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ความสำคัญของปญหา 
  โรคพยาธ ิ ใบไม ต ับย ั งคงเป นป ญหาสำค ัญทางด  านสาธารณส ุขโดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  เนื่องจากโรคนี้เปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหเกิดโรคมะเร็งทอน้ำดี และมีการ
เสียชีวิตจากโรคนี้เปนจำนวนมากในแตละป  ในป 2550 มีรายงานผูเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งทอน้ำดี 28,000 ราย 
เฉลี่ยวันละ 76 คน และในปจจุบันพบวา ความชุกของการเกิดโรคมะเร็งตับหรือสวนหนึ่งคือมะเร็งทอน้ำดีใน
ประเทศไทยยังพบสูงมากในประชาชนท่ีอาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฐิติมา วงศาโรจน, ประภาศรี จงสุข
สันติกุล (บ.ก.), 2555)   และการศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคพยาธิใบไมตับสถานการณโรคลาสุดในป 2552 
(ฐิติมา วงศาโรจน และคณะ, 2552)  พบวา อัตราความชุกของโรคพยาธิใบไมตับท่ัวประเทศมีคาเฉลี่ย 8.7%  การ
กระจายของโรคพยาธิใบไมตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราความชุกสูงกวาภาคอื่นคือ 16.6%   เม่ือ
พิจารณาในระดับหมูบานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   พบวาอัตราความชุกของโรคพยาธิใบไมตับสูงที่สุดถึง 
85.2%   นอกจากนั้น สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2553 ของกระทรวงสาธารณสุข รายงานจำนวนสาเหตุการตายจาก

บทคัดยอ 
 โรคพยาธิใบไมตับยังคงเปนปญหาสำคัญทางดานสาธารณสุข เนื่องจากเปนสาเหตุท่ีทำใหเกิดมะเร็ง
ทอน้ำดี ป 2550 มีรายงานผูเสียชีวิตจากโรคนี้ 28,000 ราย  การกระจายของโรคพยาธิใบไมตับในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราความชุกสูงกวาภาคอื่นคือ 16.6%  สาเหตุของโรคเกิดจากการรับประทาน
อาหารประเภทท่ีปรุงจากปลาน้ำจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียนปรุงดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ซ่ึงมีตัวออนพยาธิ
ใบไมตับปนเปอน   การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และอำนาจในการทำนายความตั้งใจในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ 
ของชาวบานในหมูบานแหงหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ โดยมีกลุมประชากรเปนผูท่ียังคงมีพฤติกรรมกินปลาดิบ 
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการแจกแจงความถี ่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ำสุด สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน  
ผลการวิจัยพบวา การคลอยตามผูนำชุมชน และการคลอยตามคนในครอบครัว มีอิทธิพลตอความตั้งใจใน
การปองกันการติดเชื้อโรคพยาธิใบไมตับ ดังนั้น กลยุทธในการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับควรมีการปรับ
กระบวนการในการพัฒนากลุมผูนำชุมชนและคนในครอบครัวใหเขามามีบทบาทเปนสื่อกลางในการสื่อสาร
และจูงใจกลุมเสี่ยง 
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เนื้องอกรายที่ตับและทอน้ำดีในตับ ทั้งประเทศ 14,008 ราย โดยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7,513 ราย คิด
เปนรอยละ 53.6 (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) 
 ปจจุบันองคการอนามัยโลกจัดอันดับพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีเปนโรคสำคัญและยอมรับใหโรค
พยาธิใบไมตับเปนสาเหตุท่ีสำคัญในการเปนสารกอมะเร็งท่ีทำใหเกิดโรคมะเร็งทอน้ำดี โรคมะเร็งตับหรือสวนหนึ่ง
คือมะเร็งทอน้ำดี (IARC, 1997)  ชนิดของพยาธิใบไมตับท่ีกอโรคในคนในประเทศไทย คือ Opisthorchis viverini  
พยาธิตัวเต็มวัยขณะมีชีวิตพบอยูในทางเดินน้ำดีและทอน้ำดีของตับของคน  พบไดทุกภาคของประเทศไทย แตพบ
ในอัตราที่สูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  สาเหตุของโรคเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทท่ี
ปรุงจากปลาน้ำจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียนปรุงดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ซึ่งมีตัวออนพยาธิใบไมตับปนเปอน  เชน 
กอยปลาดิบ ลาบปลาดิบ สมปลาดิบ ปลาราดิบ (นอยกวา 6 เดือน) หรือสมตำปลาราดิบ เปนตน  เมื่อคนรวมท้ัง
แมวหรือสุนัขซึ่งเปนสัตวรังโรคพยาธิใบไมตับที่สำคัญ ถายอุจจาระปนเปอนลงในแหลงน้ำก็จะทำใหเกิดการแพร
ระบาดได  อีกทั้งพยาธิใบไมตับซึ่งมีอายุขัยมากกวา 10 ป อาศัยอยูในทอน้ำดีทั ้งของคนและสัตวรังโรคเปน
เวลานานจะทำใหมีพยาธิสะสมจำนวนมากขึ้น มีการอักเสบของทอน้ำดีมากขึ้น และมีโอกาสพัฒนากลายเปน
มะเร็งทอน้ำดี (กระทรวงสาธารณสุข, 2555)  ผูที่เคยเปนโรคพยาธิใบไมตับและกินยารักษาพยาธิแลวกลับมาเปน
ซ้ำอีกสูงถึงรอยละ 12 ซ่ึงจากการวิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงตนเหตุพบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีพบโรคพยาธิใบไมตับ
สูง ยังคงกินอาหารที่ทำจากเนื้อปลาน้ำจืดเกล็ดขาวดิบๆ สุกๆ เปนประจำเหมือนเดิม รอยละ 7 และกินเปนครั้ง
คราว รอยละ 84 และรอยละ 38 ยังมีพฤติกรรมถายอุจจาระนอกสวม (ฐิติมา วงศาโรจน และคณะ, 2552) 
 ในการดำเนินการแกไขปญหาที่ผานมา หลังจากมีการคนพบพยาธิใบไมตับครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อป 
พ.ศ.2458 และตรวจพบพยาธิในผูปวย ไดมีการศึกษาวิจัยมากมายกระทั่งนำไปสูการกำหนดนโยบายและดำเนิน
มาตรการ  “อีสานไมกินปลาดิบ” เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2530   ทำใหความชุกของโรคลดลงและสามารถลดปญหาลง
ไดระดับหนึ่ง แตการดำเนินงานขาดความตอเนื่อง รวมทั้งขาดกลไกการมีสวนรวมจากภาคประชาชน อีกท้ัง
ลักษณะของปญหาที่เปนเรื่องของพฤติกรรมของคน เชื่อมโยงกับบริบททางวัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตของ
ชุมชนนั้น ทำใหปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดียังคงมีอุบัติการณท่ีสูงอยูถึงปจจุบัน (กระทรวง
สาธารณสุข, 2555)   ในการแกปญหาดังกลาว  สิ่งที่จำเปนคือการเลิกกินปลาดิบ  แตการตัดสินใจที่จะเลิก
พฤติกรรมที่เคยปฏิบัติมานานหรือการที่บุคคลจะกระทำพฤติกรรมใหเปนไปตามที่พึงประสงค มักเกี่ยวของกับ
ความตั ้งใจของบุคคลนั ้นๆ (เบญจพร พงศอำไพ, 2551) ซึ ่งพบวา ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
Planned Behavior (TPB) ที่พัฒนาขึ้นโดย Ajzen (1991) เปนทฤษฎีที่สามารถนำมาใชในการอธิบายความตั้งใจ
ที่จะกระทำพฤติกรรมของบุคคลได  โดยมีแนวคิดวา “ความตั้งใจกระทำพฤติกรรม” (Behavior Intention)  ซ่ึง
จะถูกกำหนดโดยตัวแปรสำคัญ 3 ประการคือ ทัศนคติ (Attitude)  การคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective 
Norm) และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavior control) 
 ดังนั้น เพ่ือหาแนวทางในการสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกกินปลาดิบ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาวามีปจจัยใดบางท่ีมีผลตอความตั้งใจของผูท่ียังมีพฤติกรรมเสี่ยงบริโภคอาหารท่ีทำจากปลาน้ำจืดแบบดิบ
หรือสุกๆ ดิบๆ ในการปองกันการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ  เพ่ือนำผลการศึกษาไปใชในการพัฒนารูปแบบการปองกัน
ควบคุมโรคพยาธิใบไมตับตอไป  
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และ
ความตั้งใจในการปองกันการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 
  2. เพ่ือศึกษาอำนาจในการทำนายของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม ตอความตั้งใจในการปองกันการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 
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สมมติฐานการวิจัย 
 ทัศนคติตอการปองกันการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมในการปองกันการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ สามารถรวมกันทำนายความตั้งใจในการปองกันการ
ติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 
  
วิธีดำเนินการวิจัย 
 กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนประชากรท่ีอาศัยอยูในหมูบานละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ท่ี
ยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ โดยพิจารณาจากขอมูลการสำรวจของ รพ.สต.ละหาน ป พ.ศ. 2557 ท้ังหมด
จำนวน 100 คน  
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 5 
สวน คือ  
 สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได 
และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จำนวน 7 ขอ 
 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติตอการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ ผูวิจัยไดสรางขอคำถามจากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโรคพยาธิใบไมตับ จำนวน 15 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ 
ตั้งแตไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไปจนถึง เห็นดวยอยางยิ่ง โดยใหคะแนน 1-5 ในขอความทางบวก และ 5-1 ในขอความ
ทางลบ นำผลคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเกณฑการแปลผลคะแนน กำหนดแบงเปน 5 ชวง คือ ระดับต่ำ 
คอนขางต่ำ ปานกลาง คอนขางสูง และระดับสูง 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการคลอยตามกลุมอางอิงตอการปองกันการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ โดย
แบงเปน 2 ตอน คือ  
  ตอนที่ 1 เปนความคิดเห็นตอความประสงคของกลุมอางอิงที่มีตอผูใหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การปองกันพยาธิใบไมตับ 4 ขอในแตละกลุ ม โดยกลุ มมี 4 กลุ ม ไดแก เพื ่อน คนในครอบครัว เจาหนาท่ี
สาธารณสุข และผูนำชุมชน รวม 16 ขอ มีเกณฑใหคะแนน 5 ระดับ ตั้งแตนอยที่สุด ถึง มากที่สุด โดยคิดคา
คะแนนเปน 1-5  
  ตอนที่ 2 เปนแบบวัดแรงจูงใจที่จะทำตามกลุมอางอิง เปนแบบวัดความนึกคิดของผูใหขอมูลวา
จะทำตามประสงคของกลุมอางอิงหรือไม อยางไร จำนวน 16 ขอ มีเกณฑใหคะแนน 5 ระดับ ตั้งแตนอยท่ีสุด ถึง 
มากที่สุด โดยคิดคาคะแนนเปน 1-5   การแปลผลคะแนนของการการคลอยตามกลุมอางอิง พิจารณาจากผลคูณ
ระหวางคะแนนความคิดเห็นตอความประสงคกลุมอางอิงและคะแนนแรงจูงใจที่จะทำตามกลุมอางอิง นำผล
คะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเกณฑการแปลผลคะแนน กำหนดแบงเปน 5 ชวง คือ ระดับต่ำ คอนขางต่ำ ปาน
กลาง คอนขางสูง และระดับสูง 
 สวนที่ 4 แบบสอบถามการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อพยาธิใบไม
ตับ เปนการวัดการรับรู ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและการจัดการกับปญหาและอุปสรรคใน
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นที่จะสงผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ  จำนวน 10 ขอ มีเกณฑให
คะแนน 5 ระดับ ตั้งแตนอยที่สุด ถึง มากที่สุด โดยคิดคาคะแนนเปน 1-5 นำผลคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย สวน
เกณฑการแปลผลคะแนน กำหนดแบงเปน 5 ชวง คือ ระดับต่ำ คอนขางต่ำ ปานกลาง คอนขางสูง และระดับสูง 
 สวนท่ี 5 แบบวัดความตั้งใจในการปองกันการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ประกอบดวยขอความท่ีแสดงถึงความ
ตั้งใจในการมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ จำนวน 7 ขอ มีเกณฑการใหคะแนน ตั้งแต “เปนไป
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ไดนอยที่สุด” ถึง “เปนไปไดมากที่สุด” คิดเปนคาคะแนน 1-5  นำผลคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเกณฑการ
แปลผลคะแนน กำหนดแบงเปน 5 ชวง คือ ระดับต่ำ คอนขางต่ำ ปานกลาง คอนขางสูง และระดับสูง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหข อมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร ็จร ูป และวิเคราะหโดยใชสถิต ิเช ิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ในการวิเคราะหตามลักษณะขอมูล ไดแก ความถี ่ รอยละ คาเฉลี ่ย สวนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ำสุด วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจในการปองกันการติดเชื้อ
พยาธิใบไมตับ โดยสถิติสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) และวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการปองกันการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ โดยใชสถิติการ
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
 
ผลการวิจัย 
1.  ปจจัยสวนบุคคลของกลุมประชากรท่ีทำการศึกษา 
  จากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของกลุมประชากรที่ทำการศึกษา (ตารางที่ 1) พบวา สวนใหญเปนเพศ
ชาย รอยละ 58 และเพศหญิง รอยละ 42   มีอายุระหวาง 30-80 ป  กลุมอายุท่ีพบมากท่ีสุดคือกลุมอายุ 46-60 ป 
คิดเปนรอยละ 38 รองลงมาคือ กลุมท่ีมีอายุ  30-45 ป คิดเปนรอยละ 34 สวนกลุมประชากรท่ีมีอายุมากกวา 60 
ปขั้นไป นั้นพบไดนอยที่สุด คือรอยละ 28   เมื่อพิจารณาภาพรวมแลว กลุมประชากรที่ทำการศึกษาครั้งนี้อายุ
ต่ำสุด 30 ป อายุสูงสุด 80 ป และมีอายุเฉลี่ยเทากับ 52.17 ป  สถานภาพสมรส เกินกวาครึ่งหนึ่งของกลุม
ประชากรที่ทำการศึกษาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 78 เปนผูที่แตงงานแลวและอยูดวยกัน  นอกนั้นมีสถานะโสด 
หมาย หยา และแยกกันอยู คิดเปนรอยละ 22   
 ในดานการศึกษา รอยละ 72 เปนผูท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือนอยกวา ซ่ึงเปนกลุมท่ีพบไดมาก
ที่สุด รองลงมาคือจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตนหรือสูงกวา รอยละ 28 กลุมประชากรสวนมากประกอบอาชีพทำนา
ทำไร คิดเปนรอยละ 48   ชาวประมงรอยละ 22  คาขาย/รับจางรอยละ 16 และ  แมบาน/ไมไดประกอบอาชีพคิด
เปนรอยละ 14   รายไดของครอบครัว สวนใหญมีรายไดพอใชแตไมเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ 55   กลุมที่มีรายได
พอใชและเหลือเก็บ รอยละ 34  และกลุมท่ีมีรายไดไมพอใช รอยละ 11 
 พฤติกรรมสุขภาพในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จากการศึกษาพบวา กลุมประชากรสวนใหญดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ  67  สวนกลุมท่ีไมดื่มคิดเปนรอยละ 33 
 
ตารางท่ี 1 จำนวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของกลุมประชากรท่ีทำการศึกษา 
ปจจัยสวนบุคคล จำนวน (N=100) รอยละ 
เพศ   
 ชาย 58 58 
 หญิง 42 42 
อายุ   
 30-45 ป 34 34 
 46-60 ป 38 38 
 > 60 ป 28 28 
= 52.17 (S.D.=12.85), Min=30, Max=80   
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ตารางท่ี 1 จำนวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของกลุมประชากรท่ีทำการศึกษา (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จำนวน (N=100) รอยละ  

สถานภาพ   
 โสด/หมาย/หยา/แยก 22 22 
 สมรส 78 78 
การศึกษา   
 ประถมศึกษาหรอืนอยกวา 72 28 
 มัธยมศึกษาตอนตนหรือสูงกวา 28 28 
     
อาชีพ   
 ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน 14 14 
 คาขาย/รับจาง 16 16 
 ทำนา/ทำไร 48 48 
 ประมง 22 22 

 

รายไดตอครอบครัว   
 ไมพอใช 11 11 
 พอใชแตไมเหลือเก็บ 55 55 
 พอใชและเหลือเก็บ 34 34 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล   
 ไมดื่ม 33 33 
 ดื่ม 67 67 

 
2. ระดับของทัศนคติตอการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ และความตั้งใจในการปองกันการติดเชื้อพยาธิใบไม
ตับ(ตารางท่ี 2) 
 เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา กลุมประชากรท่ีศึกษามีทัศนคติตอการปองกันโรคพยาธิใบไมตับอยูในระดับ

คอนขางสูง (  = 3.48)   ดานการคลอยตามกลุมอางอิง พบวา การคลอยตามกลุมเพื่อน อยูในระดับต่ำ ( = 

1.50)  การคลอยตามคนในครอบครัว อยูในระดับต่ำ ( = 1.64) สวนการคลอยตามกลุมเจาหนาท่ีสาธารณสุขอยู

ในระดับคอนขางสูง (  = 3.49) และการคลอยตามกลุมผูนำชุมชนก็อยูในระดับคอนขางสูงเชนกัน ( = 3.76)   

ความสามารถในการควบคุมตนเอง พบวา อยูในระดับคอนขางสูง ( = 3.70)  และความตั้งใจในการปองกันการ

ติดเชื้อพยาธิใบไมตับ พบวา อยูในระดับปานกลาง ( =2.49) 
 
 
 
 
 

X X

X

X X

X

X



6 
 
ตารางท่ี 2 ระดับของทัศนคติตอการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปองกันการติดเช้ือพยาธิใบไมตับ และความตั้งใจในการปองกันการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมตับ  

ตัวแปร  S.D. 
ทัศนคติเก่ียวกับการปองกันควบคุมโรคพยาธิใบไมตับ 3.48 0.3392 
การคลอยตามกลุมอางอิง   
 เพ่ือน 1.50 0.5252 
 คนในครอบครัว 1.64 0.7189 
 เจาหนาท่ีสาธารณสุข 3.49 0.4765 
 ผูนำชุมชน 3.76 0.5702 
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ
พยาธิใบไมตับ 

3.70 0.2716 

ความตั้งใจในการปองกันการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 2.49 1.3894 
 
3. การวิเคราะหความแปรปรวนของความตั้งใจเลิกกินปลาดิบ จำแนกตาม เพศ การศึกษา และการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
  เม่ือวิเคราะหหาความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความตั้งใจเลิกพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ
หรือสุกๆดิบๆ พบวา ปจจัยดานเพศ การศึกษา และการดื่มเครื่องแอลกอฮอลท่ีแตกตางกัน มีระดับความตั้งใจเลิก
พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบหรือสุกๆดิบๆ แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 
 
ตารางท่ี 3 ความแปรปรวนของความตั้งใจเลิกกินปลาดิบ จำแนกตาม เพศ การศึกษา และการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 

ปจจัย t p-value 
เพศ -16.173 .000 
การศึกษา 2.484 .006 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 4.260 .000 

 
4. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติตอการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ การคลอยตามกลุมอางอิง การ
รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปองกันการติดเช้ือพยาธิใบไมตับ และความตั้งใจในการปองกัน
การติดเช้ือพยาธิใบไมตับ 
 การวิเคราะหหาคาทัศนคติตอการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ การคลอยตามกลุ มอางอิง การรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ และความตั้งใจในการปองกันการติด
เชื้อพยาธิใบไมตับ (ตารางท่ี 4)  พบวา การคลอยตามกลุมอางอิง 3 กลุมมีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจเลิก
บริโภคปลาดิบ นั่นคือ การคลอยตามคนในครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจเลิกบริโภคปลาดิบ ท่ี
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05   การคลอยตามเจาหนาที่สาธารณสุขมีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจเลิก
บริโภคปลาดิบ ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 และ การคลอยตามผูนำชุมชนมีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจ
เลิกบริโภคปลาดิบ ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 
 

X
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ตารางท่ี 4 ความสัมพันธระหวางระหวางทัศนคติตอการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ การคลอยตามกลุมอางอิง 
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปองกันการติดเช้ือพยาธิใบไมตับ และความตั้งใจในการ
ปองกันการติดเช้ือพยาธิใบไมตับ 

ปจจัย คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) p-value 
การคลอยตามกลุมอางอิง   
 คนในครอบครัว .213* .034 
 เจาหนาท่ีสาธารณสุข .257** .010 
 ผูนำชุมชน .349** .000 

* หมายถึง P < .05, ** หมายถึง P < .01, *** หมายถึง P< .001 
 
5. ปจจัยท่ีมีอำนาจการทำนายความตั้งใจในการปองกันการติดเช้ือพยาธิใบไมตับ 
 เมื่อวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาตัวแปรที่มีอำนาจการทำนาย
ความตั้งใจในการปองกันการติดเชื้อพยาธิใบไมตับโดยภาพรวมของกลุมประชากร (ตารางที่ 5) พบวา ปจจัยที่มี
อำนาจในการรวมทำนายความตั้งใจเลิกกินปลาดิบไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีประสิทธิภาพการพยากรณ 
รอยละ 16.2 (R2 = .162) มีจำนวน 2 ปจจัย เรียงตามน้ำหนักสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (beta) จากมาก
ไปหานอย คือ การคลอยตามผูนำชุมชน (beta = .688, p < .01) และ การคลอยตามคนในครอบครัว (beta = 
.454, p< .05) และสามารถสรางสมการถดถอยเพ่ือใชพยากรณความตั้งใจเลิกกินปลาดิบ ดังนี้ 
 Y’ = b0 + b1X1 + b2X2 

 Y’ = 5.966 + .454 การคลอยตามคนในครอบครัว + .688 การคลอยตามผูนำชุมชน 
โดยคา 
 b0 = คาคงท่ี หรือ Constant (a) 
 bn = คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของ X 
 Y’ = คะแนนความตั้งใจในการปองกันการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 
 X1 = คะแนนการคลอยตามคนในครอบครัว 
 X2 = คะแนนการคลอยตามผูนำชุมชน 
  
ตารางท่ี 5 ปจจัยท่ีมีอำนาจการทำนายความตั้งใจในการปองกันการติดเช้ือพยาธิใบไมตับ 

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

 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาครั้งนี้สามารถบอกไดวา ชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยยังใหความสำคัญ
กับผูนำชุมชน และความผูกพันกับบุคคลในครอบครัว  และเมื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาดานสุขภาพที่ผานมา 
มักมุงเนนบทบาทของเจาหนาที่สาธารณสุขในการเปนผูนำกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการใหความรู การปรับ
ทัศนคติ การสรางกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่กระทำตอกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเสี่ยง หรือกลุมผูปวย
โดยตรง  ซึ่งผลที่ไดสะทอนไดจากสภาพปญหาดานสุขภาพหลายๆ เรื่องที่ยังคงเปนปญหาอยู  รวมทั้งปญหาโรค
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พยาธิใบไมตับท่ีมีการคนพบและมีการรณรงคยาวนานมาหลายสิบป   กระท่ังปจจุบันสภาพปญหาและผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนก็ยังคงความรุนแรง กระท่ังนำไปสูการกำหนดเปนวาระแหงชาติและมีการกำหนดยุทธศาสตรระดับชาติเพ่ือ
แกปญหา และสิ่งท่ีไดจากการถอดบทเรียนสิ่งหนึ่งคือการขาดการมีสวนรวมของชุมชน จึงไดมีการกำหนดกลยุทธท่ี
เนนใหชุมชนเขามามีสวนรวม (กระทรวงสาธารณสุข, 2555)  หากการออกแบบกระบวนการมีการปรับเปลี่ยน
กลุมเปาหมายเปนการฝกอบรมใหกับกลุมผูนำชุมชน และสมาชิกในครอบครัวของกลุมเสี่ยง ก็นาจะชวยใหการ
แกปญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาการจัดอบรมแกกลุมเสี่ยงเพียงกลุมเดียว อยางเชนการศึกษาของ Escalada 
et al (2006) ที่ใชโมเดล The Theory of Reasoned Action นี้ ในการอธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจใชสารเคมี
กำจัดแมลงของชาวนาในประเทศลาว และพบวาบรรทัดฐานของกลุมอางอิงท่ีมีผลตอการตัดสินใจของชาวนาไดแก 
ผูนำชุมชน และนักวิชาการ กระท่ังนำไปสูการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการกับปญหาโดยใหความสำคัญกับการ
ฝกอบรมในกลุมอางอิงท่ีมีอิทธิพลตอชาวนา   
 อยางไรก็ตาม แมวาผลการศึกษาจะแสดงใหเห็นวาปจจัยการคลอยตามผูนำชุมชนและการคลอยตามคน
ในครอบครัวจะมีอิทธิพลในการทำนายความตั้งใจในการปองกันการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ แตประสิทธิภาพในการ
พยากรณมีเพียงรอยละ 16.2 เทานั้น (R2 = .162) ซึ่งก็เปนไปไดวา ลักษณะปญหาโรคพยาธิใบไมตับยังมีปจจัย
อื ่นๆ ท่ีสำคัญที ่ทำใหเพียงความสำคัญของกลุ มอางอิงไมเพียงพอที่จะทำใหกลุ มเสี ่ยงเกิดความตั ้งใจที ่จะ
เปลี ่ยนแปลงพฤติกรรม  ซึ ่งพบวา เหตุผลสำคัญที ่กลุ มเสี ่ยงยังคงบริโภคปลาดิบอยู คือการติดใจในรสชาติ 
(Wongba N et al 2011, Grundy-Warr. C. 2012, ธีรศักดิ์ พรหมพันใจและคณะ 2556)  อีกทั้งปญหาดังกลาว
ยังเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการบริโภคของคนอีสานที่ปฏิบัติสืบตอกันมาเนิ่นนาน (วนิดา โชควาณิชยพงษ 2552, 
กระทรวงสาธารณสุข 2555)  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาในครั้งนี้ท่ีพบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีสัมพันธ
กับความตั้งใจในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ เนื่องจากในสังคมไทยนั้นสุราผูกพันกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะในชนบท
ของภาคอีสาน ไมวาจะเปนงานเลี้ยง หรือสังสรรคในกลุมเพื่อนฝูง ที่ตองมีการดื่มสุรา และปลาดิบก็มักจะเปน
กับแกลมในวงสุรา (Grundy-Warr. C. 2012, ธีรศักดิ์ พรหมพันใจและคณะ 2556)  
  
ขอเสนอแนะ 
 1. หนวยงานสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับ ควรใหมีการทบทวนกลยุทธ 
แผนงานโครงการ ท่ีมุงเนนบทบาทเจาหนาท่ีสาธารณสุขเปนหลักในการเขาถึงและสื่อสารกับกลุมเปาหมายท่ีเปน
กลุมเสี่ยงโดยตรง ควรมีการปรับกระบวนการพัฒนาท่ีมุงเนนไปท่ีกลุมเปาหมายท่ีกลุมเสี่ยงใหความสำคัญดวย เชน 
ผูนำชุมชน หรือบุคคลในครอบครัว เพ่ือใหทำหนาท่ีเปนสื่อกลางในการถายทอดความรูและจูงใจใหกลุมเสี่ยงเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม อีกท้ังกลุมท่ีเปนสื่อกลางเหลานี้ยังอยูใกลชิดกับกลุมเสี่ยง ทำใหสามารถทำหนาท่ีได
อยางตอเนื่อง 
 2. กระทรวงสาธารณสุขควรปรับกิจกรรมการรณรงคเลิกกินปลาดิบใหมีการบูรณาการไปกับการรณรงค
เพ่ือการลดละเลิกสุรา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีมีมีการติดเชื้อโรคพยาธิใบไมตับสูง 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุมท่ีเคยกินปลาดิบแลวเลิกไดกับกลุมท่ียังคงกินอยู เพ่ือหาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของท้ังสองกลุม 
  
 
 
 
 
 



9 
 
บรรณานุกรม 
 
Bond et al. (2009). Understanding farmers’ pesticide use in Jharkhand India. Extension 
 Farming Systems Journal volume 5 number 1- Research Forum. 
Escalada et al. (2006). Determinants of insecticide-use decisions of lowland rice farmers in 
 Laos. In: J.M. Schiller, M.B. Chanphengxay, B. Linquist, and S. Appa Rao, editors. Rice 
 in Laos. Los Baños (Philippines): International Rice Research Institute. p 283-290. 
Grundy-Warr. C. (2012). Raw attitudes, wetland cultures, life-cycles: Socio-cultural dynamics 
 relating to Opisthorchis viverrini in the Mekong Basin. Parasitology International 61 
 (2012) 65–70 
IARC, Infection with liver flukes (Opisthorchis viverini, Opisthorchis felineus and Clonorchis 
 sinensis). IARC Mogng Eval Carcinog Risks Hum 1997; 61:121 
Wongba N, Thaewnongiew K, Phathee K, et al (2011). Liver Fluke Prevention and Control in 
 the Northeast of Thailand Through Action Research. Asian Pacific journal of Cancer 
 Prevention. 12,1367-1370. 
กระทรวงสาธารณสุข. (2555). ยุทธศาสตร “กำจัดพยาธิใบไมตับ ลดมะเร็งทอน้ำดี วาระคนอีสาน”. สำนัก
 บริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี.  
ฐิติมา วงศาโรจน และคณะ (2552). รายงานผลการศึกษาสถานการณโรคหนอนพยาธิและโปรโตซัวของ ประเทศ
ไทย พ.ศ. 2552. สำนักโรคติดตอท่ัวไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี. 
ฐิติมา วงศาโรจน, ประภาศรี จงสุขสันติกุล (บ.ก.). (2555) คูมือกำจัดโรคพยาธิใบไมตับสำหรับประชาชนเพ่ือ
 เปนแนวทางในการดำเนินงานในชุมชน. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ: นนทบุรี. 
ธีรศักดิ์ พรหมพันใจ. (2556). สถานการณปญหาโรคพยาธิใบตับ: กรณีศึกษาชุมชนแหงหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ. 
 รายงานการวิจัย. สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5  นครราชสีมา, นครราชสีมา. 
เบญจพร พงศอำไพ. (2551). อิทธิพลของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูความสามารถในการ
 ควบคุมพฤติกรรมตอความตั้งใจของคูสมรสหญิงตั้งครรภในการมารับบริการตรวจคัดกรองเลือดเพ่ือ
 หาการติดเชื้อเอชไอวี. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, สงขลา. 
วนิดา โชควาณิชยพงษ และคณะ. (2552). การสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติการบริโภคปลาดิบและการเกิด
 มะเร็งทอน้ำดี. วารสารมะเร็ง ปท่ี 19 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2552 
 
 
 
 
 


