วนร่วมของชุมชน จึงได้มีกำรก ำหนดกลยุทธ์ที่
เน้นให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม (กระทรวงสำธำรณสุข , 2555)  หำกกำรออกแบบกระบวนกำรมีกำรปรับเปลี่ยน
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นกำรฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้น ำชุมชน และสมำชิกในครอบครัวของกลุ่มเสี่ยง ก็น่ำจะช่วยให้กำร
แก้ปัญหำมีประสิทธิภำพมำกขึ้นกว่ำกำรจัดอบรมแก่กลุ่มเสี่ยงเพียงกลุ่มเดียว อย่ำงเช่นกำรศึกษำของ Escalada 
et al (2006) ที่ใช้โมเดล The Theory of Reasoned Action นี้ ในกำรอธิบำยพฤติกรรมกำรตัดสินใจใช้สำรเคมี
ก ำจัดแมลงของชำวนำในประเทศลำว และพบว่ำบรรทัดฐำนของกลุ่มอ้ำงอิงที่มีผลต่อกำรตัดสินใจของชำวนำได้แก่ 
ผู้น ำชุมชน และนักวิชำกำร กระทั่งน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงแนวทำงกำรจัดกำรกับปัญหำโดยให้ควำมส ำคัญกับกำร
ฝึกอบรมในกลุ่มอ้ำงอิงที่มีอิทธิพลต่อชำวนำ   
 อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำผลกำรศึกษำจะแสดงให้เห็นว่ำปัจจัยกำรคล้อยตำมผู้น ำชุมชนและกำรคล้อยตำมคน
ในครอบครัวจะมีอิทธิพลในกำรท ำนำยควำมตั้งใจในกำรป้องกันกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ แต่ประสิทธิภำพในกำร
พยำกรณ์มีเพียงร้อยละ 16.2 เท่ำนั้น (R2 = .162) ซึ่งก็เป็นไปได้ว่ำ ลักษณะปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับยังมีปัจจัย
อ่ืนๆ ที่ส ำคัญที่ท ำให้เพียงควำมส ำคัญของกลุ่มอ้ำงอิงไม่เพียงพอที่จะท ำให้กลุ่มเสี่ยงเกิดควำมตั้งใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ซึ่งพบว่ำ เหตุผลส ำคัญที่กลุ่มเสี่ยงยังคงบริโภคปลำดิบอยู่คือกำรติดใจในรสชำติ 
(Wongba N et al 2011, Grundy-Warr. C. 2012, ธีรศักดิ์ พรหมพันใจและคณะ 2556)  อีกทั้งปัญหำดังกล่ำว
ยังเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมกำรบริโภคของคนอีสำนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมำเนิ่นนำน (วนิดำ โชควำณิชย์พงษ์ 2552, 
กระทรวงสำธำรณสุข 2555)  ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำในครั้งนี้ที่พบว่ำ กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีสัมพันธ์
กับควำมตั้งใจในกำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับ เนื่องจำกในสังคมไทยนั้นสุรำผูกพันกับวิถีชีวิต โดยเฉพำะในชนบท
ของภำคอีสำน ไม่ว่ำจะเป็นงำนเลี้ยง หรือสังสรรค์ในกลุ่มเพ่ือนฝูง ที่ต้องมีกำรดื่มสุรำ และปลำดิบก็มักจะเป็น
กับแกล้มในวงสุรำ (Grundy-Warr. C. 2012, ธีรศักดิ์ พรหมพันใจและคณะ 2556)  
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. หน่วยงำนสำธำรณสุขที่เก่ียวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับ ควรให้มีกำรทบทวนกลยุทธ 
แผนงำนโครงกำร ที่มุ่งเน้นบทบำทเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขเป็นหลักในกำรเข้ำถึงและสื่อสำรกับกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงโดยตรง ควรมีกำรปรับกระบวนกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มเป้ำหมำยที่กลุ่มเสี่ยงให้ควำมส ำคัญด้วย เช่น 
ผู้น ำชุมชน หรือบุคคลในครอบครัว เพ่ือให้ท ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และจูงใจให้กลุ่มเสี่ยงเกิด
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อีกท้ังกลุ่มที่เป็นสื่อกลำงเหล่ำนี้ยังอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง ท ำให้สำมำรถท ำหน้ำที่ได้
อย่ำงต่อเนื่อง 
 2. กระทรวงสำธำรณสุขควรปรับกิจกรรมกำรรณรงค์เลิกกินปลำดิบให้มีกำรบูรณำกำรไปกับกำรรณรงค์
เพ่ือกำรลดละเลิกสุรำ โดยเฉพำะในพ้ืนที่มีมีกำรติดเชื้อโรคพยำธิใบไม้ตับสูง 
 3. ควรมีกำรศึกษำเปรียบเทียบกลุ่มที่เคยกินปลำดิบแล้วเลิกได้กับกลุ่มที่ยังคงกินอยู่ เพื่อหำปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของทั้งสองกลุ่ม 
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