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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการระบาดเชิงพ้ืนที่ใน
ชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนครและหาแนวทางป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในชุมชน
รอบหนองหาร จังหวัดสกลนครแบบมีส่วนร่วม การด้าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ระยะที่ 
1 การศึกษาการระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับด้านบุคคล เวลา สถานที่ ความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชนในเขตชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง อาศัย
อยู่ในเขตเทศบาลต้าบลงิ้วด่อน อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จ้านวน 400 คน ได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้
สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์  
 ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปฎิบัติการโดยใช้ประบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนประกอบด้วย 
4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นประเมินผล และข้ันสะท้อนข้อมูลกลับเครื่องมือที่
ใช้คือ 1) การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 2) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และ3) การถอดบทเรียน 
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ตัวแทนของกลุ่มประชาชนที่พบไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ ผู้น้าชุมชน และ
อาสาสมัครประจ้าหมู่บ้าน นักวิชาชีพสาธารณสุข เด็กและเยาวชน 
 ผลการศึกษาในระยะที่ 1 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีการบริโภคเมนูอาหารที่เสี่ยง
ต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้แก่ ลาบปลา ร้อยละ 55.3 ก้อยปลา ร้อยละ 36.3 ปลาส้ม ร้อยละ 
22.1 ผลประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้้าดีโดยแบบคัดกรองด้วยวาจา พบประวัติการ
ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเรียงล้าดับมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ บ้านคูสนาม ร้อยละ 33.67 บ้าน
ดอนหมู ร้อยละ 19.04 บ้านงิ้วด่อนร้อยละ 17.35 ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคปลาดิบ อยู่ในระดับปานกลาง (X̄ = 11.8, S.D = 2.1) คิดเป็นร้อยละ 64.2 มีทัศนคติต่อ
การบริโภคปลาดิบ อยู่ในระดับปานกลาง (X̄ = 48.2, S.D = 7.1) คิดเป็นร้อยละ 68.7 และมีการ
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พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบที่ก่อให้เกิดพยาธิใบไม้ในตับ อยู่ในระดับปานกลาง (X̄ = 22.0, S.D 
= 5.9) คิดเป็นร้อยละ 42.7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบได้แก่ อาชีพ
รับจ้างมีโอกาสในการบริโภคปลาดิบเป็น 5.90 เท่าของอาชีพรับราชการ (ORadj = 5.90) อาชีพ
ค้าขายมีโอกาสในการบริโภคปลาดิบเป็น 4.48 เท่าของอาชีพรับราชการ (ORadj = 4.48) คนที่
ดื่มสุรามีโอกาสในการบริโภคปลาดิบเป็น 1.73 เท่าของคนที่ไม่ดื่มสุรา (ORadj = 1.73) อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 ผลการศึกษาในระยะที่ 2 การหาแนวทางการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับแบบมีส่วนร่วมมี
กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคในชุมชนและสถานศึกษา ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตนเองและแนะน้าผู้ใกล้ชิดเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค ระบบบริการสุขภาพเฝ้าระวังและคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง ซึ่งมี 4 องค์ประกอบที่ต้องท้างานเชื่อมประสานกันตามบทบาทหน้าที่ ได้แก่ 1) 
ประชาชน (ตัวบุคคลและครอบครัว) 2) ชุมชน 3) ระบบบริการสุขภาพ และ 4) สถานศึกษา จึง
จะเกิดการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

ค ำส ำคัญ  การระบาดเชิงพ้ืนที่ โรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้้าดี การมีส่วนร่วม 
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Abstract 
This research was a action research. The aims of this study 1) spatial 

Epidemiology of Liver Fluke and Prevention of Liver Fluke and finding the ways to 
prevention of liver fluke infection in community around Nong Han Sakon Nakhon 
province. The research was divided into 2 phases: Phase 1, the study of 
epidemiology of liver fluke, time, place, knowledge, attitude and consumption 
behavior of raw fish in the community around Nong Han Sakon nakonn. The 
sample group of this research were 400 subjects from Ngiedon municipality, 
Mueang district, Sakon Nakhon province who age 15 years old and over for both 
men and women, selected by multi-stage random sampling. Data were collected 
by questionnaires and secondary data. Data were analyzed using descriptive 
statistics; frequency, mean, percentage and standard deviation and inferential 
statistics examining relationships between variables. Stage 2 was qualitative 
research by using community participation ; consisted of 4 steps that are 1) 
planning 2) action 3) evaluation and 4) reflection. The process was 2 cycles. Tools 
were used: 1) interviews, 2) workshops, 3) taking lessons. Sample groups were 
people who representatives of populations found liver fluke eggs, community 
leaders, and village volunteers, and children and youth.  
 In the first phase; the results showed that most people still eating raw fish 
food that were susceptible to liver fluke infection, including Larb Pla accounted 
for 55.3 percent, Koi Pla accounted for 36.3 percent, Pla Som accounted for 22.1 
percent. The results of risk assessment Cholangiocarcinoma by Verbal screening 
revealed that the first three records of liver fluke infection were Ban Khu Sanam 
accounted for 68.7 percent 33.67, Ban Don Moo accounted for 68.7 percent 19.04, 
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Ban Ngiu Don accounted for 17.35 percent. The most of the sample group had 
moderate level of knowledge of raw freshwater fish consumption ( X̄ = 11.8, S.D = 
2.1) accounted for 64.2 percent, attitude on raw freshwater fish consumption was 
in moderate level (X̄ = 48.2, S.D = 7.1) accounted for 68.7 percent, and practice of 
raw freshwater fish consumption cause of Opisthorchiasis was in moderate level 
(X̄ = 22.0, S.D = 5.9) accounted for 42.7 percent 3) the factors related to uncooked-
fish eating behaviors such as employees have the opportunity to eat raw fish was 
5.90 times of government employee (ORadj = 5.90). Merchant have the opportunity 
to eat raw fish was 5.90 times of government employee (ORadj = 4.48). Drinking 
alcohol have the opportunity to eat raw fish was 1.73 times of not drinking alcohol 
(ORadj = 1.73), significantly (p <0.05), and  
 In the second phase; the showed that guidelines for participation in 
prevention of liver fluke infection include; provide knowledge about disease 
prevention in communities and schools. People change their behavior and 
encourage a close relative risk behavior. Health service system monitoring and 
risk screening. There were four elements that must work together in this role, 1) 
individuals (families and individuals), 2) communities, 3) health services, and 4) 
schools, for the liver fluke prevention in the community continues. 
 
Keywords : Spatial Epidemiology, Liver Fluke, Cholangiocarcinoma, Participation 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

พยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini เป็นหนอนพยาธิที่ก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุข
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จาก
ข้อมูลการทดลองในสัตว์และการศึกษาด้านระบาดวิทยา องค์การอนามัยโลกได้จัดให้พยาธิใบไม้
ตับเป็นเชื้อก่อมะเร็ง โดยท้าให้เกิดมะเร็งท่อน้้าดี ประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีอุบัติการณ์ของมะเร็ง
ท่อน้้าดีสูงที่สุดในโลก จากรายงานประจ้าปี ระหว่างปี 2549 - 2553 ส้านักระบาดวิทยา 
กระทรวงสาธารณสุข อัตราป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับที่มีรายงานในระบบเฝ้าระวังโรค ประจ้าปี 
2549, 2550, 2551, 2552, 2553 ของส้านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ดังนี้ 0.73, 0.98, 
0.56, 0.47 และ 1.25 ต่อแสนประชากร ตามล้าดับ จังหวัดที่มีอัตราการป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ
สูงสุด 5 อันดับแรกในปี พ.ศ. 2550  คือ จังหวัดสกลนคร น่าน ล้าพูน แพร่ และศรีษะเกษ (ส้านัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2550: ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า) ซึ่งปัจจัย
เสี่ยงของมะเร็งชนิดนี้เกี่ยวข้องกับการรับประทานปลาน้้าจืดที่มีเกล็ดแบบดิบ ๆ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ 
ท้าให้ได้รับตัวอ่อนระยะติดต่อ (Metacercaria)  ของพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ในท่อ
ทางเดินน้้าดี ตัวอ่อนจะไชออกจากเยื้อหุ้มเข้าไปในปลายเปิดท่อน้้าดี และคืบคลานไปตามท่อน้้าดี
จนไปถึงท่อน้้าดีที่อยู่ในตับ ซึ่งเป็นที่ที่พยาธิเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยและออกไข่ เมื่อพยาธิอาศัย
อยู่ในท่อน้้าดี จะท้าให้เกิด  พยาธิสภาพตามมา ซึ่งอาจเกิดจากตัวพยาธิหรือสารคัดหลั่งจากพยาธิ
โดยตรง หรือเกิดจากกลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของโฮสต์ (Host) ต่อพยาธิ ซึ่งส่งผลให้มี
การท้าลายของเซลล์เยื่อบุท่อน้้าดีและเนื้อเยื่อที่อยู่โดยรอบตัวพยาธิ  กระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งท่อ
น้้าดีตามมา (สุทัศน์ สุทธิประภา. 2555 : 123) อีกทั้งยังพบว่าการรับประทานอาหารหมักดอง
ของชาวอีสาน เช่น ปลาร้า ปลาเจ่า ปลาจ่อม รวมถึงปลาส้ม ที่มีสารไนโตรซามีนจะเร่งให้เกิด
มะเร็งท่อน้้าดีได้เร็วขึ้น (ณัฐพร หาดี.  2555: ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า)  

จากสถิติสาเหตุการตายของประชากรในจังหวัดสกลนคร พบว่ามีสาเหตุการตายด้วย
โรคมะเร็งท่อน้้าดี ในปี พ.ศ.2553 คิดเป็น 57.36 คนต่อประชากรแสนคน และในปี พ.ศ.2554 
คิดเป็น 53.44 คนต่อประชากรแสนคน ซึ่งเป็นสาเหตุการตายที่มากที่สุด 1 ใน 5 อันดับแรกของ
จังหวัดสกลนคร (ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร. 2555: ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า) ทั้งนี้
เนื่องจากจังหวัดสกลนครมีแหล่งน้้าที่อุดมสมบูรณ์ คือ หนองหาร ซึ่งเป็นแหล่งน้้าจืดธรรมชาติที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุด และในชุมชนรอบ ๆ หนองหาร จัดเป็นชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้
สูงกว่าชุมชนอ่ืน เนื่องจากประชาชนมีโอกาสในการบริโภคปลาน้้าจืดมีเกล็ดที่หาได้จากแหล่งน้้านี้
และมีวัฒนธรรมการบริโภคแบบดิบๆ สุกๆ เป็นประจ้า จากการศึกษาของอ้อมจิต กิ้วลาดแยง 
(2555: บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลต้าบลเหล่าปอแดง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่รอบหนองหาร 
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พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับระดับปานกลางร้อยละ 66.7 และพบว่า
ความรู้ ทัศนคติต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ความสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งปลาน้้าจืด 
ครอบครัว เพ่ือน วัฒนธรรมท้องถิ่น การได้รับข้อมูลข่าวสารและการบริการด้านสุ ขภาพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการเข้าไปตรวจคัด
กรองโรคพยาธิใบไม้ตับ เพ่ือค้นหาคนป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ เพ่ือ
ด้าเนินการควบคุม และป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 

แนวทางการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ จากการทบทวนพบว่า 1) ต้องมีการคัดกรองโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี สามารถท้าได้โดยการใช้เครื่องมือด้วยแบบสอบถามพฤติกรรม
เสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ร่วมกับการตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระ เป็นวิธีที่ง่าย
และใช้งบประมาณน้อย เพ่ือค้นหากลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค เพ่ือด้าเนินการรักษา
และการป้องกัน ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งท่อน้้าดี ลดอัตราการตาย และลดค่าใช้จ่ายรวมทั้ง
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดได้  และ 2)  หาแนวทางการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ คือการให้
ประชาชนเข้าใจวงจรชีวิตของพยาธิ การไม่ถ่ายอุจจาระเรี่ยราด โดยเฉพาะถ่ายลงน้้า เพ่ิม
ศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเอง และเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับเครือข่ายของระบบ
สาธารณสุข การท้าลายหอยน้้าจืดตัวกลาง รวมถึงการส้ารวจอุบัติการณ์ของโรคเป็นประจ้า ซึ่ง
เป็นการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เมื่อพบแล้วให้การรักษา ร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพทั่วไป  และการ
รณรงค์เลิกรับประทานปลาดิบๆ สุกๆ (ณัฏฐวุฒิ  แก้วพิทูลย์. 2553: 49-63)  

จังหวัดสกลนครได้มีการรณรงค์เพ่ือการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับมาเป็นระยะเวลานาน
หลายปี แต่อุบัติการณ์ของมะเร็งท่อน้้าดีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่
รอบ ๆ หนองหาร มีถึง 32 หมู่บ้าน  ใน 6 เทศบาลและ 3 สุขาภิบาลของอ้าเภอเมือง (ศูนย์หนอง
หารหลวง. 2557) เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี เพราะมี
ความสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งปลาน้้าจืดได้ง่าย จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาการระบาดเชิง
พ้ืนที่รอบหนองหารถึงอุบัติการณ์ ความชุก การกระจาย และการหาแนวทางป้องกันการเกิดโรค
พยาธิใบไม้ตับที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับทราบถึงปัญหา ความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้
ตับ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพ่ือเป็นรูปแบบการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้้าดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการลดอัตราการเจ็บป่วย อัตราการตาย ต่อเศรษฐกิจลดค่าใช้จ่าย
ในการดูแลรักษา และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

  1.2.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป 

     1) เพ่ือศึกษาการระบาดเชิงพ้ืนที่ในชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
     2) เพ่ือหาแนวทางป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในชุมชนรอบหนองหาร จังหวัด
สกลนครแบบมีส่วนร่วม 
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  1.2.2 วัตถุประสงค์เฉพำะ 

1) ศึกษาการระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับด้านบุคคล เวลา สถานที่ในเขตชุมชนรอบ
หนองหาร จังหวัดสกลนคร 

2) เพ่ือศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชนในเขต
ชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคปลาดิบของประชาชน ในเขตชุมชน
รอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

4) เพ่ือหาแนวทางการป้องโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในเขตชุมชนรอบ ๆ หนอง
หาร จังหวัดสกลนคร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย 

1.3.1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ศึกษาการระบาดเชิงพ้ืนที่ของโรคพยาธิใบไม้ตับและการป้องกันในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม

ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดสกลนคร กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 

  1)  การศึกษาระบาดเชิงพื้นท่ีของโรคพยาธิใบไม้ตับ 
 ประชากร คือ ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชนรอบ ๆ แม่น้้าหนองหาร จ้านวน 6 เทศบาล อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ได้จาก

การสุ่มเลือกชุมชนรอบ ๆ หนองหาร ที่มีความเสี่ยงการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูง  
 2)  การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชนในเขต

ชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ได้จาก

การสุ่มเลือกชุมชนรอบหนองหาร  มีความเสี่ยงการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูง  
  3) แนวทางการป้องโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในเขตชุมชนรอบหนองหาร 

จังหวัดสกลนคร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่   
 3.1)  ตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
  3.2)   ผู้น้าชุมชน และอาสาสมัครประจ้าหมู่บ้าน  
  3.3)  กลุ่มนักวิชาชีพสาธารณสุข ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต้าบล 
  3.4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.3.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การระบาดเชิงพ้ืนที่ของโรคพยาธิใบไม้ตับ กระบวนการมีส่วนร่วม  แนวคิด

เกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องโรคพยาธิใบไม้ตับ 
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1.3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ พ้ืนที่เป้าหมายคัดเลือกจากพ้ืนที่ๆมีขอบเขตอยู่บริเวณรอบ
หนองหารและมีผลการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับที่มีการระบาดสูงในปี พ.ศ. 2559 ได้แก่        
บ้านคูสนาม อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ด้าเนินการระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 – สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 

1.4 นิยำมศัพท์  

การศึกษาวิจัยการระบาดเชิงพ้ืนที่ของโรคพยาธิใบไม้ตับและการป้องกันโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้้าดีโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร  
ผู้วิจัยได้ให้นิยามศัพท์ ดังนี้ 

1.4.1 การระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับ หมายถึง การศึกษาการกระจายของโรคในช่วง
ระยะเวลาที่ท้าการศึกษาวิจัย ครอบคลุมด้านบุคคล เวลา สถานที่ของชุมชนรอบหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร 

1.4.2 โรคพยาธิใบไม้ตับ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis 
viverrini, OV) ที่ตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในท่อน้้าดีของคน ซึ่งได้รับเชื้อโดยการรับประทานปลาน้้าจืด
ที่มีเกล็ดแบบดิบ ๆ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ ท้าให้ได้รับตัวอ่อนระยะติดต่อ (Metacercaria) ของพยาธิ
ใบไม้ตับ ซึ่งตรวจพบได้ด้วยการตรวจอุจจาระและผลการตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ 

1.4.3 ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคปลาดิบ หมายถึง  ความจ้าของประชาชนต่อการ
รับประทานเมนูอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 

1.4.4 ทัศนคติต่อการบริโภคปลาดิบ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความเชื่อของประชาชน
ที่มีต่อการต่อการบริโภคปลาดิบ 

1.4.5 พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ หมายถึง การปฏิบัติของประชาชนต่อการเลือกชนิด
ของปลา ลักษณะการบริโภค กรรมวิธีการปรุงอาหาร และการรับประทานอาหารประเภทปลาดิบ 
แหล่งที่มา หรือเมนูเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 

1.4.6 การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี   หมายถึง การที่ประชาชน
ตัดสินใจปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี เมื่อบุคคลเกิดการรับรู้ถึง
ผลดี ผลเสียของการกระท้า ค้านึงถึงประโยชน์ที่ตนจะได้รับท้าให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี     

1.4.7 กระบวนการมีส่วนร่วม  หมายถึง การที่ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการคิด การพิจารณาปัญหา การตั้งนโยบาย การตัดสินใจใน
ประเด็นส้าคัญต่าง ๆ และตัดสินใจเลือกแนวทางและปฏิบัติในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้้าดี  

1.4.8 ชุมชนรอบหนองหาร  หมายถึง  หมู่บ้านที่ตั้ งอาศัยอยู่รอบหนองหารในเขต
อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนครที่ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมากท่ีสุดซึ่ง
ได้แก่ เทศบาลต้าบลงิ้วด่อน อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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1.4.9 ประชาชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง  
นับตามปีเกิด มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลต้าบลงิ้วด่อน อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ด้านวิชาการ 
1) องค์ความรู้เกี่ยวกับการระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับเชิงพ้ืนที่ของชุมชนรอบหนอง

หาร ซึ่งเป็นพ้ืนที่เฉพาะในการศึกษาวิจัยต่อเนื่องในประเด็นอ่ืนๆ ต่อไป 
2) มีแนวปฏิบัติในการป้องกัน และควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับต่อพ้ืนที่อ่ืนสามารถ

น้าไปปรับใช้ได้  
1.5.2 ด้านนโยบาย 

1) น้าผลข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สาธารรสุขจังหวัด หนอง
หารหลวงศึกษา จังหวัดกลุ่มสนุก ต่อการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  

1.5.3 ด้านเศรษฐกิจ 
1) สามารถลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและการเกิดโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อ

น้้าดี ส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และทรัพยากร 
2) การเผยแพร่ในวารสาร ได้มีการเผยแพร่งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
 

1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กลุ่มเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ คือ พบ
ไข่พยาธิใบไมต้ับในอุจาระ 

1.การรักษาด้วยยา 

2.ตรวจอุจจาระหลังทานยา
ตรวจซ้้า 3 เดือน  

การระบาดโรคพยาธิใบไม้ตับ
ในเขตชุมชนรอบหนองหาร 

จังหวัดสกลนคร 

1. บุคล เวลา สถานท่ี 

2. ความชุก 

3. การกระจาย 

การตรวจคัดรองความเสีย่ง
พยาธิใบไม้ตับด้วยแบบคัดกรอง
นี้ใช้ส้าหรับการคดักรองด้วย
วาจา (Verbal screening) ... 
 

1. ส้ารวจพฤติกรรมการ
บริโภคปลาดิบของประชาชน 

ด ำเนินกำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับ 

1. การให้ความรู้ ความเข้าใจและการให้ประชาชน
ตระหนักถึงความเสีย่ง ความรุนแรงของโรค 

2. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและระบบบริการใน
การควบคุมและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 
 

แนวคิด ทฤษฎี 
1. ความรู้ ทัศนคติและพฤติ
กรรการปฏิบัต ิ
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การระบาดเชิงพ้ืนที่ของโรคพยาธิใบไม้ตับและการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้้าดีโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร มีการทบทวนใน
เนื้อหาประเด็นดังต่อไปนี้  

2.1 การระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับ 
2.2 ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ 

1)  ความหมายของโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
2)  วงจรชีวิตพยาธิใบไม้ในตับ 
3)  สาเหตุโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
4)  อาการ และภาวะแทรกซ้อนโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
5)  การวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
6)  การรักษาโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
7)  การป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
8)  ชนิดของปลาที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 
9)  กรรมวิธีปรุงอาหารที่ถูกวิธี    
10)  อาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
11)  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับ 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการระบาด 
2.4 กระบวนการมีส่วนร่วม 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติ 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 การระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับ 
การติดเชื้อพยาธิใบในตับ (Opisthorchis viverrini) เป็นปัญหา

สาธารณสุขที่ส้าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับมี
ความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งท่อน้้าดี ส้าหรับประเทศไทย พบว่ามีอัตราของการเกิดมะเร็งท่อ
น้้าดีสูงในผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีมีความชุกของการติดพยาธิ
ใบไม้ในตับสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ การศึกษาด้านความสัมพันธ์หลายๆการศึกษาพบว่า 
อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งท่อน้้าดีมีความสัมพันธ์กับความชุกของการติดพยาธิใบไม้ในตับ ซึ่งศึกษา
ระดับแอนติบอดี้ต่อพยาธิใบไม้ในตับในประชากรและการนับไข่พยาธิในอุจจาระมะเร็งท่อน้้าดีเป็น
มะเร็งที่พบไม่มากนักในโลก แต่มีความชุกของการเกิดโรคสูงในประเทศไทยซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มี
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อุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งท่อน้้าดีสูงที่สุดในโลก การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับจะเหนี่ยวน้าให้เกิด
การอักเสบเรื้อรังซึ่งจะน้าไปสู่การเกิดความเสียหายแก่ดีเอ็นเอของเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้้าดีที่ติดเชื้อ 
แล้วจากนั้นจึงกลายเป็นมะเร็ง ดังนั้นการก้าจัดพยาธิและการตรวจกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงจึง
เป็นเรื่องที่ส้าคัญมาก 
 ประเทศไทยมีความผันแปรของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้้าดีแตกต่างกันตามสภาพภูมิ
ประเทศ พ้ืนที่ที่มีการเกิดโรคมะเร็งท่อน้้าดีสูงสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัด
ขอนแก่นซึ่งมีรายงานอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งท่อน้้าดีสูงที่สุดในโลก อัตราการเสียชีวิตจาก
โรคมะเร็งท่อน้้าดี สูงสุดพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีมีการเกิดโรคมะเร็งท่อน้้าดี
ประมาณ 70% ของมะเร็งที่เกิดข้ึนที่ตับและเป็นพ้ืนที่ที่มีการระบาดของพยาธิใบไม้ในตับสูง  และ
ประชากรในพ้ืนที่นี้ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
 

 
 

ภาพที่ 2 อุบัติการณ์การของโรคมะเร็งท่อน้้าดีและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ O. viverrini  
           ในประเทศไทยระหว่างปี 2533-2544 (Banchob Sripa et al. 2007 : 1151 ) 

 
 มะเร็งท่อน้้าดีเป็นโรคมะเร็งที่มีการด้าเนินโรคไม่ดีและท้าให้เกิดการเสียชีวิตในผู้ป่วยสูง
มาก มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้้าดีถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของโรคที่ท้าให้เกิดการเสียชีวิตมากท่ีสุด
ในประเทศไทย จ้านวนที่เสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้้าดีทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยประมาณอยู่ที่ 
14,000 ต่อปี (ข้อมูลในปี 2555) โรคมะเร็งท่อน้้าดียังท้าให้เกิดภาวะทุพลภาพและความสามารถ
ในการใช้ชีวิตประจ้าวันลดลงอย่างมาก ภาวะทุพลภาพอันเกิดเนื่องจากโรคมะเร็งเรียกว่า 
disability adjusted life year (DALYs) โรคมะเร็งท่อน้้าดีท้าให้เกิด DALYs สูงที่สุดในบรรดา
มะเร็งชนิดอ่ืน และมีการรายงานในปี 2547 ว่า มี DALYs ในเพศชาย 280,000 และ 124,000 
ในเพศหญิง  
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 มะเร็งท่อน้้าดีเป็นโรคมะเร็งที่มีการด้าเนินโรคไม่ดีและท้าให้เกิดการเสียชีวิตในผู้ป่วยสูง
มาก มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้้าดีถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของโรคที่ท้าให้เกิดการเสียชีวิตมากท่ีสุด
ในประเทศไทย จ้านวนที่เสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้้าดีทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยประมาณอยู่
ที ่14,000 ต่อปี (ข้อมูลในปี 2555) โรคมะเร็งท่อน้้าดียังท้าให้เกิดภาวะทุพลภาพและ
ความสามารถในการใช้ชีวิตประจ้าวันลดลงอย่างมาก ภาวะทุพลภาพอันเกิดเนื่องจากโรคมะเร็ง
เรียกว่า disability adjusted life year (DALYs) โรคมะเร็งท่อน้้าดีท้าให้เกิด DALYs สูงที่สุดใน
บรรดามะเร็งชนิดอ่ืน และมีการรายงานในปี 2547 ว่า มี DALYs ในเพศ
ชาย 280,000 และ 124,000 ในเพศหญิง 
 

 

ภาพที่ 3 สถิติผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้้าดีและมะเร็งตับในประเทศไทย 
(Cholangiocarcinoma Foundationthai of Thailand, 2017 : unpaged) 

โดยสรุปแล้ว โรคมะเร็งท่อน้้าดีถือเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ซึ่งถือ
เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส้าคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งท่อน้้าดีสูงสุด
ในโลก โรคมะเร็งท่อน้้าดีเป็นโรคที่วินิจฉัยยาก เนื่องจากอาการเริ่มแรกจะมีอาการคล้ายกับโรค
อ่ืน ซึ่งอาจท้าให้วินิจฉัยผิดพลาดได้ จะทราบได้ก็ต่อเมื่อโรคได้ด้าเนินมาถึงระยะท้ายๆแล้ว ปัจจัย
นี้จึงเป็นสาเหตุที่ท้าให้มีอัตราการเสียชีวิตสูง จากข้อมูลทางสถิติแสดงให้เห็นว่าอุบัติการณ์ของโรค
นี้พบได้สูงในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และพบในเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง แต่โรคนี้ก็มีผลกระทบต่อทั้งประเทศ  สถิตินี้เป็นข้อมูลได้มาจากประชากรจริงที่
ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ ซึ่งมีความต้องการความช่วยเหลือจากทั้งภายในประเทศไทยและจาก
ทั่วโลก ดังนั้น มูลนิธิมะเร็งท่อน้้าดีจึงได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือลดสถิติดังกล่าวนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
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การก้าจัดพยาธิ  ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งท่อน้้าดี รวมทั้งลดการสูญเสียชีวิตของประชากรจาก
โรคนี้  
  (Cholangiocarcinoma Foundationthai of Thailand, 2017 : unpaged) 

 
2.2  ความรูเ้กี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ 

1)  ความหมายของโรคพยาธิใบไม้ในตับ 

โรคพยาธิใบไม้ตับ คือ โรคที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis 
viverini ซึ่งเป็นพยาธิที่อาศัยอยู่ในปลาที่มีเกร็ดที่มีอยู่ในน้้าจืด ตาม ล้าห้วย คลองหนอง บึง เช่น
ปลาสูด ปลาตะเพียนทราย ปลาสร้อยนกเขา เป็นต้น เมื่อคนกินปลาดิบ ๆที่มีพยาธิเข้าไป ตัวอ่อน
ของพยาธิก็จะเข้าไปเจริญเติบโตและอาศัยอยู่ในตับอย่างถาวร (ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ และคณะ 2554 : 
10) 

พยาธิใบไม้ตับ หมายถึง หนอนพยาธิที่มีรูปร่างคล้ายใบไม้ พยาธิตัวเต็ม
วัย อยู่ในร่างกายคนเรา ตรวจพบอยู่ในทางเดินท่อน้้าดีทั้งในและนอกตับ พยาธิเข้าสู่ร่างกายจาก
การที่คนกินอาหารประเภทปลาน้้าจืด ปลาเกล็ดขาว (ตระกูลปลาตะเพียน) เช่น ปลาซิล ปลาผิว
ใบไผ่ ปลาสร้อยขวา ปลากะมัง ปลาตะเพียนขาว ปลากระสูบจุด เป็นต้น ที่มีตัวอ่อนพยาธิที่มีชีวิต
อยู่เข้าไป  

จึงสรุปได้ว่า พยาธิใบไม้ตับ คือ พยาธิที่อาศัยอยู่ในปลาที่มีเกล็ดในน้้าจืด เช่น ปลา
ตะเพียนทราย ปลาสูด ปลาสร้อยขาว เป็นต้น ตัวเต็มวัยลักษณะเหมือนใบไม้ เข้าสู่ร่างกายคนได้
โดย คนกินปลาดิบ ปลาสุก ๆ ดิบ ๆ ที่มีตัวอ่อนของพยาธิเข้าไป พยาธิก็จะไปเจริญเติบโตอาศัย
อยู่ 

2)  วงจรชีวิตพยาธิใบไม้ในตับ 
ตัวแก่ของพยาธิใบไม้ตับ O. viverrini อาศัยอยู่ในท่อน้้าดีในตับของโฮสต์เฉพาะเช่น

คน สุนัขแมวนอกจากนี้ ยังอาจอาศัยอยู่ในถุงน้้าดีหรือตับอ่อนได้ไข่จะปนออกมากับน้้าดีเข้าสู่
ล้าไส้เล็กและ ปนออกมากับอุจจาระถ้าไข่ตกลงสู่แหล่งน้้า หอยน้้าจืดพวก Bithynia species ซ่ึง
เป็นโฮสต์กลางล้าดับที่ หนึ่งจะกินไข่พยาธิเข้าไปไข่จะฟักตัวออกมาเป็นไมราซิเดียม 
(miracidium) แล้วเจริญต่อไปเป็นเซอร์คาเรีย (cercaria) เซอร์คาเรียจะว่ายออกจากหอยไปฝัง
ตัวในปลาน้้าจืดโฮสต์ตัวกลางล้า ดับที่สอง เช่น ปลาแม่สะแด้ง ปลาตะเพียนทราย ปลาสร้อย
นกเขา ปลาสูตร ปลากะมัง เป็นต้น พยาธิเจริญต่อไปเป็นระยะติดต่อคือเมตาเซอร์คาเรีย 
(metacercaria) ฝังตัวในรูปซีสต์เมื่อคนและสัตว์กินปลาที่มี ระยะนี้ แบบสุกๆดิบๆ เช่น ก้อยปลา 
เมตาเซอร์คาเรียจะแตกออกจากซีสท์มาอยู่ในล้าไส้ส่วนดูโอดีนัม แล้วเดินทางผ่านเข้าสู่ท่อน้้าดี
ใหญ่ เดินทางต่อไปถึงท่อน้้าดีเล็กแล้วฝังตัวเจริญเป็นตัวแก่ต่อไป ระยะเวลาตั้งแต่คนกินตัวอ่อน
ระยะติดต่อของพยาธิเข้าไปจนเจริญเป็นตัวเต็มวัย และตรวจพบไข่ในอุจจาระใช้เวลาประมาณ   
4 - 8 สัปดาห์ (Wykoff et al. 1965 : 207-214) วงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ มีทั้งหมด 6 
ขั้นตอน โดยเริ่มจาก 
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ขั้นตอนที่ 1 คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นรังโรคของพยาธิใบไม้ตับ ถ่ายอุจจาระไม่
เป็นที่เป็นทาง ไข่ของพยาธิใบไม้ตับ (มีขนาดเล็กมาก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ต้องดูด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ โดย ทั่วไปขนาดประมาณ 30x12 ไมโครเมตร สีออกน้้าตาล) ที่ปนอยู่ในอุจจาระ จึง
ปนเปื้อนในแหล่งน้้า เมื่อไข่พยาธิเข้าสู่แหล่งน้้า ไข่จะถูกกินโดยหอยน้้าจืด เช่น หอยขม 

ขั้นตอนที่ 2 ไข่พยาธิเมื่อเข้าสู่หอยน้้าจืด จะเจริญเป็นตัวอ่อนในหอยน้้าจืดนั้น (หอยน้้า
จืด จึงเป็นรังโรคตัวกลางตัวแรก First intermediate host) โดยตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับในหอยน้้า
จืดมีหลายระยะ จนในที่สุดเจริญเป็นตัวอ่อนระยะที่เรียกว่า Cercariae ซึ่งตัวอ่อนระยะนี้จะออก
จากหอย ว่ายอยู่ในน้้า 

ขั้นตอนที่ 3 ตัวอ่อนระยะนี้จะไชเข้าไปอาศัยอยู่ในเนื้อปลาน้้าจืด ซึ่งปลาน้้าจืดจะเป็นรัง
โรคตัวกลางตัวที่ 2 (Second intermediate host) ตัวอ่อนในปลาน้้าจืดจะเจริญเป็นตัวอ่อน
ระยะติดต่อ (Metacer cariae, มีสีออกน้้าตาล และมีขนาดประมาณ 0.19-0.25 x 0.15-0.22 
มิลลิเมตร) 

ขั้นตอนที่ 4 คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะกินปลาน้้าจืดที่มีตัวอ่อนระยะติดต่ออยู่ 
(กินดิบๆ หรือสุกๆดิบๆ ซึ่งตัวอ่อนนี้จะถูกฆ่าตายด้วยความร้อนตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียส/Celsius 
ขึ้นไป) จึงเกิดการติดเชื้อพยาธิ 

ขั้นตอนที่ 5 พยาธิตัวอ่อนระยะติดต่อนี้ จะผ่านกระเพาะอาหารเข้าสู่ล้าไส้เล็กตอนบน 
ซึ่งเป็นที่เปิดของปากท่อน้้าดีใหญ่นอกตับ ของท่อถุงน้้าดี และของท่อตับอ่อน พยาธิตัวอ่อนจาก
ล้าไส้เล็กจะเข้าสู่ท่อน้้าดีใหญ่นี้ แล้วเข้าสู่ท่อน้้าดีในตับผ่านทางปากท่อน้้าดีนี้ และพยาธิตัวอ่อนนี้
จะอยู่อาศัยเจริญเติบโตออกไข่อยู่ในท่อน้้าดีในตับ (บางครั้งพบในถุงน้้าดี และ/หรือในท่อตับอ่อน
ได้บ้าง) และ 

ขั้นตอนที่ 6  เจริญเป็นพยาธิใบไม้ตับตัวแก่ ซึ่งมีทั้งสองเพศในตัวเดียวกัน จึงสามารถ
วางไข่ได้ ดังนั้น คน/สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจึงเป็นรังโรคหลัก (Definitive host) ของพยาธิใบไม้ตับ 
ต่อจากนั้น ก็จะเริ่มวงจร 1.ใหม่โดย ไข่จะหลุดออกมาตามน้้าดีของตับเข้าสู่ล้าไส้เล็ก ล้าไส้ใหญ่ 
และปนออกมากับอุจจาระ เกิดเป็นวงจรการติดเชื้อไม่รู้จบ ทั้งนี้เมื่อไข่ปนเปื้อนในดินและหญ้า 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินหญ้าที่ปนเปื้อนอุจจาระที่มีไข่พยาธิ ก็สามารถติดเชื้อพยาธิตามวงจรนี้ได้
เช่นกัน ระยะเวลาตั้งแต่ คนกินตัวอ่อนพยาธิ ไปจนถึงพยาธิในตับวางไข่ได้ ใช้ระยะเวลาทั้งหมด
ประมาณ 3-4 สัปดาห์ทั้งนี้ พยาธิใบไม้ตับแต่ละตัวจะมีชีวิตในตับได้เป็นสิบๆปี มีรายงานได้นาน
ถึง 25 ปี และแต่ละตัวสามารถวางไข่ได้ประมาณวันละ 200 ฟอง (เกียรติคุณ ไกรพิบูลย์ และพวง
ทอง ไกรพิบูลย์. 2560 : ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า) 

จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ พยาธิตัวแก่ที่อยู่ในท่อน้้าดีของตับ จะ
ออกไข่และปนออกมากับท่อน้้าดี แล้วออกภายนอกร่างกาย โดยไข่ของพยาธิใบไม้ตับจะปน
ออกมากับอุจจาระ ต่อมาหอยได้กินไข่พยาธิใบไม้ตับเข้าไป ตัวอ่อนก็จะเจริญเติบโตในหอยเป็น
เซอร์คาเรีย จากนั้นก็จะออกจากหอย ไซทะลุเข้าไปในเนื้อปลา และเจริญเติบโตเป็นเมตาเซอร์
คาเรียขดอยู่เป็นซีสต์ เมื่อคนกินปลาดิบ หรือปรุงแบบสุกๆ ดิบ ๆ เข้าไป พยาธิตัวอ่อนก็จะออกมา
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จากเปลือกของซีสต์ และกลับเข้าไปในท่อน้้าดี และเจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวแก่ในตับ รวมเวลา 3 
เดือน 

 

 

ภาพที่ 4  วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ O. viverrini (Banchob Sripa and Chawalit 
Pairojkul,. 2008 : 11 ) 

3)  สาเหตุโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
สาเหตุที่ท้าให้โรคพยาธิใบไม้ตับคงอยู่ หรือแพร่ขยายในท้องที่นั้น คือ  
              3.1) อุปนิสัยที่ชอบรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยปลาดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ 

ของประชากรในภาคนั้น ๆ ในภาคอีสานได้แก่ "ก้อยปลา" 
              3.2) อุปนิสัยของการที่ไม่จ้าเป็นต้องมี หรือใช้ส้วม โดยถ่ายอุจจาระลงบน

พ้ืนดินตามพุ่มไม้ใกล้บ้าน 
              3.3) ในท้องที่นั้น ๆ มีหอยชนิดที่ตัวอ่อนของพยาธิโอปิสทอร์คิสเจริญเติบโต

ได้ เช่นหอย Bithynia goniomphalus ในภาคอีสาน  และหอย Bithynia  funiculata ใน
ภาคเหนือ นอกจากนี้ในท้องที่นั้น ๆ จะต้องมีปลาน้้าจืดชนิดที่เป็นโฮสท์กึ่งกลางอยู่ด้วย จึงจะท้า
ให้วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับครบสมบูรณ์ 

การที่คนติดโรคพยาธิใบไม้ตับนั้นมีสาเหตุคือ การรับประทานปลาดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ ที่
มีพยาธิตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับเข้าไป โรคพยาธิใบไม้ในตับ เกิดจากเชื้อปาราสิต

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pairojkul%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18408464
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pairojkul%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18408464
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พวกหนอนพยาธิใบไม้ในตับซึ่งเป็นหนอนพยาธิตัวแบน รูปร่างคล้ายใบไม้ ล้าตัวเล็กยาวประมาณ 
1 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ตัวหนอนพยาธิจะมีทั้งอวัยวะเพศผู้และเพศเมียอยู่ใน
ตัวเดียวกัน มีปากส้าหรับเกาะดูด 2 แห่ง และมีวงจรชีวิตโดยตัวหนอนพยาธิใบไม้ในตับจะอาศัย
อยู่ในบริเวณท่อน้้าดีของตับในร่างกายของคนและสัตว์ ตัวหนอนพยาธิ จะออกไข่ปล่อยมาทางท่อ
น้้าดีลงสู่ล้าไส้เล็กแล้วปนออกมากับอุจจาระ เมื่ออุจจาระที่มีไข่หนอนพยาธิตกลงไปอยู่ในน้้าตาม
ห้วย หนอง บึง ฯลฯ หอยน้้าจืดบางชนิดที่อาศัยอยู่ในน้้านั้นจะกินไข่หนอนพยาธินี้เข้าไป ตัวอ่อน
ของหนอนพยาธิก็จะเจริญเติบโตอยู่ในเนื้อหอยนั้นระยะหนึ่ง จากนั้นก็จะไชออกมาจากตัวหอยมา
อยู่ในน้้า แล้วไชเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาน้้าจืดบางชนิด เช่น ปลาแม่สะแด้ง ปลาขาว ปลาแก้มช้้า 
ปลากระบอก ไปเจริญเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อโรคอยู่ในเนื้อปลานั้น ๆเมื่อคนหรือสัตว์มากินปลาที่
มีตัวอ่อนระยะติดต่อนี้เข้าไป ตัวอ่อนของพยาธิจะคลานเข้าไปทางท่อน้้าดีบริเวณล้าไส้เล็ก
เจริญเติบโตและออกไข่ปนออกมากับอุจจาระเป็นวงจรชีวิตต่อไป (จ้านงค์  สุพัฒน์. 2526 : 177) 

ในประเทศไทย พยาธิใบไม้ตับที่ท้าให้เกิดโรคในคนมี 4 ชนิด คือ คลอนนอร์ลิส ไซเนนสีส 
(Clonorchis sinensis), โอปิสทอร์คิส เฟลิเนียส (Opisthorchis felineus), โอปิสทอร์คิส วิเวอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
รินี (Opisthorchis viverini), ฟาสซิโอลา เฮปาติกา (Fasiola hepatica) พยาธิโอปิสทอร์คิส วิ
เวอรินี เป็นพยาธิใบไม้ตับที่มีความส้าคัญและท้าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ  

จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ หนอนพยาธิใบไม้ในตับซึ่งเป็น
หนอนพยาธิตัวแบน รูปร่างคล้ายใบไม้ ล้าตัวเล็กยาวประมาณ 1 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2-3
มิลลิเมตร ตัวหนอนพยาธิจะมีทั้งอวัยวะเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกัน มีปากส้าหรับเกาะดูด 
2 แห่ง และมีวงจรชีวิตโดยตัวหนอนพยาธิใบไม้ในตับจะอาศัยอยู่ในบริเวณท่อน้้าดีของตับใน
ร่างกายของคนและสัตว์ พยาธิใบไม้ตับที่ท้าให้เกิดโรคในคนมี 4 ชนิด คือ คลอนนอร์ลิส ไซเนนสีส 
(Clonorchis sinensis), โอปิสทอร์คิส เฟลิเนียส (Opisthorchis felineus), โอปิสทอร์คิส วิเวอ
รินี (Opisthorchis viverini), ฟาสซิโอลา เฮปาติกา (Fasiola hepatica) พยาธิโอปิสทอร์คิส วิ
เวอรินี เป็นพยาธิใบไม้ตับที่มีความส้าคัญและท้าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ และสาเหตุที่ส้าคัญเกิด
จากพฤติกรรมการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆของประชากรของแต่ละพ้ืนที่นั้นๆ  

4)  อาการ และภาวะแทรกซ้อนโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
 ผู้ที่ติดโรคพยาธิใบไม้ตับ มีตั้งแต่ไม่มีอาการอะไรเลย ซึ่งอาจเป็นเพราะมีจ้านวนพยาธิไม่

มากนัก หรืออาจมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเป็นครั้งคราว อาการร้อนท้อง อาการต่อมาท่ีพบคือ 
อาการเบื่ออาหาร ท้องอืดมาก ตับโต และกดเจ็บบริเวณตับ (บริเวณชายโครงขวา) อาการที่
รุนแรงมักพบมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง มีไข้ต่้าๆ หรือไข้สูงจนมีอาการหนาวสั่น ซึ่งมักเกิดจาก
อาการแทรกซ้อน เช่น ท่อทางเดินน้้าดีอุดตันจากตัวพยาธิไปอุด การอักเสบติดเชื้อของท่อทางเดิน
น้้าดีหรือถุงน้้าดี หรือมะเร็งของท่อน้้าดี (Cholangiocarcinoma) ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
ที่สุด (โกศล  รุ่งเรืองชัย. 2553 : ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า) พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นแตกต่างกันเริ่ม
ตั้งแต่ไม่มีอาการอะไรจนถึงมีอาการมาก   ดังนั้นจึงแบ่งอาการของโรคพยาธิใบไม้ตับออกเป็น  3 
พวก คือ 
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1) ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย พวกนี้มีพยาธิอยู่ในร่างกายเป็นจ้านวนน้อย 
ตรวจร่างกายจะไม่พบสิ่งผิดปกติ ส่วนมากไม่มีอาการเจ็บป่วยให้เห็นแต่อย่างใด นอกจากอาการ  
เพียงเล็กน้อย เช่น ท้องอืด แน่นจุกเสียด บางครั้งรู้สึกอึดอัดไม่สบายหรือออกร้อน-บริเวณ ชาย
โครงขวาหรือยอดอก ซึ่งคล้ายกับอาการของโรคอ่ืนๆ เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร 
  2) อาการปานกลาง  ผู้ป่วยจะมีอาการท้องอืด แน่นท้องมากบางครั้งมีท้องเดินเจ็บ
บริเวณชายโครงด้านขวา ตับโตเล็กน้อย อาจมีอาการไข้ต่้าๆเป็นประจ้า หรือไข้สูงจนหนาวสั่น
และอาจมีอาการตัวเหลือง ตาเหลืองปานกลาง ซึ่งเป็นอาการร่วมของท่อน้้าดีอักเสบ 
(Cholangitis) อาการนี้จะพบอยู่เป็นระยะๆ หายไปแล้วกลับเป็นอีก เรียกว่า  relapsing 
cholangitis ระยะนี้  ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้องผู้ป่วยจะหายเป็นปกติได้ 

3) อาการรุนแรงหรืออาการหนัก เนื่องจากพยาธิสภาพในตับเกิดข้ึนอย่างถาวร และอาจ
เกิดจากมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น มีการอุดตันของท่อน้้าดี การอักเสบติดเชื้อ ผู้ป่วยจะมีไข้สูง 
เบื่ออาหาร ตัวเหลืองปานกลางจนถึงเหลืองมาก ตับโตและกดเจ็บในรายที่ตับแข็ง  หรือมี biliary 
fibrosis ในเนื้อตับมากๆ จะพบว่ามีอาการของ  Portal hypertension เป็นผลให้เลือดด้า 
เปลี่ยนทิศทางการไหลไปตามผิวหนัง และเส้นเลือดด้าอ่ืนๆ ภายในช่องท้องที่มีความต้าน ทานต่อ
การไหลผ่านตับกลับสู่หัวใจต่้ากว่าปกติ  มีท้องมาน  (Ascites) จะเห็นเส้นเลือดด้า เส้นโตๆที่ผนัง
หน้าท้อง ผู้ป่วยบางรายมีเลือดด้าจ้านวนมากจากล้าไส้ไหลเบี่ยงตับอ้อมมาเข้า เส้นเลือดด้าภายใน
ช่องท้องบริเวณหลอดอาหารและกระเพาะอาหารเพ่ือกลับสู่หัวใจซีกขวา ท้าให้หลอดเลือดด้า
บริเวณนี้โป่งพองขึ้นเป็นเส้นเลือดด้าขอด ซึ่งอาจแตกได้และมีเลือดออกจากเส้นเลือดของบริเวณ
หลอดอาหารและกระเพาะอาหารได้ เกิดอาการอาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือดด้า
หรือด้าแดง นอกจากนี้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีม้ามโต เพราะเลือดคั่งท่ีม้ามไหลกลับสู่ตับล้าบาก ความ
รุนแรงของโรคจะค่อยๆเพ่ิมขึ้นจนท้าให้เกิดตับวาย(liver failure) หรือเชื้อโรคจากทางเดินอาหาร
เข้าไปท้าให้เกิดการอักเสบของทางเดินน้้าดีรุนแรงมากข้ึน และบางครั้งเชื้อ อาจเข้าสู่กระแสเลือด
ท้าให้เกิดสภาพเลือดเป็นพิษ ซึ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุการตายของผู้ป่วยบางรายอาจพบมีมะเร็งของ
ท่อน้้าดีร่วมด้วย จะยิ่งท้าให้อาการของผู้ป่วยทรุดหนักมากยิ่งขึ้นจนเป็นสาเหตุท้าให้เสียชีวิตได้ 
(Faculty of medical technology. 2551 : unpaged) 

จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ ระยะแรกๆมักจะไม่มีอาการ เมื่อมี
พยาธิสะสมมากๆเป็นเวลานานจะท้าให้เกิดอาการ เช่น ท้องอืด แน่นท้อง เจ็บบริเวณชายโครง
ขวา ออกร้อนบริเวณหน้าท้อง ถ้าปล่อยไว้นานๆ จะมีอาการอักเสบของท่อน้้าดี ดีซ่าน ตับโต มีไข้ 
ระยะสุดท้ายของโรค ผู้ป่วยจะผอมซีด บวม บางรายเป็นโรคตับแข็ง มีน้้าในช่องท้องหรือท้องมาน 
บางรายอาจกลายเป็นมะเร็งท่อน้้าดีในตับ บางรายอาจเกิดจากมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น มีการ
อุดตันของท่อน้้าดี การอักเสบติดเชื้อ ผู้ป่วยจะมีไข้สูง เบื่ออาหาร ตัวเหลืองปานกลางจนถึงเหลือง
มาก ตับโตและกดเจ็บในรายที่ตับแข็ง หากอาการของผู้ป่วยทรุดหนักมากยิ่งข้ึนจนเป็นสาเหตุท้า
ให้เสียชีวิตได้  

5)  การวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
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5.1) ภูมิล้าเนาของผู้ป่วยและอาการแสดงทางคลินิก ถ้าผู้ป่วยมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือ มีอาการเหลือง ตับโต ควรนึกถึงโรคพยาธิใบไม้ตับ 

5.2) การตรวจอุจจาระ เป็นวิธีทั่วไปที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ  
5.3) การตรวจวินิจฉัยโดยใช้การตรวจสอบน้้าเหลืองในโรคพยาธิใบไม้ตับ พยาธิใบไม้

ปอดพยาธิใบไม้ล้าไส้ และพยาธิใบไม้เลือด มักจะให้ผลบวกเป็นกรุ๊ปกล่าวคือ ให้ผลบวกปลอมใน
ระหว่างพยาธิใบไม้ด้วยกันเองในอัตราที่ค่อนข้างสูง วิธีที่ใช้กันคือ การทดสอบ ผิวหนังด้วย
แอนติเจน การทดสอบโดยวิธีคอมปลีเมนต์ ฟิคเซชั่น และโดยวิธีอินไดเรค ฮีแมกกลูติเนชั่น ซึ่ง
วิธีการเหล่านี้อาจให้ประโยชน์บ้างพอสมควร ทั้งนี้จะต้องระมัดระวังในการที่จะแปลผลของการ
ทดสอบนั้น ๆ ด้วย 

5.4) การวินิจฉัยโดยการตรวจพยาธิตัวแก่ พยาธิใบไม้ตับตัวแก่ อาจได้จากการผ่าศพใน
รายที่ผู้ป่วยถึงแก่กรรมแล้วหรือได้จากการผ่าตัดทางช่องท้อง เช่น การผ่าตัดถุงน้้าดี และการ
ผ่าตัดตับ เป็นต้น บางรายก็อาจได้จากน้้าที่ดูดจากซีสต์ของตับ 

5.5)  ตรวจอุจจาระเพ่ือหาไข่ของพยาธินี้เป็นวิธีที่ดีและเชื่อถือได้มากท่ีสุด ตรวจโดยวิธี
ธรรมดา (Simple smear) หรือวิธีเข้มข้น Kato’s thick smear technique 

5.6) ตรวจโดยวิธีอิมมิวโนวินจิฉัย (Immunodiagnosis) ในกรณีท่ีไม่สามารถตรวจหา
ไข่พยาธิได้ เพราะสภาพของโรคเรื้อรังมีทางเดินน้้าดีอุดตันถาวร ในผู้ป่วยที่ทางเดินน้้าดีอุดตัน 
ต้องวินิจฉัยแยกจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น Cholangitis, Liver carcinoma เป็นต้น (วันชัย มาลีวงษ์ 
และคณะ. 2544 : ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า) 

แพทย์ท้าการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจอุจจาระหาไข่ของพยาธิ ซึ่งใน ช่วง
ติดเชื้อระยะแรกๆ อาจต้องตรวจอุจจาระมากกว่า 1 ครั้งจึงจะสามารถตรวจพบไข่ได้ นอก 
จากนั้น เช่น การตรวจอุจจาระหาสารก่อภูมิต้านทาน(Antigen) ต่อพยาธิใบไม้ตับ และการตรวจ
สารก่อภูมิต้านทานนี้จากเลือด ซึ่ง ประมาณ 95% ของผู้ป่วย การตรวจจะให้ผลบวกได้ตั้ง แต่ช่วง 
1-2 เดือนหลังติดเชื้อ 

นอกจากนั้น คือ จากประวัติการอยู่ในถ่ินที่มีโรคนี้เป็นโรคประจ้าถ่ิน ประวัติการกิน
อาหาร ประวัติการท่องเที่ยวในประเทศที่มีโรคนี้เป็นโรคประจ้าถิ่น ประวัติอาการต่างๆ การตรวจ
ร่างกาย การตรวจภาพตับด้วยอัลตราซาวด์ หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ อนึ่ง เมื่อต้นปีพ.ศ. 2560 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประสบความส้าเร็จเป็นครั้งแรกของโลกที่ค้นพบวิธี
ตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับได้จากการตรวจหาสารก่อภูมิต้านทาน(Antigen)ของพยาธินี้จาก
ปัสสาวะผู้ป่วย ด้วยวิธีตรวจที่ง่ายและทราบผลได้รวดเร็วเช่นเดียวกับการตรวจการตั้งครรภ์จาก
การตรวจปัสสาวะ ซึ่งวิธีการนี้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติว่ามีประสิทธิภาพจริง (กุลธิดา โกพล
รันต์. 2560 : ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า) 

จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ การวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับกระท้าได้
โดย การตรวจอุจจาระเพ่ือหาไข่พยาธิ การตรวจวินิจฉัยโดยใช้การตรวจสอบน้้าเหลืองในโรค
พยาธิใบไม้ตับ การวินิจฉัยโดยการตรวจพยาธิตัวแก่ ตรวจโดยวิธีอิมมิวโนวินิจฉัย ประกอบกับการ
ซักประวัติผู้ป่วยโดยเฉพาะในรายที่มาจากภาคอีสาน ซึ่งมีบริโภคนิสัยการกินอาหารปลาที่ปรุง
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แบบสุก ๆ ดิบ ๆ หรือกินปลาดิบ ในรายที่มีอาการซับซ้อน อาจจะต้องวินิจฉัยโดยการเจาะน้้าดี
หรือตับเพ่ือตรวจหาพยาธิ ดังนั้น เมื่อท่านพบว่าท่านมีอาการต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว ควรรีบไปพบ
และปรึกษาแพทย์ 

6)  การรักษาโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
ปัจจุบันมียารักษาโรคพยาธิใบไม้ตับซึ่งมีประสิทธิภาพในการรักษาสูงและมีผลข้างเคียง

น้อย แต่เป็นยาที่มีราคาแพง จึงเป็นข้อจ้ากัดของการรักษาโรคนี้ในหมู่คนจน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่พบ
โรคพยาธิใบไม้ตับกันมาก อย่างไรก็ตาม แม้จะรักษาด้วยยาแล้วได้ผลดี แต่ระหว่างการให้ยารักษา
ก็ต้องมีการปรับปรุงด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และบริโภคนิสัยควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้เพราโรค
พยาธิใบไม้ตับที่รักษาหายแล้วนี้ สามารถกลับเป็นโรคนี้ซ้้าได้อีก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยพบว่า ในรายที่รักษาหายแล้ว สามารถกลับเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับซ้้าได้
อีกภายใน 1-2 ปีเท่านั้น ดังนั้นการรักษาด้วยยาจึงเป็นมาตรการสุดท้ายของการก้าจัดโรค แต่ที่
ส้าคัญที่สุดควรช่วยกันให้ความสนใจ และเน้นหนักต่อวิธีการป้องกันการระบาดของโรค เพ่ือ
ป้องกันความสูญเสียที่จะตามมา (จินตนา หย่างอารี. 2532 : 7) 

ปัจจุบันใช้ยาพราซิควอนเทล (Praziquantel) เป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษา ซึ่งให้
ผลการรักษาที่ดีมาก โดยอัตราการรักษาหายประมาณร้อยละ 91-95 แต่เมื่อรักษาหายแล้วถ้ายัง
ไม่เลิกกินปลาดิบที่มีตัวอ่อนพยาธิอยู่ ก็จะท้าให้กลับมาเป็นโรคได้อีก ดังนั้นการรักษาให้หายขาด
ต้องเลิกกินปลาดิบ ส่วนในผู้ป่วยที่มีการอุดตันของท่อทางเดินน้้าดี ซึ่งอาจเกิดจากการอักเสบ
เรื้อรังหรือจากมะเร็งของท่อน้้าดี จะใช้การรักษาทางศัลยกรรมร่วมด้วย(โกศล  รุ่งเรืองชัย. 2553 : 
ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า) 

จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ การค้นหาผู้ป่วยด้วยการตรวจอุจจาระ 
เมื่อพบไข่พยาธิใบไม้ตับแล้วให้มักจะให้การรักษาด้วยวิธีจ่ายยา Praziquantel 600 mg ซึ่งยา
หลักท่ีใช้ในการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ส่วนการรักษาที่ดีที่สุด คือการมุ่ง
ประเด็นไปที่ตัวของบุคคล คือการมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกสุขลักษณะ รับประทานอาหารที่
ปรุงสุก ท้าใหม่ และสะอาด ขับถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ทุกครั้ง การรักษาด้วยยา 
เป็นการรักษาในช่วงระยะเวลาสั้นเท่านั้น  ไม่ใช่การรักษาที่ดีที่สุด 

7.)  การป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
การควบคุมและป้องกันโรค โรคพยาธิใบไม้ในตับสามารถควบคุมและป้องกันได้ ดังนี้  

(ชวลิต  ทัศนสว่าง. 2533 : 500) 
                 7.1)  การป้องกันก่อนการเกิดโรค ได้โดย 
                     7.1.1)  ให้สขุศึกษาแก่ชุมชนเรื่องอันตรายของการกินอาหารดิบ หรือ

การปรุงอาหารประเภทปลาที่ 
ไม่ถูกต้อง ปลาน้้าจืดทุกชนิดต้องท้าให้สุกอย่างทั่วถึงก่อนรับประทาน  
                     7.1.2)  ถ่ายอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 
               7. 2)  การควบคุมและป้องกันเมื่อเกิดโรคขึ้น ได้โดย 
                     7.2.1)  รับการรักษาจากแพทย์เพ่ือป้องกันการเป็นโรคเรื้อรัง 



16 
 

                     7.2.2)  ท้าลายอุจจาระแหล่งแพร่โดยการก้าจัดอุจจาระอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล 

                     7.2.3)  ค้นหาแหล่งปลาที่ติดเชื้อ เพราะอาจแพร่ไปในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้ 
8) การควบคุมและป้องกัน 
 8.1) ให้สุขศึกษาทราบถึงอันตรายที่พยาธิใบไม้ตับ เป็นสาเหตุท้าให้เป็นมะเร็งท่อน้้าดี 

ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่ชอบกินอาหารเมนูปลาปรุงดิบ กินปลาดิบ หรือ
ปรุงแบบสุก ๆ ดิบ ๆ 

  8.2) ส่งเสริมให้ประชาชนถ่ายอุจจาระในส้วม หรือขุดหลุมฝังกลบเมื่อถ่ายนอกส้วม 
8.3) ให้การรักษาสัตว์รงโรคที่เป็นแหล่งแพร่กระจายของพยาธิใบไม้ตับ คือ สุนัข แมว 

ฯลฯ (อาหารประเภท หอย ปลา กินแบบปรุงสุก) เพ่ือก้าจัดตัวอ่อน พยาธิใบไม้ในโฮส์กึ่งกลาง 
(อาหารทุกเมนูปรุงให้สุกด้วยความร้อน) 

8.4) ให้การรักษาผู้ที่เป็นพยาธิใบไม้ตับทุกคน (Porraphat Jutrakul. 2561 : 1,846) 
จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นโรคที่ป้องกัน

หากประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ดังนั้นผู้วิจัยได้น้าแนวทางให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
สาเหตุ อาการ อันตรายจากการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งอาจส่งผลในระยะยาวท้าให้เสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
โดยให้สุขศึกษา การรณรงค์การงดรับประทานอาหารดิบ ๆ สุก ๆ ควบคู่กับการให้ความรู้เรื่องโรค
พยาธิใบไม้ตับเพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วย และลดการแพร่กระจายของโรคพยาธิใบไม้ตับได้ 

9)  ชนิดของปลาที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 
ชนิดของปลาที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยทั่วไปสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับ

เกิดจากกินปลาน้้าจืดเกล็ดขาว เช่น ปลาตะเพียน ปลาขาวน้อย ปลาแก้มช้้า ปลาสร้อย ปลา
กระสูบ แบบดิบๆ หรือสุกๆ ดิบๆ โดยท้าเมนูก้อยปลาดิบ พล่าปลาดิบ ปลาส้ม ปลาร้าดิบ ซึ่งปลา
ดิบเหล่านี้จะมีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่ที่เนื้อปลาและเกล็ดใต้ครีบปลา เมื่อคนกินอาหารที่
ปรุงจากปลาดิบเข้าไปจะได้รับตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อเข้าไป เมื่อถึงล้าไส้เล็กตัวอ่อนพยาธิจะไช
ออกจากถุงหุ้มตัว เดินทางไปถึงท่อน้้าดีส่วนปลายที่อยู่ในตับเจริญเป็นตัวเต็มวัย และวางไข่พยาธิ
ขับออกมากับน้้าดีและปนอุจจาระออกมา ผู้ที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ หากไม่ถ่ายอุจจาระลงส้วม 
จะแพร่ไข่พยาธิลงไปในดินและน้้า และเข้าไปอยู่ในเนื้อหรือที่เกล็ดของปลาน้้าจืดเป็นวงจร
ต่อเนื่อง (ส้านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. : ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า) 

10)  กรรมวิธีปรุงอาหารที่ถูกวิธี    
วิธีปรุงอาหาร อาหารไทยปรุงได้หลายวิธี แต่ละวิธีของการปรุงให้รสชาติ และลักษณะ

แตกต่างกัน ได้แก่  
การต้า หมายถึง การน้าอาหารอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายๆ อย่างมารวมกัน แล้วต้า

เข้าด้วยกัน บางอย่างอาจต้า เพ่ือน้าไปประกอบอาหาร และบางอย่างต้าเป็นอาหาร เช่น ปลาป่น 
กุ้งป่น น้้าพริกสด น้้าพริกแห้ง น้้าพริกเผา พริกกับเกลือ ส้มต้า 
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การย้า หมายถึง การน้าผักต่างๆ เนื้อสัตว์ และน้้าปรุงรส มาเคล้าเข้าด้วยกันเบาๆ จนให้
รสซึมซาบเสมอกัน ย้าของไทยมีรส หลักอยู่ ๓ รส คือ เปรี้ยว เค็ม หวาน ส้าหรับน้้าปรุงรสจะราด
ก่อนเวลารับประทานเล็กน้อย ทั้งนี้เพื่อให้ย้ามีรสชาติดี ตัวอย่างอาหารประเภทย้าคือ ย้าผัก เช่น 
ย้าผักกระเฉด ย้าถั่วพู ย้า เกสรชมพู่ ฯลฯ ย้าเนื้อสัตว์ เช่น ย้าเนื้อย่าง ย้าไส้กรอก ย้าหมูยอ ฯลฯ  
อาหารประเภทพล่า ลาบ น้้าตก จัดอยู่ในอาหารประเภทย้าเช่นกัน เพราะมีกรรมวิธี และรสชาติ
คล้ายกัน เช่น พล่ากุ้ง ลาบหมู ลาบเนื้อ ลาบเป็ด และเนื้อน้้าตก เป็นต้น 

การแกง หมายถึง อาหารน้้า ซึ่งใช้เครื่องปรุงโขลกละเอียด น้ามาละลายกับน้้าหรือ
น้้ากะทิให้เป็นน้้าแกง มีเนื้อสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมกับผักด้วย ตัวอย่างเช่น  

1) แกงรสเผ็ดใส่กะทิที่มี 2 รสคือ เค็ม และหวาน เช่น แกงเผ็ดไก่ แกงเขียวหวานเนื้อ 
2) แกงรสเผ็ดใส่กะทิที่มี 3 รสคือ เปรี้ยว เค็ม หวาน เช่น แกงหมูเทโพ ฯลฯ 
3) แกงรสเผ็ดไม่ใส่กะทิที่มี 3 รสคือ เค็มและหวาน เช่น แกงป่าเนื้อ แกงป่าไก่ แกงป่า

ปลา 
4) แกงรสเผ็ดไม่ใส่กะทิที่มี 3 รสคือ เปรี้ยว เค็ม หวาน เช่น แกงส้มผักบุ้ง 
5) แกงส้มผักกะเฉด แกงส้มผักรวม ฯลฯ 
6) แกงรสไม่เผ็ดไม่ใส่กะทิ เช่น ต้มกะทิสายบัว ต้มข่าไก่ แกงเลียง ฯลฯ 
7) แกงรสไม่เผ็ดไม่ใส่กะทิ เช่น ต้มส้ม ต้ม โคล้ง ฯลฯ 
การหลน หมายถึง การท้าอาหารให้สุก ด้วยการใช้กะทิข้นๆ มี ๓ รส เปรี้ยว เค็ม หวาน 

ลักษณะน้้าน้อย ข้น รับประทานกับผักสด เพราะเป็นอาหารประเภทเครื่องจิ้ม ตัวอย่างอาหาร 
เช่น หลนเต้าเจี้ยว หลนปลารา้ หลนเต้าหู้ยี้ ฯลฯ 

การปิ้ง หมายถึง การท้าอาหารให้สุก โดยวางของสิ่งนั้นไว้เหนือไฟไม่สู้แรงนัก การปิ้งต้อง
ปิ้งให้ผิวสุกเกรียมหรือกรอบ เช่น การปิ้งข้าวตัง การปิ้งกล้วย การปิ้งขนมหม้อแกง (ตามแบบสมัย
โบราณปิ้งด้วยเตาถ่าน มิได้ใช้เตาอบเหมือนปัจจุบัน) 

การย่าง หมายถึง การท้าอาหารให้สุก โดยวางอาหารไว้เหนือไฟอ่อนๆ หมั่นกลับไป
กลับมา จนข้างในสุก และข้างนอกอ่อนนุ่ม หรือแห้งกรอบ ต้องใช้เวลานานพอสมควร จึงจะได้
อาหาร ที่มีลักษณะรสชาติดี เช่น การย่างปลา ย่างเนื้อสัตว์ต่างๆ 

การต้ม หมายถึง การน้าอาหารที่ต้องการต้มใส่หม้อพร้อมกับน้้า ตั้งไฟให้เดือดจนกว่าจะ
สุก ใช้เวลาตามชนิดของอาหารนั้นๆ เช่น การต้มไข่ ต้มผัก ต้มเนื้อสัตว์ ฯลฯ 

การกวน หมายถึง การน้าอาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลวมารวมกัน  
ตั้งไฟแรงปานกลาง ใช้เครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่งคนให้เร็วและแรงจนทั่วกัน คือ ข้นและเหนียว ใช้
มือแตะอาหารไม่ติดมือ เช่น การกวนกาละแม ขนมเปียกปูน ตะโก้ ถั่วกวน ฯลฯ 

จี่ หมายถึง การท้าอาหารให้สุกด้วยน้้ามัน โดยการทาน้้ามันน้อยๆ พอให้ทั่วกระทะแล้ว
ตักอาหารใส่ กลับไปกลับมาจนสุกตามต้องการ เช่น การท้าขนมแป้งจี่ ขนมบ้าบิ่น เป็นต้น 

หลาม หมายถึง การท้าอาหารให้สุกในกระบอกไม้ไผ่ โดยใช้ไม้ไผ่สดๆ ตัดให้มีข้อติดอยู่
ข้างหนึ่ง แล้วบรรจุอาหารที่ต้องการหลาม ในกระบอกไม้ไผ่นั้น ก่อนหลามต้องใช้กาบมะพร้าวห่อ
ใบตองอุดปากกระบอกเสียก่อน แล้วน้าไปเผาจนสุก เช่น การหลามข้าวหลาม ฯลฯ 
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นอกจากนี้ คนไทยปัจจุบันนิยมการท้าอาหารให้สุกด้วยวิธีที่รับหรือน้ามาจากชนต่างชาติ เช่น ชน
ชาติจีน และยุโรป คนไทยท้า จนคิดไปว่า การปรุงอาหารที่ท้าอยู่นั้น เป็นคนไทยเราเอง  
วิธีปรุงอาหารที่น้ามาจากชนชาติจีน คือ  

1) การนึ่ง หมายถึง การท้าอาหารให้สุกด้วยไอน้้า โดยน้าอาหารใส่ลงในลังถึง ตั้งน้้าให้
เดือด ใช้ฝาปิดไม่ให้ไอน้้าออกได้ เช่น ปลานึ่งเกี้ยมบ๊วย ปลาแป๊ะซะ ฯลฯ 

2) การผัด หมายถึง การท้าอาหารสิ่งเดียว หรือหลายสิ่ง ซึ่งต้องการให้สุกส้าเร็จเป็น
อาหารสิ่งเดียว ให้รสอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการใช้น้้ามันใส่ลงในกระทะ พอร้อน ใส่ของที่ต้องการ
ให้สุกลงไป คนให้สุก และปรุงรสตามชอบ การปรุงอาหารแบบนี้ใช้ไฟแรง เวลาสั้น เช่น การผัด
ผักบุ้ง ผัดถั่วลันเตา ผัดโป๊ยเซียน ฯลฯ  

วิธีปรุงอาหารที่น้ามาจากชนชาติยุโรป คือ  
การอบ หมายถึง การท้าอาหารให้สุก ด้วยความร้อนในเตาอบ โดยการใช้อุณหภูมิตามลักษณะ
อาหารชนิดนั้นๆ อาหารที่ได้จะต้องมีลักษณะที่ภายนอกสุกเหลือง เกรียม แต่ภายในนุ่ม เช่น การ
อบขนมเค้ก พายต่างๆ เป็นต้น (วิบูลเพ็ญ ชัยปาณี. 2532 : 262-265 )   

11)  อาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
การกินเมนูอาหารที่ปรุงจากปลาน้้าจืดมีเกล็ดแบบสุก ๆ ดิบ ๆ ซึ่งมีหลักฐานทาง

ระบาดวิทยาบ่งชี้ว่า การเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับบ่อย ๆ เป็นสาเหตุท้าให้เกิดโรคมะเร็งตับและ
มะเร็งท่อน้้าดี โดยจากสถิติพบผู้ป่วยส่วนใหญ่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มี
อัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้นถึง 60-70 คนต่อวัน สถิติผู้เสียชีวิตจากโรคพยาธิใบไม้
ตับถึงวันละ 70 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 3 ราย หากเปรียบเทียบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 100 คน 
จะมี 10 คน ที่เป็นโรคมะเร็งท่อน้้าดี จึงนับเป็นโรคที่รุนแรง ท้าให้เกิดความสูญเสียทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม คุณภาพชีวิต และกระทบต่อวัยท้างาน โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 45-55 ปี (ปิยิน 
ตลับนาค และไกรเลิศ ทวีกุล. 2557 : ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า) 

พยาธิใบไม้ตับที่ได้รับจากการบริโภคเนื้อปลาดิบ จะอาศัยอยู่ที่ท่อน้้าดี ไม่ได้อยู่ใน
ตับตามชื่อ แต่จะเติบโตในท่อน้้าดี เมื่ออาศัยอยู่ในท่อน้้าดีนามเข้า ก็จะท้าให้เกิดผังผืดที่ท่อน้้าดี 
และพัฒนาไปเป็นเนื้อร้าย และกลายเป็นมะเร็งท่อน้้าดีในที่สุด เมนูอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็น
โรคมะเร็งท่อน้้าดี เช่น ปลาจ่อม ก้อยปลา ลาบปลาดิบ เป็นต้น (ณรงค์ ขันตีแก้ว. 2558 : 8) 

จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ การรับประทานอาหารที่ปรุงจากปลา
น้้าจืดมีเกล็ดแบบสุก ๆ ดิบ ๆ ซึ่งมีหลักฐานทางระบาดวิทยาบ่งชี้ว่า การเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ
บ่อย ๆ เป็นสาเหตุท้าให้เกิดโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้้าดี อาหารส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่ทาง
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานทีมีเขตพื้นที่อาศัยอยู่ติดกับแหล่งน้้า เมนูอาหารที่
เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อน้้าดี เช่น ปลาจ่อม ก้อยปลา ลาบปลาดิบ เป็นต้น 

12)  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
จากนิสัยการกินอาหารของประชาชนท้องถิ่นที่นิยมกินอาหารที่ปรุงจากปลาน้้าจืด

เกล็ดแบบดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ ที่เรียกว่า “ก้อยปลา” ส่วนมากจะได้ปลามากในช่วงปลายฤดูฝน 
ต้นฤดูหนาว ซึ่งปลามีตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ “เมตาเซอร์คาเรีย” ในเนื้อปลามากกว่าฤดูอ่ืน ๆ 
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การแพร่กระจายของโรคยังด้าเนินอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสุขาภิบาลในชนบทยัง
พัฒนาไปไม่ทั่วถึง วิถีชีวิตที่ท้าไร่ท้านา ยังถ่ายอุจจาระลงน้้า หรือตามพุ่มไม้ เมื่อฝนตกจะชะ
อุจจาระลงแหล่งน้้า หรือลงบนพื้นดินท้าให้หอยบิไทเนียหรือหอยไซมีโอกาสกินไข่พยาธิและ
เจริญเติบโตในหอยได้ 

จากแหล่งน้้าต่าง ๆ มีหอยบิไทเนียหรือชอนไซ (โฮสต์กึ่งกลางตัวที่ 1) และมีปลาน้้า
จืดเกล็ดขาว (โฮสต์กึ่งกลางตัวที่ 2) อยู่ร่วมกันท้าให้วัฏจักรชีวิตของพยาธิใบไม้ตัดครบวงจร
สมบูรณ์ 

รัฐบาลสนับสนุนการเกษตรโดยสร้างแหล่งน้้าเป็นการเพ่ิมแหล่งเพาะพันธุ์ของหอย
และปลา ซึ่งเป็นโฮสต์กึ่งกลางส่งผ่านต่อโรค ดังนั้นการปรุงสุกด้วยความร้อนในการกินปลาจึงจะ
ปลอดภัยจากการกินตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับเข้าไป (Porraphat Jutrakul. 2561 : 1,846)  
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี  

1) ประเพณี : ผ่าหนอง/ลงสระ (ลงแขกหาปลา) ลงแขกเกี่ยวข้าว และมีความเชื่อ 
เรื่องกินดิบแล้วท้าให้ ร่างกายแข็งแรง และคิดว่าเป็นอาหารเลิศรส/พิเศษ  

2) ที่ตั้งที่อยู่อาศัย : อยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้้า  
3) ลักษณะบุคคล : เพศชาย มีโอกาสติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมากกว่าเพศหญิง เพราะ

ผู้ชายมีพฤติกรรมเสี่ยง มากกว่า  
4) พฤติกรรม : ชอบกินปลาดิบหรือสุกๆดิบๆ ประเภท ลาบ ก้อย ส้มปลา เป็น

ประจ้า สุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม : การขับถ่ายนอกส้วม การก้าจัดสิ่งปฏิกูลไม่ถูกต้อง  
5) ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้้าดี : เคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชอบกินปลาน้้าจืดมี

เกล็ดขาวและปรุงดิบๆสุกๆ และมีญาติสายตรงป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน้้าดี  (ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ และ
คณะ 2554 : 10) 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกบัการระบาด 

การศึกษาทางระบาดวิทยาเป็นการศึกษา สถานการณ์โรคตามลักษณะของ 
บุคคล เวลา และ สถานที่ และการค้นหาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ โรคนั้น ซึ่งเป็นที่ทราบ
กันดีว่าความเข้าใจกระบวนการ และรู้ปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อกระบวนการเกิดสถานการณ์ ตาม
ลักษณะบุคคล เวลา และสถานที่จะเป็นข้อมูล ส้าคัญส้าหรับการก้าหนดแนวทางการส่งเสริม 
สุขภาพ หรือป้องกันโรค แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาทางระบาดวิทยาเกือบทั้งหมด มักมุ่งเน้น 
การศึกษาตามลักษณะของบุคคล และเวลา (อนุกรมเวลา) ถึงแม้ว่าความเข้าใจกระบวนการเกิด 
โรคตามลักษณะของสถานที่และปัจจัยเชิงพ้ืนที่ซึ่งไม่ใช่เพียงปัจจัยทางกายภาพ แต่รวมถึงปัจจัย  
เชิงสังคมด้วยสามารถท้าให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรค กับวิถีชีวิต บริบท ทางสังคม 
และสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น เนื่องด้วยความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอดีต และ ระบบ
ข้อมูลสุขภาพที่สนับสนุนข้อมูลส้า หรับการศึกษาทางระบาดวิทยาตามลักษณะของสถานที่มีไม่
เพียงพอท้าให้องค์ความรู้ของกระบวนการเกิดโรคตามลักษณะของสถานที่มีน้อยมาก และ
พัฒนาการช้ากว่าองค์ความรู้ของกระบวนการเกิดโรคตามลักษณะของบุคคล และเวลา แต่ใน
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ปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาการ ด้านสารสนเทศสุขภาพ (Health Informatics) และ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์(Geographic Information System, GIS) รวมถึงความก้าวหน้า
ของระบบคอมพิวเตอร์ที่ท้า ให้ระบบข้อมูลสุขภาพ มีความครบถ้วน สามารถครอบคลุมข้อมูล
ด้านพื้นที่ และระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการเชื่อมโยง และ ประมวลผลข้อมูล ความพร้อมของ
ข้อมูลกระตุ้นให้นักระบาดวิทยาและนักสาธารณสุขกลับมาให้ความ ส้าคัญต่อการศึกษาทาง
ระบาดวิทยาตามลักษณะของสถานที่อีกครั้ง โดยการประยุกต์ใช้GIS ในการ เชื่อมโยงข้อมูล
สุขภาพและข้อมูลพื้นที่ในการประมวลผลเพื่อแสดงภาพ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ ชีวสถิติ เพื่อ
อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบัน เรียกว่า ระบาดวิทยาภูมิศาสตร์ (มธุรส ทิพยมงคลกุล. 
2555 : 45) 

แนวทางการศึกษาทางระบาดวิทยาเชื่อว่าเราจะเข้าใจความชุกและอุบัติการณ์การเกิด
โรค และเข้าใจ แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงกับปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ผ่านการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล สถานที่ และเวลา ของการเกิดโรค บทความนี้จะแสดงให้
เห็นตัวอย่างว่าลักษณะบุคคล สถานที่ และ เวลา ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคหรือพฤติกรรมเสี่ยง
สุขภาพของผู้คนมีวิถีวัฒนธรรมก้ากับอยู่เสมอ และจ้าเป็นต้องวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ
ภายใต้บริบททางสังคมวัฒนธรรมของชาวบ้านแต่ละท้องถิ่น 

1) บุคคล 
ในแต่ละสังคมวัฒนธรรมจะมีความคาดหวังต่อบทบาททางสังคมของ “บุคคล” ที่เป็น

สมาชิกในสังคมแตกต่างกันไปขึ้นกับอาชีพ เพศ ช่วงวัย และมีข้อห้ามหรือ กฎเกณฑ์ทาง สังคมท่ี
คอยก้ากับพฤติกรรมของบุคคลให้สอดคล้องกับบรรทัดฐาน ทางสังคม รวมทั้งมีเกณฑ์ในการ
จ้าแนกแยกแยะว่าประชากรกลุ่มใดมีความเสี่ยง อ่อนแอเปราะบาง และง่ายต่อพฤติกรรม 
เบี่ยงเบนทางสังคม ซึ่งชุมชนควรให้ความ สนใจปกป้องคุ้มครองดูแลเป็นพิเศษ 

1.1) อาชีพ ในแต่ละวัฒนธรรมมีการแบ่งแยกอาชีพ การงานระหว่างผู้ชายและ ผู้หญิง 
เช่น ผู้ชายรับผิดชอบทางานนอกบ้าน ส่วนผู้หญิงรับภาระดูแลงานในบ้าน อาชีพการงานบาง
ประเภทสืบทอดผ่านทางสายเลือด ครอบครัว และกลุ่มสังคม อาชีพบางประเภทยัง สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมเสี่ยงที่ชักน้าให้เกิดโรคบาง ประเภท เช่น โรคปอด (Pneumoconiosis) ในคนงาน ขุด
แร่ถ่านหิน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะในคนงานย้อม ผ้า โรคปอดจากฝุ่นฝ้าย หรือโรคบิสสิโนซีส 
(Byssinosis) ที่เป็นกันมากในหมู่คนงานโรงงานทอผ้า 

1.2) ศาสนาท้าหน้าที่ทั้งเป็นตัวป้องกันและน้าความเสี่ยงสุขภาพมาสู่บุคคล เช่น ใน
บางศาสนามีข้อห้ามเพ่ือควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ หรืออนุญาตให้ดื่มอย่างหนักได้เฉพาะ
เทศกาลเฉลิมฉลองของท้องถิ่นเท่านั้นในทางตรงข้ามพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การกินเจ การเดิน
บนไฟ การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย แสวงบุญหมู่อาจน้ามาสู่ความเสี่ยงในการเกิดโรค
บางประเภท ตัวอย่างเช่น การเดินทางไปแสวงบุญหมู่ของชาว มุสลิมอาจน้ามาสู่การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบจากการรับประทานอาหารและดื่มน้้าร่วมกัน หรือ การขลิบหนังหุ้ม
ปลายอวัยวะเพศชายด้วยอุปกรณ์ท่ีไม่สะอาดปลอดเชื้ออาจท้าให้ติดเชื้อบาดทะยัก เป็นต้น 
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1.3) การบริโภค การจัดเตรียม “สิ่งที่เป็นอาหารอาหาร การเก็บรักษาอาหาร และ
การจ้าแนก” “สิ่งที่ไม่ใช่ อาหาร” “อาหารศักดิ์สิทธิ์” และ “อาหารทั่วไป” สิ่งเหล่านี้แตกต่างกัน
ไปในแต่ละท้องถิ่น อาหารหรือเครื่องดื่มบาง ประเภทบริโภคได้เฉพาะเทศกาลงานบุญ ใน
พิธีกรรมทางศาสนา บางช่วงพิเศษของชีวิต และเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละชุมชนยังมีค่านิยม
ให้บุคคลบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่พิเศษแตกต่างไปจากช่วงชีวิตปกติเช่น ระหว่างการ 
ตั้งครรภ์ ช่วงการมีประจ้าเดือน เจ็บป่วย และช่วงให้นมลูก เป็นต้น  

   1.4) การแบ่งกลุ่มบุคคลและวัย ความเชื่อทางวัฒนธรรมจะเป็นตัวแบ่งแยกบุคคล
ออกเป็นกลุ่มวัย ต่างๆ พร้อมกับการอนุญาตให้แต่ละกลุ่มวัยสามารถท้าอะไรได้หรือไม่ได้แตกต่าง
กัน การละเมิดข้อห้ามทาง สังคมของบุคคลไม่เพียงจะส่งผลร้ายต่อตัวเขา หากจะน้าเคราะห์ร้าย
มาสู่ชุมชนอีกด้วย ในแต่ละวัฒนธรรมจะ มีสัญลักษณ์หรือพฤติกรรมทางสังคมที่แสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนผ่านจากวัยหนึ่งสู่อีกวัยหนึ่ง เช่น ผู้ชายไทยในยุค หนึ่งเชื่อกันว่า “การเที่ยวผู้หญิง” เป็นสิ่ง
แสดงการเปลี่ยนจากวัยเด็กสู่การเป็นผู้ใหญ่ หรือการสูบบุหรี่ที่ สะท้อนการเป็นชายชาตรี  

1.5) เพศสภาพ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) บทบาทเพศสภาพที่แตกต่าง
กันน้ามาซึ่งสิทธิทาง สังคม การบังคับทางสังคม และความคาดหวังทางสังคมที่แตกต่างกัน
ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ส่งผลต่อค่านิยม ที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสมในสังคมที่
แตกต่างกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย เช่น บางวัฒนธรรมการที่ ผู้ชายดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ถือ
เป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ส้าหรับผู้หญิงพฤติกรรมดังกล่าวถูกมองว่าขัดต่อ จารีตทางสังคม หรือ
การใช้สารเสพติดบางประเภทในกลุ่มผู้ชายเพ่ือการผ่อนคลายสันทนาการแต่ส้าหรับผู้หญิง ถือ
เป็นสิ่งต้องห้ามทางสังคม 

1.6) มโนทัศน์ต่อเรือนร่าง การรับรู้เกี่ยวกับเรือนร่าง หรือเรือนร่างในอุดมคติ (ideal 
body) ของผู้คน ในแต่ละยุคจะแตกต่างกัน ขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานที่สังคมสร้างขึ้นภายใต้บริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ ละยุค ส่งผลให้มาตรฐานเกี่ยวกับการมีเรือนร่างที่เหมาะสม เช่น 
น้้าหนัก ส่วนสูง ที่สัมพันธ์กับการมีสุขภาพดีมี พลวัตเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ตัวอย่างเช่น ในบาง
ยุคผู้หญิงที่เรือนร่างผอมบางถือเป็นเกณฑ์วัดความสวยงาม ท้าให้ผู้หญิงใช้อุปกรณ์รัดล้าตัว 
(corset) จนมีปัญหาสุขภาพท้าให้กล้ามเนื้อหดลีบ (muscle atrophy) ตรงข้าม กับปัจจุบันที่
ผู้หญิงนิยมเสริมเต้านมเพ่ือความสวยงามน้ามาสู่พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่ง รวมทั้ง 
บริษัทบุหรี่เองที่สร้างภาพลักษณ์ให้กับบุหรี่ของผู้หญิงที่สะท้อนเรือนร่างในอุดมคติของผู้หญิงที่
บอบบางและ อ่อนโยน 

2) สถานที่และพ้ืนที่  
2.1) พ้ืนที่พิเศษ พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านจะมีพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความหมายพิเศษ

ทางสังคมบางอย่าง แก่คนในชุมชน เช่น ดอนปู่ตา ถือว่าเป็นที่อยู่ของผีบรรพบุรุษหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้าน ในรอบหนึ่งปีชาวบ้านจะจัดพิธีไหว้ผีปู่ตาขึ้นเพ่ือแสดงความเคารพ 
ความหมายทางสังคมของพื้นที่พิเศษยัง เกิดขึ้นในพิธีกรรมท้องถิ่นซึ่งจะก้าหนดพ้ืนที่ของผู้ชาย
และพ้ืนที่ของผู้หญิง และก้าหนดการแสดงออกของ พฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสมระหว่างผู้ชาย
และผู้หญิงในช่วงการประกอบพิธีกรรม ซึ่งไม่เพียงช่วยเราให้ เข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง
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สังคม หากยังสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ้านาจที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้ ค่านิยมเพศสภาพ เช่น 
ในสังคมชายเป็นใหญ่ หรือสังคมที่ให้ความส้าคัญกับเพศชาย ในช่วงการประกอบ พิธีกรรมส้าคัญ
ของชุมชน ผู้ชายจะได้รับอนุญาตให้นั่งแถวหน้าและเป็นผู้น้าในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ส่วนผูห้ญิง และ
เด็กจะนั่งลดหลั่นกันลงมา  

2.2) พ้ืนที่ผู้ชาย ผู้หญิง วัยรุ่น และผู้สูงอายุ บางสถานที่หรือพ้ืนที่ทางกายภาพใน
ชุมชนมีความหมาย ทางสังคมและได้รับการหวงห้ามไว้เฉพาะคนบางกลุ่ม เช่น ร้านซ่อมรถ
มอเตอร์ไซค์ในหมู่บ้านเป็นพื้นที่ทาง สังคมที่วัยรุ่นในหมู่บ้านมารวมตัวกันเพ่ือแต่งรถและประลอง
ความเร็วรถกัน ร้านซ่อม มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทางกายภาพที่ซ้อนทับด้วยความหมายทาง
สังคมของการเป็นพื้นที่ของวัยรุ่น จึงเป็นพื้นที่ เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน “สถานที”่ 
ไม่ได้เป็นเพียงลักษณะทางภูมิศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หากสถานที่ต่างๆ ยังมีหน้าที่
และความหมายทางสังคมบางอย่าง เกิดจากการปรับ สมดุลระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ
วัฒนธรรมของชุมชน การเข้าใจลักษณะพ้ืนที่ทาง กายภาพที่มีความหมายทับซ้อนกับพ้ืนที่ทาง
สังคม พ้ืนที่พิเศษ หรือพ้ืนที่เฉพาะของ ชุมชน จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพและแบบ
แผนความเสี่ยงที่สัมพันธ์อย่าง เฉพาะเจาะจงกับบางสถานที่หรือพ้ืนที่ภายในชุมชน 

3) เวลา  
3.1) ปฏิทินชุมชน ในแต่ละชุมชนจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป หากเป็นชุมชน

ประกอบอาชีพท้านา วิถีชีวิตหลักก็จะผูกผันอยู่กับการท้านาซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นฤดูฝน จนสิ้นสุดฤดู
เก็บเก่ียว พอหมดช่วงท้านา ชาวบ้านก็จะมีกิจกรรมต่างๆ ท้าต่อ การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านว่า
ในแต่ละปี แต่ละเดือน หรือในแต่ละวัน ชุมชนมีกิจกรรมอะไรกันบ้าง และเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ้าวันของชาวบ้านอย่างไร จะช่วยให้รู้จังหวะชีวิต และ วงจรการท างานของชาวบ้าน 
การรู้จักจังหวะชีวิตของชาวบ้านในภาพรวมจะช่วยให้มองเห็นแง่มุมทางระบาดวิทยาของความ
เสี่ยงสุขภาพ รู้ว่าชาวบ้านจะมีพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพช่วงเวลาใด และรู้จังหวะเวลาว่าคนกลุ่มใด
จะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษในรอบปี  

3.2) ช่วงเวลาพิเศษ เทศกาลงานบุญของชุมชนในแต่ละชุมชนจะมีช่วงเวลาพิเศษท่ีมี
ความส้าคัญทางวัฒนธรรม เพราะเป็นช่วงที่ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมส้าคัญที่เป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนในชุมชน และมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อที่ส่งต่อกันมาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันได้รับการจัดขึ้นอีกครั้ง กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่มีความหมายทางสังคม เพราะเป็น
กิจกรรมที่เป็นไปเพ่ือรักษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน และเครือข่ายทางสังคม
ระหว่างชุมชน การเข้าใจช่วงเวลาพิเศษเทศกาลงานบุญของชุมชนจะช่วยให้วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างระบาดวิทยาความเสี่ยงสุขภาพกับมิติของเวลาได้ดี เช่น ในชนบทเมื่อมีงาน 
บุญของชุมชนมักมีการสังสรรค์ดื่มสุราอย่างหนัก จนเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการ
ทะเลาะวิวาทของคนในชุมชน ช่วงเวลาพิเศษของชุมชนเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความรอบคอบมาก
ยิ่งขึ้นในการท้างาน เนื่องจากไม่สามารถกะเกณฑ์พฤติกรรมของชาวบ้านได้เหมือนช่วงเวลาปกติ 
เพราะชาวบ้านจะมีพฤติกรรมอีกแบบที่ถูกก้ากับด้วยช่วงเวลาพิเศษของชุมชน และมีบาง
พฤติกรรมที่อนุญาตให้แสดงออกได้เฉพาะในช่วงเวลาพิเศษของชุมชนนี้เท่านั้น “เวลา” มี
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ความหมายทางวัฒนธรรมในโลกของชาวบ้านและไม่ได้เดินทางสม่้าเสมอเท่ากัน เหมือนกับเวลา
ในระบบกลไกของนาฬิกา หากมีการล้าดับความส้าคัญให้กับช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป เช่น 
ช่วงเวลาพิเศษของหมู่บ้าน ช่วงเวลาพิเศษของชีวิต และช่วงเวลาหยุดพักผ่อน ที่ส้าคัญเวลา ของ
ชาวบ้านไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงแต่เดินทางเป็นวัฏจักรวงจร มีภพชาติ การเวียนว่ายตายเกิด ซึ่ง
ความเชื่อในเรื่องเวลาดังกล่าวจะมาก้ากับพฤติกรรมในแต่ละช่วงของชาวบ้าน โดยส่วนใหญ่ แล้ว
เวลาของชาวบ้านจะสัมพันธ์กับวิถีการผลิตในรอบปี หากมีข้อมูลทางระบาดวิทยาแต่ไม่เข้าใจ 
“เวลาในโลกของชาวบ้าน” จะไม่มีทางเข้าใจพฤติกรรมของชาวบ้านที่สัมพันธ์กับความเสี่ยง 
สุขภาพ การรู้จักจังหวะชีวิต วงจรการท้างาน และวิถีชุมชน จะช่วยให้มองเห็นแง่มุมระบาดวิทยา 
ความเสี่ยงสุขภาพ 

3.3) ช่วงเวลาพิเศษของชีวิต ส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์ไปกับปฏิทินชุมชน และ
ช่วงเวลาพิเศษของ ชุมชน แต่ก็มีบางช่วงของชีวิตที่ชาวบ้านถือว่าเป็นช่วงพิเศษที่ต้องประพฤติ
ปฏิบัติตัวแตกต่างจากวิถีชีวิต โดยปกติ รวมทั้งมีข้อห้าม หรือ“ขะล้า” มาควบคุมก้ากับ เช่น ช่วง
ตั้งครรภ์ ช่วงหลังคลอดช่วงการเจ็บป่วยช่วงการฟื้นไข้ เป็นต้น บางช่วงของชีวิตบุคคลจะเปลี่ยน
สถานะกลายเป็นบุคคลพิเศษของครอบครัวและชุมชน ด้าเนิน ชีวิตแตกต่างจากวิถีปกติ ถือข้อ
ห้าม หรือ ขะล้าต่างๆ แตกต่างจากคนอ่ืนๆ ในชุมชน การละเมิดข้อห้ามเม่ือ บุคคลอยู่ในสถานะ
พิเศษนอกจากจะส่งผลร้ายต่อตัวเขาแล้วยังเชื่อกันว่าการละเมิดถือเป็นการท้าผิดกฎของชุมชนอีก
ด้วย เวลาของความเป็นหญิงชายก็แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ส้าหรับผู้หญิงช่วงการมี 
ประจ้าเดือน ถือเป็นช่วงพิเศษของชีวิต ต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้แตกต่างจากสภาพปกติ และเป็น
ช่วงที่สภาพ ร่างกายและจิตใจอ่อนแอเสี่ยงต่อการจู่โจมของแหล่งโรค ช่วงเวลาพิเศษของชีวิตไม่
เพียงเป็นช่วงที่คนบางกลุ่ม ในชุมชนมีความเสี่ยงสุขภาพมากกว่าคนทั่วไป แต่หลายกรณีมีการ
ประยุกต์สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ ช่วงเวลาพิเศษของชีวิตเพ่ือช่วยลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยง
สุขภาพ เช่น เลิกบุหรี่เมื่อมีลูกคนแรก เป็นต้น (ประชาธิป กะทา. 2560 : 3-7) 

 
2.4 กระบวนการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับ ทุกส่วนได้มีส่วนร่วมใน
การคิด การพิจารณาปัญหา การตั้งนโยบาย การตัดสินใจ ประเด็นส้าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
พัฒนา และการประเมนความต้องการ ริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วม
รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชนเอง (จินตวีร์ เกษมศุข , 2557 : ไม่ปรากฏ
หมายเลขหน้า) ดังนี้ 

2.4.1 รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
รูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ด้าเนินอยู่โดยทั่วไป สรุปได้ 4 รูปแบบ ดังนี้ 
1) การรับรู้ข่าวสาร (Public  Information) ประชาชนและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะด้าเนินการ  รวมทั้ง
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้  การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีด
การตัดสินใจด้าเนินโครงการ 
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2) การปรึกษาหารือ (Public  Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วม
ที่มีการจัดการหารือระหว่างผู้ด้าเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบ 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในโครงการและ
กิจกรรมมากขึ้น 

3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public  Meeting) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ประชาชนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม และผู้มีอ้านาจตัดสินใจในการท้า
โครงการหริกิจกรรมนั้นได้ใช้เวทีสาธารณะในการท้าความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลในการด้าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมในพื้นท่ีนั้น  ซึ่งมีหลายรูปแบบ  ได้แก่ 

  3.1) การประชุมในระดับชุมชน (Community  Meeting) โดยจัดขึ้น
ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ  โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะต้องส่งตัวแทนเข้า
ร่วม   เพ่ืออธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนและตอบ
ข้อซักถาม 

  3.2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical 
Hearing) ส้าหรับโครงการที่มีข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการ  จ้าเป็นจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
จากภายนอกมาช่วยอธิบายและให้ความเห็นต่อโครงการ  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต้องได้รับทราบผล
ดังกล่าวด้วย 

  3.3) การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นเวทีในการเสนอข้อมูล
อย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบังทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการ  ซึ่งจะต้อง
มีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมที่เป็นที่ยอมรับ  มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจน  
และแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบทั่วกัน 

4) การร่วมในการตัดสินใจ (Decision  Making) เป็นเป้าหายสูงสุดของ
การมีส่วนร่วมของประชาชน  ซึ่งประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชนในพื้นที่ 

           ลักษณะที่ส้าคัญของการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของกระบวนการ  ซึ่งได้สรุปขั้นตอนของ
การมีส่วนร่วมได้ 4 ขั้นตอนหลักๆ  ดังนี้ 

1) มีส่วนร่วมในการคิด  ศึกษา และค้นคว้าหาปัญหาและสาเหตุ
ตลอดจนความต้องการของชุมชน 

2) มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
เพ่ือลดและแก้ไขปัญหา 

3) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหาร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 

4) มีส่วนร่วมในการควบคุม  ติดตาม  และประเมินผลการท้างาน 
2.1.4.1 การประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ AIC (Appreciation - 

Influence - Control) 
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การประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ AIC ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนโดย
ขั้นตอนก่อนเริ่มกระบวนการ AIC ประกอบด้วย 1) การคัดเลือกผู้เข้าประชุม 2) เตรียมประเด็น 
3) เขียนวัตถุประสงค์ของประเด็น 4) การแบ่งกลุ่ม 5) การเตรียมห้องประชุม 6) เตรียมอุปกรณ์ 

1) การคัดเลือกผู้เข้าประชุม เนื่องจากเป็นวิธีประชุมที่ต้องการผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย ทุก
ระดับ จึงเลือกจากระดับนโยบาย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ นักวิชาการ ผู้น้าในสังคม และชุมชน 
ประชาชนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพิจารณา ท้าแผน/โครงการ ด้วยหลักการที่ว่า ทุกคนมี
ทักษะชีวิต และประสบการณ์หลากหลาย 

2) เตรียมประเด็น หัวข้อเรื่องที่จะท้าแผน / โครงการ ส้าหรับอนาคต 
3) เขียนวัตถุประสงค์ของประเด็น ต้องชัดเจน เพ่ือเสนอในที่ประชุมรวม ให้ผู้ร่วมประชุม

ซึ่งหลากหลายประสบการณ์ เข้าใจง่าย 
4) การแบ่งกลุ่ม 
   4.1) เลือกบุคคล แบ่งกลุ่ม ไว้ล่วงหน้า ให้มีกลุ่มละ 8 คน แตกต่างกัน ให้ครบทั้งระดับ

นโยบาย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ ผูน้้าประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเรื่องที่พิจารณา 
   4.2) เตรียมผู้สนับสนุนกลุ่ม (facilitator) ซักซ้อมท้าความเข้าใจกับกระบวนการ ซึ่งมี

หลักการให้ทุกคนได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็น 
   4.3) เตรียมอุปกรณ์ให้ครบ 
   4.4. การเตรียมห้องประชุม ห้องรวม พร้อมม้านั่ง ครบคน จัดเป็นครึ่งวงกลม 

มุมกลุ่มย่อย จัดม้านั่งรอบโต๊ะเขียนหนังสือ กลุ่มละ 8 คน ตามจ้านวนกลุ่มที่เตรียมไว้ 
5) เตรียมอุปกรณ์ 
   5.1) เครื่องฉายแผ่นใส แผ่นใสพร้อมปากกา 1 ชุด 
   5.2) ปากกาเส้นใหญ่ หรือดินสอสี ประจ้ากลุ่ม กระดาษ A4 ตัดแบ่ง 4 ส่วน แล้วแจก

คนละ 20 แผ่น 
   5.3) กระดาษแผ่นพลิก พร้อมขาตั้ง ประจ้ากลุ่ม พร้อมกับปากกาเขียน 
   5.4) แผ่นใส พร้อมปากกา ประจ้ากลุ่มกลุ่มละ 6-10 แผ่น 
ภารกิจของผู้เข้าร่วมประชุม 
ภารกิจผู้สนับสนุนกลุ่ม (Facilitator) มีดังนี ้
   1) เป็นผู้ควบคุมข้ันตอน ก้ากับเวลา 
   2) กระตุ้นให้สมาชิกทุกคนเขียน 
   3) รวบรวมผล มติจากการถกเถียง อภิปรายของสมาชิก 
   4) แนะน้าวิธีเขียน วิธีรวมมติ วิธีเสนอแผ่นใส 
   5) ไม่ต้องมีความรู้ และชี้แนะเนื้อหา หรือเรื่องที่พิจารณา เนื่องจากสมาชิกกลุ่ม คือ ผู้

มีทักษะ ประสบการณ์มาก 
   6) รวบรวมผลขั้นตอนสุดท้ายของการประชุมกลุ่ม ไปสรุป พิมพ์ น้าเสนอผู้รับผิดชอบ

ในหน่วยงาน 
ภารกิจสมาชิกกลุ่ม 
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1) เขียนภาพ หรือข้อคิดเห็น ตามข้ันตอนที่ผู้สนับสนุนการประชุม แจ้งให้ปฏิบัติ 
2) เขียนอักษรบรรจง ตัวโต เพ่ือแปะบนกระดานขาตั้งให้สมาชิกในกลุ่มอ่านแทนการพูด 
3) เขียนประโยคสั้นๆ 1 บรรทัด เฉพาะสาระส้าคัญ ไม่พรรณนา แผ่นละ 1 ข้อคิดเห็น 

เพราะต้องน้าไปรวมกับข้อความท่ีคล้ายกัน ของสมาชิกอ่ืน 
4) ทุกคนมีอิสระในการเขียน ตามข้ันตอนที่ก้าหนดให้ จากที่คิดเองจากประสบการณ์ 

หรือเห็นส่วนดีได้จากผู้อ่ืน โดยไม่ต้องถูกโน้มน้าว หรือแย่งกันพูด 
5) ข้อเขียนของทุกคน น้าไปติดแปะบนขาตั้ง หรือผนัง ให้อ่านทั่วกัน ให้ซักถาม หรือ

อธิบาย ไม่วิจารณ์ว่า ถูกหรือผิด เรียนรู้ความคิดเห็นของกันและกัน แล้วรวมความที่คล้ายกัน เข้า
เป็นข้อเดียว ที่ต่างกันให้แยกไว้ เพื่ออภิปราย เลือกรอบที่ 2 จนกว่าจะได้มติร่วม (หลายข้อรับเป็น
มติกลุ่ม บางข้อเก็บไว้ เพราะข้อคิดเห็นแปลกๆ ของวันนี้ ยังไม่เป็นที่ยอมรับ แต่บางคนน้าไปท้า
ต่อ กลายเป็นเรื่องที่ดีก็มีบ่อยๆ) 

6) การเขียน ได้จากการกลั่นกรองหลายชั้น มีเวลาคิดวิเคราะห์ เลือกเอง สั้น กระชับ 
การรวบรวมข้อเขียนที่เหมือนกัน ก็คือ มติของที่ประชุม ซึ่งท้าได้ง่ายมากกว่าการพูด ที่อาจยืดยาว 
ควบคุมไม่ได้ มีสาระน้อย และประธานสรุปไม่ได้ 

7) กลุ่มไม่จ้าเป็นต้องตั้งประธานถาวร ให้ผลัดกันน้า ผลัดกันจด รวบรวมมติ เขียน
แผ่นใส และน้าเสนอ เพ่ือสร้างบรรยากาศเป็นมิตร รับผิดชอบร่วมกัน มีพลัง บทบาทเท่าเทียมกัน 

วิธีประชุมด้วย AIC (ภาคปฏิบัติ) 
ทุกขั้นตอนของการท้างานในกลุ่ม เป็นการเสริมพลัง ให้เกิดทักษะชีวิต รู้จักเลือก และ

ปฏิบัติ เข้าใจวิธี สื่อสัมพันธ์ และยอมรับกันและกันด้วยเหตุผล จากการอภิปราย อันเป็นลักษณะ
ของคนพัฒนา 

วิธีประชุมท้างาน การประชุมแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ A-1, A-2, I-1, I-2, C-1, C-2 ใน
บางกลุ่มมีความเข้าใจเร็ว ก็ต้องปล่อยให้ท้ารวดเดียวต่อเนื่องไปได้ เพ่ือไม่เป็นการยับยั้งความคิดท่ี
ก้าลังลื่นไหล ในทางปฏิบัติ ผู้สนับสนุนการประชุมไม่ต้องบอกชื่อ ขั้นตอน บอกแต่กิจกรรมทีละ
ขั้นตอน 

เริ่มประชุมนั่งรวมกันก่อน ผู้น้าการสนับสนุนการประชุม จะชี้แจงหัวข้อ ประเด็น และ
วัตถุประสงค์ ของเรื่องที่จะให้ ประชุมพิจารณา ให้ซักถามจนเข้าใจเรื่อง จึงแยกเข้ากลุ่มเล็ก นั่ง
คละกัน 

1) ขั้นตอน A - 1 (15 นาที) 
เข้าใจสถานการณ์ สภาพความเป็นจริง (reality) 
ผู้สนับสนุน แจ้งให้ทุกคนวาดภาพบนกระดาษของตน สะท้อนให้เห็นว่า ในปัจจุบันนี้ 

เรื่องท่ีจะพิจารณากัน มีรูปลักษณ์อย่างไร ภาพเป็นลายเส้น หรือระบายสี หรือภาพสัญลักษณ์ 
(logo) แทนภาพก็ได้ เช่น ภาพต้นไม้ ภาพคนจับมือ ภาพสามเหลี่ยมฯ (การเขียนภาพแทนการ
พูด หรือเขียนข้อความเป็นการฝึกสมอง (ซีกขวา) มีศิลป์ จินตนาการ สร้างสรรค์ ยิ่งเขียนเป็น
สัญลักษณ์ หรือให้สี ที่สื่อความหมายได้ โดยไม่ต้องอธิบาย ยิ่งแสดงความลึกซึ้งของความคิดคน
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นั้น) ในกลุ่มเล็ก น้าภาพของทุกคนเวียนดู หรือปิดแปะ แล้วอธิบายความหมายร่วมกัน รวมให้เป็น
ภาพเดียวของกลุ่ม ลงแผ่นใส น้าเสนอท่ีประชุมรวม ให้ซักถาม ปรับปรุงร่วมกัน 

ขั้นตอนนี้ เป็นการเริ่มให้ทบทวน ระบายอารมณ์ ความคิด มีศิลปะ มีสัมพันธ์กับคนอ่ืน 
ไม่เคร่งเครียด 

2) ขั้นตอน A - 2 (20 นาที) 
สร้างวิสัยทัศน์ สภาพที่คาดหวังในอนาคต (ideal vision หรือ scenario) 
เข้ากลุ่มเล็ก ทุกคนเขียนภาพแสดงให้เห็นว่า ในอนาคต 10 ปี ภาพเดิมจะเปลี่ยนไป 

คาดหวังจะให้เป็นอย่างไร ที่มีความเป็นไปได้ น้ามาแลกเปลี่ยน อธิบาย และรวมกันเป็นภาพเดียว
ของกลุ่ม ลงแผ่นใส น้าเสนอที่ประชุมใหญ่ ซักถามความหมาย แล้วรวมกันเหลือภาพเดียว อาจให้
ผู้แทนกลุ่มน้าไปรวม และยกร่างความหมาย เป็นปณิธาน ค้าขวัญ ของโครงการนี้ ภาพนี้ต้องเก็บ
ไว้ ยึดเป็นแนวทางหลักของความคาดหวัง ที่จะน้าไปคิดกลวิธี และโครงการเพื่อให้บรรลุผล 

ขั้นตอนนี้ เป็นมติที่ทุกคนเข้าใจความเป็นมา และคาดหวัง มีความประสงค์ร่วมกันตั้งแต่
ต้น เริ่มมีพลัง 

3) ขั้นตอน I - 1 (30 นาที) 
คิดหากลวิธี (solution design) 
กลุ่มเล็ก ทุกคนเขียนกิจกรรมที่คิดว่าต้องท้า เพ่ือเกิดผลส้าเร็จ ให้ได้ภาพรวมของ A-2 

เขียนกิจกรรมละ 1 แผ่น ให้มากเท่าที่ตนมีศักยภาพ และประสบการณ์ น้ามาร่วมกันเลือกข้อที่
เหมือนกัน เป็นมติ 3-5 ข้อ ที่แตกต่างเก็บไว้ (บางคนน้าไปใช้เอง) เขียนลงแผ่นใส หรือแผ่นพลิก 
น้าเสนอต่อที่ประชุมรวม ให้ซักถาม และร่วมกันคัดไว้ 5-6 เรื่อง และอาจมีข้อย่อยภายในข้อใหญ่
ก็ได้ 

ขั้นตอนนี้ ทุกคนได้แสดงพลัง ประสบการณ์ มีส่วนร่วม หากความคิดของตนมีเหตุผล 
ได้รับการยอมรับ จะเกิดความภูมิใจ ถ้าของผู้อื่นดีกว่า ก็ยอมรับกัน งานนี้จะเป็นของทุกคนตั้งแต่
ต้น 

4) ขั้นตอน I - 2 (30 นาที) 
จัดความส้าคัญ จ้าแนกกิจกรรม (priority) 
กลุ่มเล็ก ทุกคนเขียนแผ่นละ 1 กิจกรรมที่ได้รับรู้จากการอภิปรายมา เลือกกิจกรรมตาม

ความถนัดของตนว่า กิจกรรมใดส้าคัญ และเป็นไปได้ องค์กร หรือหน่วยงานใดที่น่าจะท้าได้ แยก
ออกเป็น 1. กิจกรรมที่จะท้าได้เอง 2. กิจกรรมที่ต้องท้าร่วมกันคนอ่ืน 3. กิจกรรมที่ต้องให้คนอ่ืน
ท้าให้ น้าไปแปะ อ่าน ชี้แจง ร่วมกันคัดเลือกไว้ เขียนชื่อกลวิธี หรือกิจกรรม ลงแผ่นพลิก หรือ
แผ่นใส น้าเสนอต่อที่ประชุมรวม ร่วมกันเลือกให้เหลือชุดเดียว เรียงล้าดับความส้าคัญ ตาม
จ้านวนแผ่นข้อเขียนที่เหมือนกัน เขียนลงแผ่นใส ฉายให้ทุกคนรับทราบผลของ I-2 เก็บไว้เป็น
แนวทางหลักของการท้าขั้นตอนต่อไป และประกอบการเขียนโครงการ 

ขั้นตอนนี้ ทุกคนจะได้แสดงประสบการณ์ให้ผู้อื่นเลือกใช้ประโยชน์ กิจกรรมเป็นสิ่ง
ควบคุมความส้าเร็จ 

5) ขั้นตอน C - 1 (30 นาที) 
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วางแผน หาผู้รับผิดชอบ (responsibility) 
กลุ่มเล็ก ทุกคนเลือกหาหัวข้อกลวิธี กิจกรรมที่ได้จาก I-2 เขียนลงแผ่นละ 1 กิจกรรม 

มากน้อยตามแต่ที่ตนมีบทบาท หน้าที่ ความสามารถท่ีจะท้าได้เอง หรือร่วมท้ากับใคร หรือต้อง
ขอให้ใครท้าให้ เขียนชื่อคนท้ากิจกรรมด้วย น้าไปรวมกันให้เป็นชุดเดียว เขียนแผ่นใส น้าเสนอท่ีที่
ประชุมรวม ให้อภิปราย เรียนรู้งานกันและกัน 

ขั้นตอนนี้ ทุกคนได้วิเคราะห์ตนเอง แสดงพลังความสามารถ และภารกิจที่จะร่วมท้างาน
ในเรื่องใดได้บ้าง 

6) ขั้นตอน C - 2 (30 นาที) 
จัดท้าแผน / กิจกรรม / โครงการ (Action plan) 
แบ่งกลุ่มใหม่ ให้เข้าตามระดับงานที่รับผิดชอบ เช่น กลุ่มนโยบาย กลุ่มนักวิชาการ กลุ่ม

ผู้บริหาร กลุ่มผู้น้าชุมชน กลุ่มประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ ภารกิจขั้นตอนนี้ส้าคัญ 
คือ ต้องร่วมกันเขียนแผนงาน / โครงการ ตามรูปแบบมาตรฐาน คือ 1. ชื่อโครงการ / แผนงาน 2. 
หลักการเหตุผล 3. สาเหตุที่ต้องท้า 4. ความมุ่งหมาย หรือความประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ที่
ต้องการให้เป็นผล 5. กลวิธี ท้าอย่างไร 6. วิธีท้า กิจกรรมที่ต้องท้า 7. ชื่อหน่วยงาน หรือบุคคล 
ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม (มีหลายชื่อได้) 8. ระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุด 9. วธิีการประเมินผลส้าเร็จ 
ตามข้อชี้วัด และวัตถุประสงค์ 10. งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ คนที่ต้องการ พร้อมกับแหล่งที่
สนับสนุน (อาจมีรายละเอียด งบประมาณแสดงรายกิจกรรม และประเภทหมวดเงิน อาจมีผัง
ก้ากับเวลา / กิจกรรมแนวท้าย หรือแต่ละกลุ่ม น้ากลับไปเขียนภายหลังการประชุม) 

ผลจากการประชุมขั้นตอน C-2 นี้ ผู้จัดประชุมต้องน้าไปรวบรวมพิมพ์ส่งกลับ ให้
หน่วยงานของผู้เข้าประชุม เช่น ฝ่าย กอง กรม องค์กรชุมชน ที่ต้องท้าแผนพัฒนาประจ้าปี ให้
น้าไปเขียนเป็นโครงการขออนุมัติ หัวหน้างานตามล้าดับขั้น และไปชี้แจง ต่อสู้ เพ่ือให้ได้
งบประมาณ และการสนับสนุน 

ภายหลังการประชุม 
มีความส้าคัญยิ่งกว่าการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมย่อมรู้ตนเองว่า ได้เสนออะไรไป หน้าที่ 

บทบาทของตนเกี่ยวกับงานนี้ เป็นของแต่ละคน ที่จะต้องรับไปเสนอหัวหน้าหน่วย และผู้ร่วมงาน 
น้าไปปฏิบัติตามแผน และประชุมสามเส้า ทบทวนงาน ตามข้อชี้วัดและเป้าหมาย ปรับเปลี่ยน
กลวิธี และการสนับสนุนเพื่อขจัดอุปสรรค ที่ท้าไม่ส้าเร็จ กิจกรรมใดท่ีส้าเร็จแล้ว ก็ต้องพัฒนา
โครงการ (Programme development) คิดกิจกรรมใหม่ๆ เพราะความส้าเร็จในเรื่องหนึ่ง จะมี
ปัญหาตามมาใหม่ 

 
 
 
 
 
 



29 
 

สรุป 6 ขั้นตอนการประชุม AIC  
ขั้นตอน เวลา ภารกิจหลัก 
A - 1 15 

นาที 
เข้าใจสถานการณ์ สภาพที่แท้จริง (reality) 
เป็นการเริ่มให้ทบทวน ระบายอารมณ์ ความคิด มีศิลปะ มีสัมพันธภาพกับคน
อ่ืน ไม่เคร่งเครียด 

A - 2 20 
นาที 

สร้างวิสัยทัศน์ สภาพที่คาดหวังในอนาคต (ideal vision หรือ Scenario) 
เป็นมติที่ทุกคนเข้าใจความเป็นมา และคาดหวัง มีความประสงค์ร่วมกันตั้งแต่
เริ่ม 

I - 1 30 
นาที 

คิดค้น หากลวิธี (solution design) 
เป็นขั้นตอนที่ทุกคนได้แสดงพลัง และประสบการณ์ มีส่วนร่วม หากความคิด
ของตนมีเหตุผล ได้รับการยอมรับ จะเกิดความภูมิใจ ถ้าของผู้อ่ืนดีกว่า ก็
ยอมรับเช่นกัน งานนี้จะเป็นของทุกคนตั้งแต่ต้น 

I - 2 30 
นาที 

จัดความส้าคัญ จ้าแนกกิจกรรม (priority) 
เป็นขั้นตอนที่ทุกคนได้แสดงประสบการณ์ให้ผู้อื่นเลือกใช้ประโยชน์ โดยใช้
กิจกรรมเป็นสิ่งควบคุมความส้าเร็จ 

C - 1 30 
นาที 

วางแผน หาผู้รับผิดชอบ (responsibility) 
เป็นขั้นตอนที่ทุกคนได้วิเคราะห์ตนเอง แสดงพลังความสามารถ และภารกิจที่จะ
ร่วมท้างานในเรื่องใดได้บ้าง 

C - 2 30 
นาที 

จัดท้าแผน / กิจกรรม / โครงการ (Action Plan) 
ขั้นตอนนี้ ต้องร่วมกันเขียนแผนงาน / โครงการ 

(ส้านักท่ีปรึกษา กรมอนามัย.  มปป : ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า) 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม 

1)  ความหมายของความรู้ 
Bloom et. al.  (1971: unpage) กล่าวถึงการจ้าแนกการเรียนรู้ตามทฤษฎี

ของบลูม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยในแต่ละ
ด้านจะมีการจ้าแนกระดับความสามารถจากต่้าสุดไปถึงสูงสุด เช่น ด้านพุทธิพิสัย เริ่มจากความรู้ 
ความเข้าใจ   การน้าไปใช้  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน นอกจากนี้ยังน้าเสนอ
ระดับความสามารถ   ที่มีการปรับปรุงใหม่ตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl (2001: 
unpage) เป็นการจ้า (Remembering) การเข้าใจ (Understanding) การประยุกต์ใช้ 
(Applying) การวิเคราะห์ (Analysing) การประเมินผล (Evaluating) และการสร้างสรรค์ 
(Creating) ด้านจิตพิสัย จ้าแนกเป็น การรับรู้ การตอบสนอง การสร้างค่านิยม การจัดระบบ และ
การสร้างคุณลักษณะจากค่านิยม       
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ด้านทักษะพิสัย จ้าแนกเป็น ทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทักษะการ
เคลื่อนไหวอวัยวะสองส่วนหรือมากกว่าพร้อมๆกัน ทักษะการสื่อสารโดยใช้ท่าทาง และทักษะการ
แสดงพฤติกรรมทางการพูด 

การเรียนรู้ (Learning) คือ กระบวนการของประสบการณ์ที่ท้าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ไม่ได้มาจากภาวะ
ชั่วคราววุฒิภาวะ หรือสัญชาตญาณ (Klein 1991: 2) 

ทฤษฎีการเรียนรู้ Bloom et. al.  (1971: unpage) ได้จ้าแนกจุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้ออกเป็น 3  ด้าน คือ 

1) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเก่ียวกับ
สติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา 

พฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ ได้แก่ 
1.1) ความรู้ความจ้า ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณ์ต่างๆ จาก

การที่ได้รับรู้ไว้และระลึกสิ่งนั้นได้เม่ือต้องการเปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือวิดีทัศน์ที่สามารถเก็บ
เสียงและภาพของเรื่องราวต่างๆได้ สามารถเปิดฟังหรือดูภาพเหล่านั้นได้เมื่อต้องการ 

1.2) ความเข้าใจเป็นความสามารถในการจับใจความส้าคัญของสื่อ และสามารถ
แสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ การกระท้าอื่นๆ 

1.3)  การน้าความรู้ไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถน้าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ จึงจะสามารถน้าไปใช้
ได้ 

1.4) การวิเคราะห์ ผู้เรียนสามารถคิด หรือ แยกแยะเรื่องราวสิ่งต่างๆ           
ออกเป็นส่วนย่อย เป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้องกัน 
ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน 

1.5)  การสังเคราะห์ ความสามารถในการที่ผสมผสานส่วนย่อยๆ เข้าเป็น
เรื่องราวเดียวกันอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการถ่ายทอด
ความคิดออกมาให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย การก้าหนดวางแผนวิธีการด้าเนินงานขึ้นใหม่หรืออาจจะเกิด
ความคิดในอันที่จะสร้างความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นมาในรูปแบบ หรือ แนวคิดใหม่ 

1.6) การประเมินค่า เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคาหรือสรุปเกี่ยวกับ
คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปตาม
เนื้อหาสาระในเรื่องนั้นๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับก็ได้ 
                 2)  ความหมายของทัศนคติ 
                      กู๊ด (1959 อ้างใน วัชรพงษ์ เรือนค้า. 2550 : 7) กล่าวไว้ในพจนานุกรมทาง
การศึกษา (Dictionary of Education) ว่า ทัศนคติ คือความพร้อมที่จะแสดงออกทางใดทางหนึ่ง 
โดยสนับสนุนหรือต่อต้านสภาพการณ์ บุคคล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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                      ร็อคเกต (1956 อ้างใน วัชรพงษ์ เรือนค้า. 2550 : 7) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นการ
ผสมผสาน หรือการจัดระเบียบของความเชื่อที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสภาพการณ์ใดสภาพการณ์
หนึ่ง ผลรวมของความเชื่อนี้จะเป็นตัวก้าหนดแนวโน้มของบุคคลในการที่จะมีปฏิกริยาตอบสนอง
ในลักษณะที่ชอบ หรือไม่ชอบ 
                      ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520 อ้างใน วัชรพงษ์ เรือนค้า. 2550 : 7) ให้
ความหมายว่า ทัศนคติ เป็นความเชื่อ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคคล สิ่งของ 
การกระท้า สถานการณ์ และอ่ืน ๆ รวมทั้งท่าทีแสดงออก ที่บ่งถึงสภาพของจิตใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง 
                      กมลรัตน์ หล้าสุวงษ ์(2535 อ้างใน วัชรพงษ์ เรือนค้า. 2550 : 7) ได้ให้
ความหมายที่สอดคล้องกับประภาเพ็ญ สุวรรณ เช่นกัน กล่าวคือ ทัศนคติ เป็นระบบความคิด 
ความรู้สึกและแนวโน้มของพฤติกรรมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการเข้า
หาหรือถอยหนีโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
                      1)  ทัศนคติทางบวกหรือทัศนคติท่ีดี หมายถึงแนวโน้มที่บุคคลชอบ 
                      2)  ทัศนคติทางลบหรือทัศนคติที่ไม่ดี หมายถึงแนวโน้มที่บุคคลไม่ชอบหรือไม่
พอใจ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดทัศนคตินั้น พัฒน์ สุขจ้านงค์ (2522 อ้างใน วัชรพงษ์ เรือนค้า. 
2550 : 8) ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกับ ฟอสเตอร์ (1973 อ้างใน วัชรพงษ์ เรือนค้า. 2550 : 8) 
ว่าเกิดจาก 2 ปัจจัย คือ 
                      1)  ประสบการณ์ท่ีบุคคลกับบุคคล สิ่งของ เรื่องราวต่าง ๆ หรือสถานการณ์
ทัศนคติจึงเกิดข้ึนในตัวบุคคลจากการได้พบเห็นพูดคุยหรือคุ้นเคยซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ตรง
จากการได้ยินได้ฟังเห็นรูปภาพ หรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้น แต่ไม่ได้พบเห็นหรือทดลองจริง
ด้วยตนเองซึ่งถือเป็นประสบการณ์อ้อมเนื่องจากทัศนคติเป็นสิ่งที่บุคคลรับทราบ ดังนั้นบุคคลจะ
ไม่มีทัศนคติหากเขาไม่มีประสบการณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อมจากสิ่งนั้น ๆ 
                      2)  ระบบค่านิยมและการตัดสินใจ เนื่องจากแต่ละกลุ่มชนมีค่านิยมและการ
ตัดสินค่านิยมไม่เหมือนกัน คนแต่ละกลุ่มจึงอาจมีทัศนคติต่อสิ่งเดียวกันแตกต่างกันได้ การที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีทัศนคติท่ีดีหรือไม่ดีต่อสิ่งนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ค่านิยมหรือ
บรรทัดฐานของกลุ่มท่ีบุคคลนั้นร่วมใช้ชีวิตอยู่ 
                      จะเห็นได้ว่า ทัศนคติมิได้มีมาตั้งแต่ก้าเนิด แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้
ประสบการณ์หรือการเลียนแบบ ทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีรากฐานมาจากผลรวมของ
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับสิ่งนั้น ทั้งท่ีเป็นประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ทางอ้อมซึ่งได้รับ
การถ่ายทอดจากผู้อ่ืน เช่น พ่อ แม่ ครู อาจารย์หรือบุคคลส้าคัญ 
                      จากความหมายต่าง ๆ ข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ี
เป็นภาพรวมของบุคคลที่มีต่อสถานการณ์ บุคคล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งนั้น ๆ ในลักษณะที่สนับสนุน หรือต่อต้านการเกิดทัศนคติ 
                      ทัศนคติของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายวิธี ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าถ้า
ส่วนประกอบส่วนใดเปลี่ยน ส่วนประกอบด้านอื่นก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงด้วย ดังที่ ซิมบาร์
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โด เอบบีเซน และมาสลาซ (1970 อ้างใน วัชรพงษ์ เรือนค้า. 2550 : 8) กล่าวไว้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติขึ้นอยู่กับความรู้ คือ ถ้ามีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติก็จะเปลี่ยนแปลง มีผล
ท้าให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรม 
                 3)  ความหมายของพฤติกรรมการปฏิบัติ 
                      พัฒน์ สุจ้านงค ์(2522 อ้างใน วัชรพงษ์ เรือนค้า. 2550 : 8) กล่าวว่า 
พฤติกรรม หมายถึง การกระท้าของคนท่ีแสดงออกมา 
                      ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520 อ้างใน วัชรพงษ์ เรือนค้า. 2550 : 8) ให้
ความหมายว่า พฤติกรรม เป็นกิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระท้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะสังเกตได้ หรือ
ไม่ได้ เช่นการท้างานของหัวใจ กล้ามเนื้อ การเดิน การพูด การคิด ความรู้สึก ความชอบ ความ
สนใจ 
                      สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ (2542 อ้างใน วัชรพงษ์ เรือนค้า. 2550 : 9) ให้
ความหมายว่า พฤติกรรม คือปฏิกิริยา หรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิต จะสังเกตได้หรือไม่ก็
ตาม ซึ่งทั้งที่มีอยู่ภายใน หรือแสดงออกมาภายนอก  
                      เอ้ือมพร ทองกระจาย (2533 อ้างใน วัชรพงษ์ เรือนค้า. 2550 : 9) ให้
ความหมายว่า พฤติกรรม เป็นกิจกรรมทุกอย่างที่มนุษย์กระท้าเป็นลักษณะการแสดงออกท่ี
สังเกตเห็นได้ โดยพ้ืนฐานทางจิตวิทยามีความเชื่อว่าพฤติกรรมทุกชนิดที่มนุษย์กระท้าย่อมมี
สาเหตุ มีจุดมุ่งหมาย และขณะเดียวกันก็มีแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้กระท้าด้วยเพ่ือเป็นการ
ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ เมื่อมนุษย์ได้แสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อความต้องการ
หรือจุดมุ่งหมายแล้ว พฤติกรรมก็จะสิ้นสุดลง มนุษย์จะอยู่ในภาวะสมดุล (Homeostasis)   
                      จากความหมายดังกล่าว พอที่จะสรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท้า 
ปฏิกิริยา หรือกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่ปรากฏออกมาภายนอก และที่มีอยู่ภายใน เพื่อสนองต่อ
ความต้องการ 
                      พฤติกรรมของคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้ตามพัฒนาการ ซึ่งมีการพัฒนาตลอด
ชีวิต รูปแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น วารี ระกิติ (2526 อ้างใน วัชรพงษ์ เรือนค้า. 2550 : 
9) กล่าวว่า นักจิตวิทยาชื่อ เคลแมน ได้แบ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลไว้ 3 ลักษณะ 
คือ 
                      1)  การเปลี่ยนแปลงเพราะถูกบังคับ 
                      2)  การเปลี่ยนแปลงเพราะเอาแบบอย่างโดยถือเอาตัวบุคคลเป็นแบบอย่าง 

3)  การเปลี่ยนแปลงเพราะยอมรับว่าเป็นสิ่งดี ตรงกับแนวคิดค่านิยมของ

ตนเอง จึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพราะพบว่า สามารถแก้ปัญหาของตนได้ 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เทพลักษณ์ ศิริวัฒนวุฒิชัย และคณะ (2559 : 1) ได้ท้าการศึกษาสถานการณ์และปัจจัย

การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ต้าบลหนองปลิง อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามโดยท้าการเก็บ
ตัวอย่างอุจจาระจากประชาชนในหมู่ที่5 และ 6 ในต้าบลหนองปลิงจ้านวน 141ราย เป็นเพศชาย 
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63 รายและเพศหญิง 78 ราย อายุเฉลี่ย 46.45 ปี ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ตรวจอุจจาระด้วยวิธี formalin ether concentration techniques ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างติดเชื้อโรคหนอนพยาธิ ทั้งสิ้น 20 ราย (ร้อยละ 14.2) จ้าแนกเป็นพยาธิเส้นด้าย จ้านวน 
8 ราย (ร้อยละ 5.7) พยาธิใบไม้ตับจ้านวน 4 ราย (ร้อยละ 2.8) และพยาธิตัวตืดจ้านวน 4 ราย 
(ร้อยละ 2.8) โดยพบว่ากลุ่มอายุที่มีอัตราการติดเชื้อสูงสุดคือ 40-49 ปี (ร้อยละ 21.1) และต่้าสุด
คือกลุ่มอายุ 5-29 ปี (ร้อยละ 0.0) ผลการศึกษาครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ข้อสรุปว่า การ
รักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคหนอนพยาธิในประชากรไทยก้าหนดเป้าหมายบุคคลที่มีความ
เสียงสูง ซึ่งอาจจะเป็นวิธีทีมีประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจ้ากัด การศึกษาครั้ง
ต่อไปอาจเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ของอาการกับการติดเชื้อ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ด้านความครอบคลุมของกลยุทธ์ในการควบคุมโรคหนอนพยาธิได้ 

รัชนีวรรณ แก้วโพนเพ็ก (2559 : 9-22) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของหัวหน้าครัวเรือน ต้าบลบ้านฝาง อ้าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับของหัวหน้าครัวเรือน ต้าบลบ้านฝาง อ้าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รูปแบบ
การวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าครัวเรือน จ้านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 30 คน ใช้ระยะเวลาทดลอง 12 สัปดาห์ โดยที่กลุ่มทดลอง
ได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประกอบด้วยการให้ความรู้ การสร้างพลังอ้านาจ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การอภิปรายกลุ่มการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและการ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากอาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ออกติดตามเยี่ยมให้ก้าลังใจ เก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลองใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับภายในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบใช้สถิติ Paired t –test และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบใช้สถิติ Independent t – test ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา 
พบว่า ภายหลังการทดลองหัวหน้าครัวเรือนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับมี
ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยเพิ่มมากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p-value<0.001) 
ทัศนคติมีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยเพิ่มมากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p-value 
<0.001) และพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับมีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมมากกว่าก่อน
ทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ปัจจัยแห่งความส้าเร็จในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
การทีห่ัวหน้าครัวเรือนได้รับองค์ความรู้ มีการเสริมสร้างพลังอ้านาจ ท้าให้หัวหน้าครัวเรือนมี
ความมั่นใจ กล้าแสดงความคิดเห็นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการเยี่ยมติดตามให้ก้าลังใจอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลท้าให้หัวหน้าครัวเรือนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับได้ดีขึ้น 

กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ และคณะ (2557 : 1) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รูปแบบงานวิจัยเป็นทั้งการวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงทดลองในสภาพจริง  แบ่งการศึกษา
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ออกเป็น 4 ระยะ คือ  ระยะที่ 1 การค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน ระยะที่ 2 การ
สร้างและพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ระยะที่ 3 การ
ทดลองใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และ ระยะที่ 4 การ
ปรับปรุงรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยการใช้ 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสัมมนา และการทดลองในสภาพการณ์จริง  ผลการศึกษาพบว่า 
หลังทดลอง อสม.กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้ความ
รุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ สิ่งชักนาสู่
การปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 
ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยการพัฒนาศักยภาพ อสม. มี
ประสิทธิผลท้าให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวแปรด้านความ
เชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ เมื่อการด้าเนินการของ อสม. ที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไปจัดกระบวนการเรียนรู้รายครัวเรือนให้แก่ประชาชน มีประสิทธิผลท้า
ให้ ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวแปรด้านความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับ 

สิงขร  ศรีสงคราม (2557 : 2) ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 15 ต้าบลคอนสวรรค์ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) โดยใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วม (A-I-C) เพ่ือศึกษาการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 
กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่มีความยินดีและสมัครใจ จ้านวน  60  คน ผลการศึกษาพบว่า ก่อน
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ส่วนใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับโรค
พยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 45 หลังการพัฒนาศักยภาพมีความรู้เกี่ยวกับโรค
พยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  (p-value<0.001, 
95%CI = -4.37 ถึง -2.82) ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยเทคนิค
กระบวนการ AIC ได้โครงการ จ้านวน 4 โครงการซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนในเรื่องความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ให้สูงขึ้นและ
ชุมชนเห็นความส้าคัญของโรคพยาธิใบไม้ตับท้าให้สามารถน้าไปสู่การแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
ในชุมชนได้ 

พนัชพร จันทะผอง และคณะ (2556 : 1) ได้ศึกษาความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องการติด
เชื้อพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เป็นการศึกษา
เชิงพรรณนา ท้าการ ศึกษาในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา
เขต 25 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จาก 3 โรงเรียน ค้านวณขนาดได้กลุ่มตัวอย่าง  11  
Cluster (ห้องเรียน) เครื่องมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถามชนิดตอบเองแบ่งเป็น  3  ส่วน คือ 
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ข้อมูลทั่วไป ความรู้เรื่องการติดพยาธิใบไม้ตับและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับผล
การศึกษา พบว่า อัตราการตอบกลับแบบสอบถามร้อยละ  94.1 แบ่งเป็นนักเรียนหญิงร้อยละ 
65.8 และนักเรียนชายร้อยละ 34.2 มีค่ามัธยฐานความรู้อยู่ที่  15 คะแนน ร้อยละ 65.2 มีความรู้
ในระดับปานกลาง  โดยนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมากที่สุด และมีความรู้เกี่ยวกับ
ความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับน้อยที่สุด  สัดส่วนของนักเรียนที่ไม่เคยตรวจอุจจาระหาไข่
พยาธิใบไม้ตับพบว่ามี ร้อยละ 90.7 อาหารที่เสี่ยงต่อการติดพยาธิใบไม้ตับที่นักเรียนนิยม
รับประทานมากท่ีสุดคือ ส้มต้าใส่ปลาร้าดิบ รองลงมาคือ แจ่วบองปลาร้าดิบ และส้มปลาน้อย
ตามล้าดับ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่แน่ใจที่จะเลิกรับประทานอาหารเหล่านั้นร้อยละ45.8 รองลงมาคือ
มีความตั้งใจที่จะเลิกร้อยละ  37.8 และไม่ตั้งใจที่จะเลิกร้อยละ  14.4 

ภูเบศร์ แสงสว่าง )2556 : 1) ได้ศึกษาการใช้ยาพราซิควอนเทลและอัตราการติดเชื้อซ้้า
ในผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาพราซิควอน 
เทลกับการติดเชื้อซ้้าในผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในจังหวัดยโสธร จ้านวน 457 ราย 
ซึ่งได้รับการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทลจนหายขาดแล้ว โดยรูปแบบของการศึกษาเป็นการวิจัย
เชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า (Perspective Cohort study) เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลตัวแปรที่
สนใจเป็นแบบสอบถาม และการตรวจอุจจาระหาการติดเชื้อซ้้าพยาธิใบไม้ตับโดยวิธี Formalin 
ether concentration technique วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิติ Multiple logistic regression 
ผลการศึกษาพบว่า อัตราการติดเชื้อซ้้าพยาธิใบไม้ตับหลังให้การรักษาด้วยยาพราซิควอนเทล 
เดือนที่ 6 เดือนที่ 12 (คือเมื่อสิ้นสุดการศึกษา )อยู่ร้อยละ 4.50 และ 10.94 ตามล้าดับ เมื่อ
ควบคุมผลกระทบจากตัวแปรอ่ืนๆ พบว่า ตัวแปรการเคยใช้ยาพราซิควอนเทลมีความสัมพันธ์กับ
การติดเชื้อซ้้าพยาธิใบไม้ตับอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ) p-value = 0.013) โดยคนที ่เคยใช้ยาพรา
ซิควอนเทลมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อซ้้าพยาธิใบไม้ตับเป็น 2.19 เท่าของคนที่ไม่เคยใช้ยาพารา
ซิควอนเทล ( 95% CI = 1.18 - 4.05) ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว หน่วยงานกระทรวง
สาธารณสุขควรมีมาตรการในการด้านเนินงานป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ลดการติดเชื้อซ้้าพยาธิ ใบไม้ตับและลดการใช้ยาพราซิควอนเทลโดยไม่จ้าเป็น และควรมีแนว
ทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ ให้ความรู้เรื่องอาการข้างเคียงของยา ผลที่ตามมาจากการใช้
ยาพราซิควอนเทลบ่อยๆ แก่ประชาชนกลุ่ม เสี่ยง โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ 

แพรเพชร พัฒนะราช (2555 : 2) ได้ศึกษาผลการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอ้าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยประยุกต์ทฤษฎี
ความสามารถตนเองของแบนดูร่า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมได้ศึกษาผลการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงที่มีพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  
จ้านวน 60 คน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ  30 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ระยะเวลาด้าเนินการ  4 สัปดาห์ และกลุ่ม
ควบคุมได้รับบริการตามปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์  ผลการวิจัยพบว่าหลังการ



36 
 

ทดลองทันทีและหลังการทดลอง 1  สัปดาห์ ประชาชนมีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักและความ
ตั้งใจมากกว่าก่อนทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P < 0.05) ด้าน
การปฏิบัติในการบริโภคพบว่า กลุ่มทดลองมีการปฏิบัติระดับดีเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P < 0.05) และกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมมากกว่าร้อย
ละ 80 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P < 0.01) 

ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์และคณะ (2554 : 133) ได้ศึกษาการระบาดเชิงพ้ืนที่ของโรคพยาธิ
ใบไม้ตับในประเทศไทย การศึกษาเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลย้อนหลังจากรายงานประจ้าปี ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2549-2553 ส้านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างได้จากประชากรที่มี 
ภูมิล้าเนาอยู่ในประเทศไทย เป็นผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับที่มีในรายงานประจ้าปีระหว่างปี พ.ศ. 
2549-2553 ส้านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข โดยการรวบรวมข้อมูล 
เชิงคุณลักษณะ จ้าแนกรายจังหวัด รูปแบบ Shapefile ผลการศึกษาพบว่า อัตราป่วยโรคพยาธิ
ใบไม้ตับที่มีรายงานในระบบเฝ้าระวังโรค ประจ้าปี พ.ศ. 2549-2553 ของส้านัก 
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ดังนี้ 0.73, 0.98, 0.56, 0.47 และ1.25 ต่อแสนประชากร 
ตามล้าดับ แผนที่แสดงการระบาดของพยาธิใบไม้ตับครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เหนือ และกลาง โดยไม่พบอัตราการป่วยในภาคใต้ แผนที่แสดงอัตราป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับต่อ
แสนประชากรตามรายจังหวัด ดังนี้ ปี พ.ศ. 2549 พบอัตราป่วยสูงในจังหวัด 
น่าน ร้อยละ 15.07 รองลงมาคือ แพร่ ร้อยละ13.83 ขอนแก่นร้อยละ7.55 ยโสธร ร้อยละ4.81 
และสกลนคร ร้อยละ 4.43 ตามล้าดับ ปี พ.ศ. 2550 พบอัตราป่วยสูงในจังหวัดสกลนครร้อยละ 
22.68 รองลงมาคือ น่าน ร้อยละ14.66 ล้าพูนร้อยละ 13.32 แพร่ ร้อยละ 10.92 และศรีสะเกษ 
ร้อยละ 5.19 ตามล้าดับ ปี พ.ศ. 2551 พบอัตราป่วยสูงในจังหวัดล้าพูนร้อยละ 11.11 รองลงมา
คือ น่าน ร้อยละ 7.34 ขอนแก่น ร้อยละ 5.93 และศรีสะเกษ ร้อยละ 4.02 ตามล้าดับ ปี พ.ศ. 
2552 พบอัตราป่วยสูงในจังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 8.35 รองลงมาทคือ น่าน ร้อยละ 7.57 แพร่ 
ร้อยละ3.46 และศรีสะเกษ ร้อยละ 2.42 ตามล้าดับ และปี พ.ศ. 2553 พบอัตราป่วยสูงในจังหวัด 
ศรีสะเกษ ร้อยละ 20.40 รองลงมาคือ ล้าพูน ร้อยละ 20.02 แพร่ ร้อยละ 9.09 และน่าน ร้อยละ
8.41 ตามล้าดับ 2.42 ตามล้าดับ 

จุฬาภรณ์ โสตะ และคณะ (2551 : 1) ได้ศึกษาประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรม
การป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อวีซีดี และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา พบว่า หลังการ
ทดลองกลุ่มตัวอย่างมีความรู้และทัศนคติการป้องกันพยาธิใบไม้ตับสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.001) การรับรู้ความรุนแรงกลุ่มท่ีใช้คู่มือก่อนและหลังไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ ส่วนกลุ่มที่ใช้วีซีดีมีคะแนนสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.001) 
แต่ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่ใช้คู่มือและวีซีดีทั้งก่อนและหลังการทดลอง การับรู้โอกาสเสี่ยง 
กลุ่มท่ีใช้คู่มือมีคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.001) ส่วนกลุ่มที่ใช้
วีวีดีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มหลังทดลองกลุ่มที่ใช้คู่มือมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ใช้วีซีดี อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.001) การรับรู้ประโยชน์ในการ
ป้องกันพยาธิใบไม้ตับ หลังทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนทดลอง (p<0.001) การเปรียบเทียบ
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ระหว่างกลุ่ม ก่อนการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่หลังการทดลองกลุ่มใช้คู่มือมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ใช้วีซีดีสูงกว่าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.001) การรับรู้อุปสรรคในการ
ป้องกันพยาธิใบไม้ตับกลุ่มท่ีใช้คู่มือและวีซีดีหลังทดลองมีคะนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.001) ในการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ก่อนและหลังการทดลองไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ การปฏิบัติตัวในการป้องกันพยาธิใบไม้ตับชองกลุ่มที่ใช้คู่มือมีคะแนน
เฉลี่ย ก่อนและหลังทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ส่วนกลุ่มวีซีดีมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.001) เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทั้งก่อนและหลังการทดลอง 

บุรี ทิพนัส และประวัติ บุญโกมุด (2551 : 1) ได้ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นท่ี
ลุ่มน้้าชี กรณีศึกษาอ้าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  400 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 200 คน กลุ่มควบคุม 200 คน ทั้งกลุ่มทดลองและควบคุมเป็นหมู่บ้านละ 50 คน โดย
กลุ่มทดลองใส่รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้
ตับที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบประเมินผลการตรวจ
อุจจาระ  ผลการวิจัยพบว่า  ชาวบ้านในพื้นที่ทดลองมีทัศนคติและการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับสูงขึ้นกว่าเดิม และสูงขึ้นกว่าชาวบ้านกลุ่มควบคุม (P < 0.05) ชาวบ้านใน
ครอบครัวหมู่บ้านทดลองโดยเฉลี่ยได้ส่งอุจจาระตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับเพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิมและ
เพ่ิมมากข้ึนกว่าชาวบ้านในหมู่บ้านพื้นที่ควบคุม (P<0.05) และชาวบ้านในหมู่บ้านทดลองที่ส่ง
อุจจาระตรวจจะพบไข่พยาธิใบไม้ตับโดยเฉลี่ยลดลงและลดลงกว่าชาวบ้านในพื้นที่ควบคุม 
(P<0.05) 

อินทรา เทียมแสน (2551 : 74-78) ศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของ
ประชาชนต้าบลน้้ารัด อ้าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เพ่ือศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ โดยการศึกษาย้อนหลังแบบจับคู่ กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 148 คน รวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และค่า .odds. Ratio.พบว่า ปัจจัยด้านการ
บริโภค คือ การรับประทานปลาดิบ หรือ ปลาสุกๆ ดิบๆ มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคพยาธิใบไม้
ตับ  

รุจิรา  ดวงสงค์และคณะ (2550 : 2) ได้ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชนบ้านห้วยขี้หนู  ต้าบลทุ่งชมพู อ้าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนบ้านห้วยขี้หนู ต้าบลทุ่งชมพู อ้าเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  69 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทอลองเป็นผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจาก
การตรวจคัดกรอง จ้านวน  50  คนและกลุ่มเปรียบเทียบเป็นผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ จ้านวน  19  
คน ระยะเวลาด้าเนินการ  12 เดือน กิจกรรมประกอบด้วย ระยะที่  1 ศึกษาชุมชน การส้ารวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ การรับข้อมูลข่าวสาร ส้ารวจสื่อที่ประชาชนสนใจ พฤติกรรม
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เสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ ระยะท่ี 2  ระยะด้าเนินการ อบรมแกนน้าชุมชน  อบรมผู้ปรุงอาหาร 
วางแผนการป้องกันโรคโรคพยาธิใบไม้ตับ ด้วยกระบวนการ AIC การให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์ 
การเสนอตัวแบบ (ผู้ป่วย/ภาพโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้้าดี) การประชุมครอบครัวผู้ป่วยโรค
พยาธิใบไม้ตับ การรณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ การให้รางวัล  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ การับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ  การรับรู้ความ
รุนแรงของการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ความตั้งใจในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ  การปฏิบัติตัว
ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับมากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P < 0.001) กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับ มากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ(P < 0.05) กลุ่มทดลองมีการติดเชื้อ
โรคพยาธิใบไม้ตับ ลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P < 0.01) กลุ่มเปรียบเทียบมีการติดเชื้อโรค
พยาธิใบไม้ตับ ลดลงอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ กลุ่มทดลองไม่มีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้้า  
ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมรการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้้ามากกว่ากลุ่มทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P<0.01) 
 สุขสันติ ประกอบวงษ์ อังสุมาริน ดงยะโสภาและโสภิญญา นิลศิริ (2555 : 27) ได้
ท้าการศึกษาเรื่อง ระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ตับในชุมชนเลิงเปือย อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจหาความชุกของพยาธิใบไม้ตับในคน สุนัข แมว ปลาและหอย และ
แบบแหนการติดต่อของพยาธิในคนและสัตว์ในชุมชนเลิงเปือย จังหวัดขอนแก่น จากการศึกษา
พบว่า มีประชากรติดพยาธิใบไม้ตับ 13.2% โดยที่พยาธิที่ตรวจพบในอุจจาระเพ่ิมข้ึนแบบสะสม
ตามอายุที่มากข้ึน ในสุนัขพบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 15.6% โดยสัมพันธ์กับการติดเชื้อใน
ครัวเรือนที่เจ้าของสุนัขติดเชื้อพยาธิ ไม่พบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในแมว (n=2) การตรวจหา
ระยะติดต่อ (Metacercaria) ในปลาน้้าจืดวงศ์ปลาตะเพียนที่จับได้จากบ่อกักน้้าในชุมชนได้แก่ 
ปลาไส้ตันตาขาว ปลาขาวนา และปลาตะเพียน ชนิดละ 100 ตัว พบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเท่ากับ 
17%, 16%, และ 2% ตามล้าดับ ไม่พบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในหอยน้้าจืด Bithynia sp 
การศึกษาครั้งนี้ถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานด้านระบาดวิทยาของโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน เพ่ือน้าไป
ประยุกต์ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคและใช้ประเมินกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปเป็น
โรคมะเร็งท่อน้้าดีต่อไป 

อ้อมจิต กิ้วลาดแยง (2554 : บทคัดย่อ) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันพยาธิ
ใบไม้ตับของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต้าบลเหล่าปอแดง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผล
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 66.7 และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ด้านปัจจัยน้า ได้แก่ รายได้
เฉลี่ยของครอบครัวต่อปี ความรู้และทัศนคติต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ด้านปัจจัยเอ้ือ 
ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งปลาน้้าจืด และปัจจัยเสริม ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน 
วัฒนธรรมท้องถิ่น การได้รับข้อมูลข่าวสาร และการบริการด้านสุขภาพ อย่างมีนัยส้าคัญทางสติ 
0.05   
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จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมการรับประทานปลาดิบ 
หรือ ปลาสุกๆ ดิบๆ วัฒนธรรมท้องถิ่น ครอบครัว เพ่ือน การได้รับข้อมูลข่าวสาร และการบริการ
ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเกี่ยวกับ
ระบบตับและทางเดินน้้าดี ดังนั้นการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน ต้องอาศัยการสร้างความ
ตระหนักให้กับประชาชน รูปแบบวิธีการไม่เน้นเฉพาะตัวบุคคล ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการด้าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
ระบาดเชิงพ้ืนที่และหาแนวทางป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในชุมชนรอบหนองหาร จังหวัด
สกลนครแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมีการด าเนินการดังนี้ 

3.1 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
3.2 การด าเนินการวิจัย 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 การศึกษาการระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับด้านบุคคล เวลา สถานที่ ความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชนในเขตชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
             3.1.1.1 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลงิ้วด่อนที่มีอายุตั้งแต่ 
15 ปีขึ้นไป เพศชายและเพศหญิงนับตามปีเกิด มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลต าบลงิ้วด่อน อ าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร จ านวน 8,128 คน (ส านักทะเบียนเทศบาลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร. 2559 : 1) 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรในเขตเทศบาลงิ้วด่อน อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จ าแนกตามหมู่บ้าน 
ชื่อหมู่บ้าน จ านวน (คน) 
  เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  
    หมู่ที่ 1 บ้านงิ้วด่อน 694 
    หมู่ที่ 2 บ้านทับสอ 455 
    หมู่ที่ 3 บ้านคูสนาม 273 
    หมู่ที ่4 บ้านพังเม็ก 645 
    หมู่ที่ 5 บ้านดอนหมู 192 
    หมู่ที่ 6 บ้านดอนจ้อก้อ 153 
    หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ศรี  287 
    หมู่ที่ 8 บ้านนายอ  934 
    หมู่ที่ 9 บ้านโพนงาม 322 
    หมู่ที ่10 บ้านนามน 543 
    หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าพังผือ  457 
    หมู่ที ่12 บ้านกกกอก 726 
    หมู่ที่ 13 บ้านใหญ่นายอ  615 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  
ชื่อหมู่บ้าน จ านวน (คน) 
    หมู่ที่ 14 บ้านกกกอกใหม่ 513 
    หมู่ที่ 15 บ้านธาตุดูมเหล่าทัพ 613 
    หมู่ที่ 16 บ้านงิ้วด่อนใหม่ 706 

รวม 8,128 
 
              3.1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
                            กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยได้แก่ ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงนับตาม
ปีเกิด ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลต าบลงิ้วด่อน อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนครจ านวน 400 คน 
                                  1)  ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane. 1973 : 125 ) ทีร่ะดับความคาดเคลื่อน 0.05  
 

สูตร  
2Ne1

N
n

+
=  

โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
        N = จ านวนประชากรที่ทราบค่า 
        e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
        ถ้าก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จะใช้ค่า 0.05  
  

แทนค่า  
( )2

050128,81

128,8

.+
n =  

      n ≈ 399 
      n = 400 

         ซึ่งจะได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 400 คน 

                                  2)  การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนโดยการมีวิธี
สุ่ม ดังนี้  
                                  ขั้นตอนที่ 1 สุ่มแบบง่าย โดยการจับฉลากหมู่บ้าน  
ขนาดเล็ก (S) ขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่ (L) จากเขตเทศบาลงิ้วด่อน โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 50  
                                  แบ่งหมู่บ้านเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก (S, 
M, L) โดยวิธีการแบ่งชั้นภูมิ ดังนี้  
                                  หมู่บ้านขนาดใหญ่      จ านวนประชากร           601 คน ขึ้นไป 
                                  หมู่บ้านขนาดกลาง     จ านวนประชากร           300 – 600 คน 
                                  หมู่บ้านขนาดเล็ก       จ านวนประชากรต่ ากว่า   300 คน 
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ตารางท่ี 3 การแบ่งหมู่บ้านออกเป็น 3 กลุ่ม โดยการสุ่มแบบง่าย 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่บ้านกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่บ้านขนาดเล็ก (S)  
    หมู่ที่ 3 บ้านคูสนาม  
    หมู่ที่ 5 บ้านดอนหมู                 หมู่ที่ 3 บ้านคูสนาม 
    หมู่ที่ 6 บ้านดอนจ้อก้อ                 หมู่ที่ 5 บ้านดอนหม ู
    หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ศรี  
หมู่บ้านขนาดกลาง (M)  
    หมู่ที่ 2 บ้านทับสอ  
    หมู่ที่ 9 บ้านโพนงาม                 หมู่ที่ 2 บ้านทับสอ 
    หมู่ที ่10 บ้านนามน                 หมู่ที่ 10 บ้านนามน 
    หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าพังผือ                 หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าพังผือ 
    หมู่ที่ 14 บ้านกกกอกใหม่  
หมู่บ้านขนาดใหญ่ (L)  
    หมู่ที่ 1 บ้านงิ้วด่อน  
    หมู่ที ่4 บ้านพังเม็ก                 หมู่ที่ 1 บ้านงิ้วด่อน 
    หมู่ที่ 8 บ้านนายอ                 หมู่ที่ 4 บ้านพังเม็ก 
    หมู่ที ่12 บ้านกกกอก                 หมู่ที่ 12 บ้านกกกอก 
    หมู่ที่ 13 บ้านใหญ่นายอ                 หมู่ที่ 16 บ้านงิ้วด่อนใหม่ 
    หมู่ที่ 15 บ้านธาตุดูมเหล่าทัพ  
    หมู่ที่ 16 บ้านงิ้วด่อนใหม่  

 
            ก าหนดขนาดแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้สูตรเทียบสัดส่วนร้อยละ 50 ของหมู่บ้านขนาด S, M, L 

ขนาดตัวอย่างจ าแนกตามหมู่บ้าน =
ขนาดตัวอย่าง × จ านวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน

ผลรวมของประชากรหมู่บ้านกลุ่มตัวอย่าง
  

            แบ่งตัวอย่างประชากรแต่ละหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่เพศชายและ
เพศหญิง โดยใช้สูตรเทียบสัดส่วนร้อยละ 50 

ขนาดตัวอย่างจ าแนกตามเพศ = 
ขนาดตัวอย่าง × จ านวนประชากรเพศชาย,หญิงในแต่ละหมู่บ้าน

ผลรวมของประชากรหมู่บ้านกลุ่มตัวอย่าง
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ตารางท่ี 4 จ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจ าแนกหมู่บ้านและเพศ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

ขนาดหมู่บ้าน หมู่ที่ ประชากร(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ชาย หญิง รวม 
เล็ก ( S ) 3 273 11 12 23 
 5 192 8 8 16 
ปานกลาง ( M ) 2 455 19 20 39 
 10 543 24 22 46 
 11 457 19 20 39 
      
ใหญ่ ( L )  1 694 28 31 59 
 4 645 28 27 55 
 12 726 31 32 63 
 16 706 30 30 60 

รวม  4,691 198 202 400 
 
            ขั้นตอนที่ 2 การเลือกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยจับฉลากรายชื่อแบบไม่ใส่คืนให้ได้ ตัวอย่าง
ครบตามท่ีก าหนด คือ 400 คน 

 3.1.2 การสร้างแนวทางการป้องโรคพยาธิใบไม้ตับโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ประชากร คือ ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในชุมชน

รอบ ๆ แม่น้ าหนองหาร แบ่งตามเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดังแสดง
ในตารางที่ 3.1  

  กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ได้จากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยสุ่มตามพ้ืนที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จ านวน 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซึ่งมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 

1) ผลการคัดกรองการความเสี่ยงและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ประชาชนมีความเสี่ยงติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูง 

2) การใหค้วามร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ี 
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยินดีให้ความร่วมมือในการท าวิจัย 

จากข้อมูลสถิติการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ พบว่า ชุมชนในเขตความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคูสนาม มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมากที่สุด ดังใน
แสดงในตารางที่ 5  
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของจ านวนคนที่ถูกคัดกรองพยาธิใบไม้ตับจ าแนกตามพฤติกรรม 

  เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ  
รพ.สต.ในเขต สสอ.
เมืองสกลนคร/ข้อ
ค าถาม 

จ านวนที่คัด
กรอง 

มีประวัติติด
เชื้อพยาธิ
ใบไม้ตับ 

เคยกินยา
ฆ่าพยาธิ
ใบไม้ตับ 

ประวัติการกิน
ปลาน้ าจดืดิบ
หรือสุกๆดิบๆ 

กินหรือมี
ประวัติกิน
ปลารา้ดิบ 

มีญาติสายตรง
เป็นมะเร็งท่อ
น้ าด ี

รพ.สต.ท่าแร่  4,343 12 
(0.3) 

43 
(1.0) 

111 
(2.6) 

112 
(2.6) 

77 
(1.8) 

รพ.สต.เชียงเครือ 5,673 319 
(5.6) 

786 
(13.9) 

1,146 
(20.2) 

1,199 
(21.1) 

577 
(10.2) 

รพ.สต.ฮางโฮง 2,401 89 
(3.7) 

205 
(8.5) 

274 
(11.4) 

293 
(12.2) 

114 
(4.7) 

รพ.สต.หนองปลา
น้อย 

2,344 170 
(7.3) 

297 
(12.7) 

363 
(15.5) 

382 
(16.3) 

130 
(5.5) 

รพ.สต.ม่วงลาย 1,965 56 
(2.8) 

98 
(5.0) 

137 
(7.0) 

151 
(7.7) 

64 
(3.3) 

รพ.สต. คูสนาม 1,010 171 
(16.9) 

163 
(16.1) 

340 
(33.7) 

361 
(35.7) 

142 
(14.1) 

รพ.สต.แมด 2,000 126 
(6.3) 

299 
(15.0) 

341 
(17.1) 

358 
(17.9) 

88 
(4.4) 

(แหล่งข้อมูลสถิติ: สาธารณสุขอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ณ เดือนมกราคม 2559)  
 

3.2  การด าเนินการวิจยั 

 การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 ศึกษาการระบาดเชิงพ้ืนที่ของโรคพยาธิใบไม้ตับ สถานการณ์โรคตามลักษณะของ 

บุคคล เวลา และ สถานที่ และการค้นหาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ ในเขตชุมชนรอบหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเกี่ยวกับผลการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับย้อนหลัง การส ารวจลักษณะพื้นที่และส ารวจ
ความรู้ ทัศนคติต่อการบริโภคปลาดิบและพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนใน
พ้ืนที่โดยใช้แบบสอบถาม  

ระยะท่ี 2 สร้างแนวทางการป้องโรคพยาธิใบไม้ตับโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ตามแนวคิด AIC (Appreciation - Influence - Control) ได้แก่ 

1) ขั้นตอน A - 1 (15 นาที) เข้าใจสถานการณ์ สภาพความเป็นจริง โดยให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจสถานการณ์ของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่ สาเหตุ ความรุนแรงและการป้องกันโรค และ
สะท้อนผลข้อมูลจากการส ารวจในระยะที่ 1 ของการวิจัย ขั้นตอนนี้ เป็นการเริ่มให้ทบทวนและสร้าง
สัมพันธ์กับคนอ่ืน ไม่เคร่งเครียด 
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2) ขั้นตอน A - 2 (20 นาที) เหลียวหลังแลหน้า โดยให้กลุ่มเป้าหมายแบ่งกลุ่ม 5 – 8 คน 
และเขียนหรือบอกตามโจทย์ค าถามท่ีกระบวนกรจะถามที่ละข้อ ดังนี้  

ค าถามที่ 1 ที่ผ่านมาในชุมชนมีกิจกรรมหรือการด าเนินงานที่เก่ียวกับการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีหรือไม่ อย่างไร (ช่วงปี พ.ศ. /ใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้ท า) 

ค าถามที่ 2 กิจกรรมหรือการด าเนินงานนั้นๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับประชาชนใน
พ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร 

ค าถามที่ 3  กิจกรรมหรือการด าเนินงานนั้นๆ ประสบผลส าเร็จหรือไม่ อย่างไร 
เพ่ือเป็นการทบทวนอดีตและวิเคราะห์บทเรียนจากการด าเนินการเพ่ือป้องกันโรคพยาธิ

ใบไม้ตับที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ เพ่ือยึดเป็นแนวทางหลักของความคาดหวัง ที่จะน าไปคิดกลวิธี และ
โครงการเพื่อให้บรรลุผล 

3) ขั้นตอน I - 1 (30 นาที) คิดหากลวิธี (solution design) 
กลุ่มเล็ก ทุกคนเขียนกิจกรรมที่คิดว่าต้องท า เพ่ือเกิดผลส าเร็จ เขียนกิจกรรมละ 1 แผ่น 

ให้มากเท่าที่ตนมีศักยภาพ และประสบการณ์ น ามาร่วมกันเลือกข้อที่เหมือนกัน น าเสนอต่อที่ประชุม
รวม ให้ซักถาม และร่วมกันคัดไว้  

4) ขั้นตอน C - 1 (20 นาที) วางแผน หาผู้รับผิดชอบ (responsibility) 
กลุ่มเล็ก ทุกคนเลือกหาหัวข้อกลวิธี กิจกรรมที่ได้จาก I-1 เขียนลงแผ่นละ 1 กิจกรรม 

มากน้อยตามแต่ที่ตนมีบทบาท หน้าที่ ความสามารถที่จะท าได้เอง หรือร่วมท ากับใคร หรือต้องขอให้
ใครท าให้ เขียนชื่อคนท ากิจกรรมด้วย น าไปรวมกันให้เป็นชุดเดียว น าเสนอที่ที่ประชุมรวม ให้
อภิปราย เรียนรู้งานกันและกัน ขั้นตอนนี้กลุ่มเป้าหมายจะได้วิเคราะห์ตนเอง แสดงพลังความสามารถ 
และภารกิจที่จะร่วมท างานในเรื่องใดได้บ้าง 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามามีส่วนร่วมได้แก่ ผู้น าชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ เด็กและเยาวชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตัวแทนจาก
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมดจ านวน 40 คน เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังสถานการณ์
ปัญหาการติดโรคพยาธิใบไม้ตับและร่วมสร้างแนวทางการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อาชีพหลัก อายุ ศาสนา สถานภาพ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน การรับประทานปลาดิบ ประวัติการ
ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับ แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ จ านวน 14 ข้อ 
              ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคปลาดิบของประชาชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
ซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับความเข้าใจของประชาชนต่อการรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ จ านวน 19 ข้อ  
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 ตอบถูก  ได้  1 คะแนน 
 ตอบผิด  ได้ 0 คะแนน 
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                 ระดับร้อยละของคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริโภคปลาดิบของประชาชน 
 ใช้เกณฑ์ของ Bloom et. al. (1971 : 19) แบ่งระดับออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

  ค่าคะแนน     การแปลผล 
 คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80   ระดับสูง 
 คะแนนระหว่างร้อยละ 60 - 79    ระดับปานกลาง 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60   ระดับต่ า  

                 ระดับคะแนนความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคปลาดิบของประชาชน ใช้เกณฑ์
ของ Bloom et. al. (1971 : 19) แบ่งระดับออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 

 ค่าคะแนน     การแปลผล 
 คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 15.1 คะแนน  ความรู้ระดับสูง 
 คะแนนระหว่าง 11 – 15 คะแนน  ความรู้ระดับปานกลาง 
 คะแนนต่ ากว่า 11 คะแนน   ความรู้ระดับต่ า  

                 ส่วนที่ 3 ทัศนคตต่ิอการบริโภคปลาดิบของประชาชนรอบหนองหาร  
จังหวัดสกลนคร โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้สึก หรือความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
บริโภคปลาดิบ จ านวน 15 ข้อ ประกอบด้วยข้อค าถามเชิงบวกได้แก่ ข้อ 1, 9, 12 และ13 ข้อค าถาม
เชิงลบได้แก่ ข้อ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 และ15 โดยมีลักษณะให้เลือกตอบ 5 ระดับ 
ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีข้อค าถามเชิงบวก 
และเชิงลบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
     ข้อความเชิงบวก    ข้อความเชิงลบ 
                    (คะแนน)          (คะแนน) 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง                               5                   1 
 เห็นด้วย   4  2 
 ไม่แน่ใจ   3  3 
 ไม่เห็นด้วย   2  4 
 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  1  5 
              ระดับร้อยละของคะแนนทัศนคติต่อการบริโภคปลาดิบ ใช้เกณฑ์ของ Bloom (1971 : 
19) แบ่งระดับออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ค่าคะแนน     การแปลผล 
 คะแนนเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 80   ระดับสูง 
 คะแนนระหว่างร้อยละ 60 - 79    ระดับปานกลาง 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60   ระดับต่ า  
              ระดับคะแนนทัศนคติต่อการบริโภคปลาดิบ เกณฑ์ของ Bloom (1971 : 19) แบ่งระดับ
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ค่าคะแนน     การแปลผล 
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 คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 60 คะแนน    ระดับสูง 
 คะแนนระหว่าง 45 - 59 คะแนน   ระดับปานกลาง 
 คะแนนต่ ากว่า 45 คะแนน   ระดับต่ า  
              ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดย
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต่อการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 
ลักษณะการบริโภคจ านวน 10 ข้อประกอบด้วย ข้อค าถามเชิงลบ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
และ10 โดยมีลักษณะให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว มี 3 ระดับ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
         (คะแนน)          

   ปฏิบัติเป็นประจ าทุกครั้ง      1               
   ปฏิบัติเป็นบางครั้ง            2               
   ไม่เคยปฏิบัติเลย          3               

              ระดับคะแนนร้อยละของการปฏิบัติต่อการบริโภคปลาดิบที่ก่อให้เกิดพยาธิใบไม้ตับของ
ประชาชน โดยใช้เกณฑ์ของ Bloom (1971 : 19) แบ่งระดับออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ค่าคะแนน     การแปลผล 
คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80   ระดับสูง 
คะแนนระหว่างร้อยละ 60 - 79   ระดับปานกลาง 
คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60   ระดับต่ า  

              ระดับคะแนนพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชน โดยใช้เกณฑ์ของ Bloom 
(1971 : 19) แบ่งระดับออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

               ค่าคะแนน     การแปลผล 
 คะแนนเท่ากับ หรือมากกว่า 24 คะแนน ระดับสูง    
 คะแนนระหว่าง 18 - 23 คะแนน  ระดับปานกลาง 
 คะแนนต่ ากว่า 18 คะแนน   ระดับต่ า  

 คุณภาพของเครื่องมือ  
 การหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยได้แก่ การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC : 
Index of item objective congruence) โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนตรวจสอบเครื่องมือ พบว่ามี
ค่า IOC เท่ากับ 0.96 ซึ่งหมายความว่า เครื่องมือมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดสามารถน าไปใช้ได้ 
 ความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยท าการทดสอบในกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาจ านวน 30 คน พบว่า แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริโภคปลาดิบ
ของประชาชนมีค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.50  แบบสอบถามทัศนคติต่อการบริโภคปลาดิบ
ของประชาชนมีค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.74 และแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคปลา
ดิบของประชาชน มีค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.94 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
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 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้ท าข้ึนไปให้กับกลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
แบบสอบถามที่น ามาประมวลผลโดยแจกแบบสอบถามตามกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
                 1)  ผูว้ิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ให้
ทราบเพ่ือให้การรวบรวมข้อมูลไปในทางเดียวกัน 
                 2)  ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่ม 
ตัวอย่างตามที่ผู้ศึกษาก าหนดไว้ 
                 3)  ในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่อยู่เกินสองครั้งที่ผู้วิจัยออกไปเก็บข้อมูลผู้วิจัยจะ
เลือกผู้ตอบแบบสอบถาม ในล าดับหมายเลขถัดไป ถ้าหากในล าดับหมายเลขถัดไปไม่อยู่ถือว่า
แบบสอบถามฉบับนี้ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงไม่ได้น ามาวิเคราะห์ 
                 4)  น าข้อมูลไปตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของแบบสอบถาม บันทึกผลของข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
           น าข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของการระบาดเชิงพ้ืนที่ของโรคพยาธิใบไม้ตับและการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
โดยใช้สถิติต่าง ๆ ดังนี้ 
 

3.4.1  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

                  3.4.1.1  ค่าร้อยละ (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. 2555: 78) 

P= 
f

N
×100 

 

เมื่อ P แทน ร้อยละ 
    f แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

                  3.4.1.2  ค่าเฉลี่ย คือค่าท่ีได้จากการน าข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน แล้วหารด้วยจ านวน
ข้อมูลทั้งหมด (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. 2555: 78) 
 

x  =
N

X
 

 

เมื่อ x  แทน ค่าเฉลี่ย 
    X แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

                                     N        แทน ผลรวมความถ่ีทั้งหมด หรือจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
                                          ∑   แทน ผลรวม 
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   3.4.1.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s. d) (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. 2555: 78) 
  

σ=√
n ∑ X2-( ∑ X)2

n(n-1)
  

 
เมื่อ σ แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    X แทน ค่าคะแนน 
          ∑   แทน ผลรวม 
 n แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

  3.4.2 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
Multiple logistic regression () 

𝑦 = 𝛽𝜊 + 𝛽1𝜒2 + 𝛽2𝜒2 + ⋯ 𝛽𝑖𝜒𝑖 + 𝜀 

 𝛽 คือค่า Coeficient หรือค่าสัมประสิทธิ์ของค่าประมาณการนั้นๆ 

     3.4.3  สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ 
        สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่  
 1) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item–Objective Congruence) ก่อน

น าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง  การหาค่า IOC นั้นผู้วิจัยได้น าไปตรวจสอบความเท่ียงตรง
ตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2553: 102-103) 
                         โดยใช้สูตร    IOC =  

N

R  

                       เมื่อ IOC   หมายถึง  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item–Objective 
Congruence)  
                            R       หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  โดยที่  
                            ค่า +1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหา 
                            ค่า 0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหา 
                            ค่า -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 
                            N       หมายถึง  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  2) หาค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมินความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโถค
ปลาดิบ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545 : 102-103) 
 
 

 
 
เมื่อ        แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
             K แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
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         2

iS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

            2

iS    แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการระบาดเชิงพ้ืนที่ของโรคพยาธิใบไม้ตับและการป้องกันโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้้าดีโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร การ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและน้าเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบตารางประกอบค้าอธิบายดังนี้ 
  4.1 การศึกษาการระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับด้านบุคคล เวลา สถานที่ในเขตชุมชนรอบ
หนองหาร จังหวัดสกลนคร 

4.2 ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
  4.3 ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคปลาดิบของประชาชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
  4.4 ทัศนคติต่อการบริโภคปลาดิบของประชาชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

 4.5 พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบที่ก่อให้เกิดพยาธิใบไม้ตับของประชาชนรอบหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร 
 4.6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชนรอบหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร 
 4.7 การสร้างแนวทางการป้องโรคพยาธิใบไม้ตับโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
4.1 การศึกษาการระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับด้านบุคคล เวลา สถานที่ในเขตชุมชนรอบหนอง
หาร จังหวัดสกลนคร 

4.1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานบ้านคูสนาม 
  ชาวคูสนามรุ่นแรกที่ย้ายมาอยู่เป็นพวกที่มาจากประเทศลาว  เมืองมหาชัยกองแก้ว  
เมื่อประมาณ  100 กว่าปีมาแล้ว สาเหตุที่อพยพมาเนื่องจากเกิดสงครามเมืองไม่สงบจึงพากันอพยพ
ข้ามฝั่งแม่น้้าโขงมา เมื่อมาถึงที่ตั้งหมู่บ้านในปัจจุบัน  ซึ่งเห็นว่าเป็นที่ราบเหมาะที่จะตั้งบ้านเรือนและ
รอบ ๆ ที่ราบมีคูเมืองเก่าแก่อยู่ล้อมรอบที่ราบ  ซึ่งเปรียบเสมือนรั้งหรือก้าแพงบ้าน  จึงได้ตั้งชื่อบ้าน
ว่า”บ้านคูสนาม”  คูที่อยู่ล้อมรอบหมู่บ้านชาวบ้านเรียกว่า  คูขวาง  คูซอย  ซึ่งเป็นคูเมืองเก่าที่พวก
ขอมสร้างไว้  มีลักษณะเป็นคูสี่เหลี่ยม กว้างประมาณ 1 เส้นเศษ  ชาวคูสนามรุ่นแรกที่มาอยู่ประกอบ
อาชีพท้านา  และท้านาบริเวณรอบ ๆ คูขวาง คูซอยนี้  การอพยพจากมหาชัยกองแก้วมาอยู่บ้านคู
สนาม จะทยอยอพยพมาเรื่อย ๆ 
 สภาพทั่วไป 

บ้านคูสนาม ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร เป็นระยะทาง  7  กิโลเมตร  ซึ่งมีอาณาเขต  
ดังนี้ 

   ทิศเหนือ  ติดต่อกับบ้านงิ้วด่อน     หมู่ที่ 16  ต.งิ้วด่อนฯ 
   ทิศใต้   ติดต่อกับบ้านโพนงาม   หมู่ที่   9  ต.งิ้วด่อนฯ 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับบ้านโพธิ์ศรี     หมู่ที่   7  ต.งิ้วด่อนฯ 
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   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับบ้านนายอ        หมูท่ี่   8  ต.งิ้วด่อนฯ 
 

 
 

  ภาพที่ 5 แสดงแผนที่เดินดินบ้านคูสนาม 
เนื้อที ่
    บ้านคูสนาม มีเนื้อที่โดยประมาณ 805 ไร่ โดยแยกเป็น 
  - พ้ืนที่อยู่อาศัย   จ้านวน  25 ไร่ 
  - พ้ืนที่ทางการเกษตร  จ้านวน  720 ไร่ 
  - พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ จ้านวน  14 ไร่ 
  - อ่ืน ๆ    จ้านวน   46  ไร่ 
ประชากร 
 บ้านคูสนาม มีจ้านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 61 หลังคาเรือน  
 จ้านวนประชากรทั้งหมด 283 คน ดังนี้ 
            -  ชาย  จ้านวน  133  คน 
            -  หญิง  จ้านวน  150  คน   
 

การขยายตัวของประชากรและประชากร 
 การตั้งบ้านเรือนภายในหมู่บ้านเดิมตั้งอยู่ใจกลางของหมู่บ้านปัจจุบัน  การขยายตัวของ
หมู่บ้านจะขยายตัวออกไปรอบ ๆ ทุกทิศของหมู่บ้าน 
 ประชากรของบ้านคูสนามเป็นเผ่าย้อทั้งหมด  ภาษาที่พูดเป็นภาษาย้อ  ขนาดของหมู่บ้าน
เป็นหมู่บ้านค่อนข้างเล็ก  การตั้งบ้านเรือนจะตั้งอยู่ติด ๆ กัน 
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การเคลื่อนย้ายประชากร 
1. เคลื่อนย้ายออกจากหมู่บ้านไปตั้งหมู่บ้านใหม่คือ  บ้านโพธิ์ศรี  ครั้งแรกออกไปอยู่ตามไร่

นาแล้วอยู่นาน ๆ เข้าจ้านวนครอบครัวที่ออกไปอยู่ตามไร่นาก็มากขึ้นก็รวมกันตั้งเป็น
หมู่บ้าน  การเคลื่อนย้ายไปอยู่บ้านดอนหมูบ้านดอนจ้อก้อ  ก็เป็นในลักษณะเดียวกันนี้  
และก็มีชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่น ๆ มาสมทบอีก 

2. เคลื่อนย้ายโดยการแต่งงาน  อาจจะให้สามีหรือภรรยามาอยู่ในหมู่บ้านหรือย้ายออกไป
อยู่หมู่บ้านสามาหรือภรรยา 

3. เคลื่อนย้ายโดยออกไปศึกษาในตัวเมือง  และต่างจังหวัด 
 

ระบบเครือญาติ 
 ระบบความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและเครือญาติ  จะมีอย่างแน่นแฟ้นช่วยเหลือกันดีมี
ความเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส 
 ระหว่างผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านเชื่อฟังกันดี หนุ่ม – สาวที่แต่งงานแล้วจะอยู่ที่บ้านของฝ่าย
หญิงหรือฝ่ายชายก็ได้  แล้วแต่ความสะดวกของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย  บางครั้งก็ปลูกเรือนใหม่โดย
ปลูกใกล้ ๆ กับบ้านของพ่อแม่  เรียกว่า  “ออกเรือนใหม่” 
 

วัฒนธรรมและความเชื่อ 
 ประเพณีวัฒนธรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นในด้านของศาสนา  คือศาสนาพุทธ  เช่นท้าบุญมหาชาติ  
บุญเข้าพรรษา  บุญกองข้าว  บุญข้าวประดับดิน  บุญบั้งไฟ  บุญกฐิน 
 ประเพณีการเกิด การตาย การบวช การแต่งงานก็เหมือนกันทั่ว ๆ ไป  สถานที่ชาวบ้าน
เคารพคือศาลปู่ตาหรือมเหศักดิ์หลักเมือง  จะท้าพิธีเลี้ยงในเดือน  6  ของที่น้ามาบูชา  มี  เหล้า  ไก่
ต้ม  1 ตัว  ธูปเทียน ดอกไม้ ใครไปใครมาต้องบอกกล่าว 
เศรษฐกิจ 

อาชีพหลักของชาวบ้านคูสนาม  คือการท้านา  ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  และพ้ืนที่เป็น
ที่ราบเหมาะแก่การท้านา  การท้านาจะอาศัยน้้าฝนตามฤดูกาล  นอกจากการท้านาก็จะท้าการ
ปลูกผักชนิดต่าง ๆ เลี้ยงไก่  เย็บผ้า  รับจ้างทั่วไป ในการประกอบอาชีพ แยกเป็น ดังนี้ 

เกษตรกรท้านา    178 คน          คิดเป็นร้อยละ 62.90 
ข้าราชการ           7 คน          คิดเป็นร้อยละ   2.47 
รับจ้างทั่วไป        20 คน          คิดเป็นร้อยละ   7.07 
ไม่มีอาชีพ            78 คน          คิดเป็นร้อยละ   27.56 
รายได้ส่วนใหญ่จะได้มาจากการท้านาเป็นหลัก  เฉลี่ยครอบครัวละ 20,000 บาทต่อปี  ซึ่ง 

ความเป็นในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
การปกครอง 
 การเลือกผู้ใหญ่บ้านเลือกโดยวิธีหย่อนบัตร  และมีคณะกรรมการหมู่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
และอบต. ช่วยกันปกครอง 
 การศึกษา  เด็ก ๆ ของบ้านคูสนามจะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนดอนหมูโพธิ์ศรีชุมชนพัฒนา   
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 วัดจะมีส่วนร่วมหรือเป็นศูนย์กลางของชาวบ้าน  วัดบ้านคูสนามตั้งขึ้นพร้อม ๆ กับหมู่บ้าน  
จะเป็นที่พบปะและชุมนุมของผู้น้าหมู่บ้านและชาวบ้าน 
 

การคมนาคม 
 เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เป็นลาดยาง -  คอนกรีต ประมาณ 95 %  และถนนลูกรัง 
ประมาณ 5 % 

การเดินทางสะดวก  มีรถโดยสารประจ้าทางผ่าน  
 

การสื่อสาร 
 - โทรศัพท์สาธารณะ จ้านวน  3   แห่ง 
 - โทรศัพท์มือถือ  จ้านวน  59  ครัวเรือน 
 

สาธารณูปโภค 
 ประชากรในหมู่บ้านคูสนาม  มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน 
 มีการใช้น้้าประปาหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน 
 น้้าดื่มเพียงพอ  ใช้น้้าฝน และน้้ากรองที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว  
 แหล่งน้้าธรรมชาติ คือ แม่น้้าหนองหาร ห่างจากหมู่บ้าน 3 กิโลเมตร 
  บ่อน้้าตื้น 35 แห่ง 
  บ่อบาดาล   1     แห่ง 
  น้้าประปา   1   แห่ง 
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
 บ้านคูสนาม มีจ้านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 61 หลังคาเรือน  
 จ้านวนประชากรทั้งหมด 283 คน ดังนี้ 
            -  ชาย จ้านวน  133  คน 
            -  หญิง จ้านวน  150  คน   
 การประกอบอาชีพ  
   1) เกษตรกรท้านา  178  คน คิดเป็นร้อยละ 62.90 

2) ข้าราชการ       7  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.47 
3) รับจ้างทั่วไป  20  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.07 
4) ไม่มีอาชีพ      78  คน  คิดเป็นร้อยละ 27.56 

รายได้ส่วนใหญ่จะได้มาจากการท้านาเป็นหลัก  เฉลี่ยครอบครัวละ 20,000 บาทต่อปี  ซึ่ง 
ความเป็นอยู่ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข 

1) สถานีอนามัย 1 แห่ง  ประกอบด้วย หัวหน้าสถานีอนามัย 1 คน  พยาบาล
วิชาชีพ 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 
คน  พนักงานผู้ช่วยสาธารณสุข 1 คน และคนงาน 1 คน 

2) อาสาสมัครสาธรณสุข(อสม.)     จ้านวน 6 คน 
3) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 1 แห่ง 
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การเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
 จ้านวนผู้ใช้สิทธิบัตรประกันตน  แยกเป็นประเภท ดังนี้ 

1) เปิกได้     จ้านวน 7  คน 
2) มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ้านวน  จ้านวน 250  คน 
3) บัตรประกันสังคม   จ้านวน 26  คน 
4)  

4.1.1 การระบาดของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ด้านบุคคล 
  4.1.1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน 
  จากการที่พ้ืนที่ติดรอบหนองหารซึ่งเป็นแหล่งน้้าจืดขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
อีกทั้งมีความหลากหลายของพืชและสัตว์ โดยเฉพาะในกลุ่มปลา คนในชุมชนจึงมีการใช้ทรัพยากรที่
หลากหลายในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกร ค้าขาย การเก็บพืชผักมาขาย การ
ประกอบอาชีพประมง ส่งผลให้คนในชุมชนได้บริโภคปลาสดตลอดปี ซึ่งปลาที่พบในชุมชนส่วนหนึ่ง
เป็นปลาที่เป็นโฮสต์ของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับได้แก่ ปลาตะเพียน พบร้อยละ 77.9 ปลาขาว พบร้อย
ละ 69.1 ปลานวลจันทร์ พบร้อยละ 57.6 ปลาซิวอ้าว พบร้อยละ 55.7 ปลาใน พบร้อยละ 44.7 ปลา
ยี่สก พบร้อยละ 19.1 ปลาแก้มช้้า พบร้อยละ 12.2 ปลาสร้อย พบร้อยละ 12.2 เป็นต้น โดย
แหล่งที่มาของปลาจะมาจากหลายแห่งได้แก่ ซื้อมา ร้อยละ 79.8 ตลาด ร้อยละ 69.5 การเลี้ยงเองที่
บ้าน (จากห้วย สระ ที่นา อ่างเก็บน้้า) ร้อยละ 35.9 รถเร่ ร้อยละ 23.3 
  4.1.1.2 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่ 
   1) ปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดีซึ่งเกิดจากการบริโภคเมนูอาหารที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ได้แก่ ลาบปลา ร้อยละ 55.3 เมนูก้อย ร้อยละ 36.3 เมนูส้มปลา ร้อยละ 22.1 เมนูหมัก ร้อยละ 22.1 
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ผิดๆเก่ียวกับการบริโภคเมนูปลา ได้แก่ ประชาชนมีความเชื่อว่า การ
รับประทานปลาดิบนานๆ ครั้งไม่ท้าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับ ร้อยละ 42.3 การรับประทานส้มต้าใส่
ปลาร้าดิบจะท้าให้รสชาติอร่อยกว่ากินส้มต้าปรุงปลาร้าต้มสุก ร้อยละ 42.0 การรับประทานปลาดิบ
หรือสุกๆดิบๆ จะได้รับสารอาหารครบถ้วน ร้อยละ 40.8  
   2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม สภาพพ้ืนที่ของชุมชนติดริมหนองหารซึ่งเป็น
แหล่งน้้าขนาดใหญ่อีกทั้งในแต่ละหลังคาเรือนจะมีที่นาติดกับห้วย หนองสามารถจับปลาได้ตลอดปี
และหามาบริโภคได้ง่าย ทั้งปลาสด ปลาหมัก ผลิตภัณฑ์จากปลา นอกจากนี้ประชาชนในพ้ืนที่ยังคงมี
วัฒนธรรมเกี่ยวกับการบริโภคปลาดิบสืบทอดมาจากครอบครัว ซึ่งนิยมบริโภคปลาดิบเนื่องในวาระ
พิเศษต่างๆ ได้แก่ วันสงกรานต์ วันรวมญาติ โดบเฉพาะอาหารที่ท้าจากเมนูปลาได้แก่ ก้อยปลา ลาบ
ปลา ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ประชาชนในชุใชนให้เหตุผลว่า การบริโภคปลาดิบนั้นจะท้าให้ปลามี
รสหวาน มีความสด ติดใจในรสชาดของอาหาร 
   3) ปัจจัยด้านระบบบริการสาธารณสุขพบว่า ในปี พ.ศ. 2559 รพ.สต. ได้
ด้าเนินการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้สั่งการ
และสนับสนุนงบประมาณผ่านหน่วยงานระดับจังหวัดและอ้าเภอ ในการด้าเนินการตรวจอุจจาระเพ่ือ
หาไข่พยาธิใบไม้ตับ และจ่ายยารักษาในกรณีที่ตรวจพบ ผลของการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพบว่า 
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ประชาชนที่คัดกรองความเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลคูสนามมีการ
ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมากที่สุด ร้อยละ 16.9 กินยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 16.1 กินปลาน้้าจืดดิบ 
หรือสุกๆดิบๆ ร้อยละ 33.7 กินปลาร้าดิบ ร้อยละ 35.7 และมีญาติสายตรงเป็นมะเร็งท่อน้้าดี ร้อยละ 
14.1 ซึ่งการด้าเนินงานที่ผ่านมานั้น เป็นการด้าเนินการตามนโยบายที่เน้นการรรักษามากกว่าการ
ป้องกัน 
 

4.1.2 การระบาดของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ด้านเวลา 
  ประชาชนในพ้ืนที่มีการจับปลาเช่น ปลาขาว ปลาแด้ง(ปลาแม่สะแด้ง) ปลาปาก 
(ปลาตะเพียน) ปลากระแต้ขาว ปลากระสูบ เนื่องจากพ้ืนที่ติดริมหนองหารอีกทั้งในพื้นที่นาของแต่ละ
ครัวเรือนจะติดห้วย หนอง คลอง ท้าให้สามารถจับปลาได้ตลอดปีโดยจะเริ่มจับปลาได้ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมของทุกปี และจะเริ่มห้ามจับปลาในช่วงเดือนมิถุนายนเนื่องจากเป็นช่วงฤดูวางไข่ แต่
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ห้ามจับปลาในหนองหารชาวบ้านจะหันมาจับปลาในห้วย หนอง คลองในที่นา
หรือในหมู่บ้านแทน และจะเริ่มเปิดให้จับปลาอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่
ปลาลง (ภาษาอีสาน) โดยปลาที่จับได้จะถูกน้ามาขายในทั้งปลาสดและแปรรูปเช่น ปลาร้า ปลาจ่อม 
ปลาส้ม เป็นต้น 

4.1.3 การระบาดเชิงพ้ืนที่ของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ  
 การศึกษาครั้งนี้ได้ท้าการส้ารวจข้อมูลการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในเขตชุมชนรอบ

หนองหารในปี 2559 โดยการคัดกรองของรพ.สต.คูสนาม จ้านวนทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
บ้านงิ้วด่อน บ้านทับสอ บ้านคูสนาม บ้านพังเม็ก บ้านดอนหมู บ้านนามน บ้านเหล่าพังผือ บ้านกก
กอก และบ้านงิ้วด่อนใหม่ พบว่า ประชาชนมีประวัติการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเรียงล้าดับจากมากท่ีสุด
ไปน้อยที่สุดได้แก่ บ้านคูสนาม ร้อยละ 33.67 บ้านดอนหมู ร้อยละ 19.04 บ้านงิ้วด่อนร้อยละ 17.35 
บ้านงิ้วด่อนใหม่ ร้อยละ 11.61 บ้านพังเม็ก ร้อยละ 9.58 บ้านทับสอ ร้อยละ 6.12 บ้านกกกอก 

ร้อยละ 4.43 บ้านเหล่าพังผือ ร้อยละ 1.19 และบ้านนามน ร้อยละ 0.98 ตามล้าดับ แผนภูมิภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 ร้อยละประวัติการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ จ้าแนกตามหมู่บ้านปี 2559 
4.2 ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตวัอย่าง 

ตารางท่ี 5 จ้านวน ร้อยละ คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง (n=400) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
   ชาย 
   หญิง 

198 
202 

49.5 
50.5 

อาชีพหลัก   
   นักศึกษา 40 10.0 
   แม่บ้าน 7 1.8 
   รับจ้าง 104 26.0 
   เกษตรกร 168 42.0 
   ค้าขาย 
   รับราชการ 

67 
14 

16.8 
3.50 

อาย ุ(ปี)   
   15 – 20 
   21-30 
   31-40 

38 
34 
104 

9.5 
8.5 
26 

   41 – 50 
   51 – 60 
 

101 
107 

               25.3 
               26.8 

17.35

6.12

33.67

9.58

19.04

0.98 1.19
4.43

11.61
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หมู่บ้าน

ร้อยละประวัติการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ จ าแนกตามหมู่บ้าน ปี2559

ประวัติการติด
เชื้อพยาธิใบไม้
ตับ
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
    61 ขึ้นไป 
ศาสนา 
   พุธ 
   คริสต์  
 สถานภาพสมรส 
   โสด 
   สมรส 
   แยกทาง 
   หม้าย 
   หย่าร้าง 
ระดับการศึกษา 
   ไม่ได้เรียน/ต่้ากว่าประถมศึกษา 
   ประถมศึกษา  
   มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
   อนุปริญญา/ปวส 
   ปริญญาตรี 
   สูงกว่าปริญญาตรี 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 
   น้อยกว่า 5,000 
   5,000 - 10,000 
   10,001 - 20,000 
   20,001 - 30,000 
   30,001 - 40,000 

16 
 

398 
2 

 
87 
258 
6 
45 
4 

 
8 
188 
94 
77 
9 
22 
2 

 
172 
167 
44 
16 
1  

4.0 
 

  99.5 
0.5 

 
21.8 
64.5 
1.5 
11.3 
1.0 

 
2.0 
47.0 
23.5 
19.2 
2.3 
5.5 
0.5 

 
43.0 
41.7 
11.0 
4.0 
0 

การสูบบุหรี่   
   สูบ 
   ไม่สูบ 

99 
301 

24.8 
75.2 

การดื่มสุรา   
   ด่ืม 189 52.8 
   ไม่ดื่ม 211 47.2 

 ตารางที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.5 ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 42.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
26.8 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.5 มีสถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 64.5  
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ส้าเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 47.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 43.0 จ้านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 เคยรับประทานปลาดิบ 
คิดเป็นร้อยละ 65.5 ไม่เคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ คิดเป็นร้อยละ 92.5 ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ คิดเป็น
ร้อยละ 75.3 ส่วนใหญ่ไม่ดื่มสุรา คิดป็นร้อยละ 52.8 
 
4.3 ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคปลาดิบของประชาชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

ตารางท่ี 6 จ้านวนและร้อยละของคะแนน ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคปลาดิบของประชาชน 
      รอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร (n = 400) 

ข้อความ 
ตอบถูก 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

อาหารต่อไปนี้เป็นเมนูเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับหรือไม่   
   ก้อยปลาดิบ 382 95.5 
   ส้มปลาน้อย/ปลาจ่อม 382 95.5 
   ส้มปลาดิบ 381 95.3 
   ลาบปลาดิบ 366 91.5 
   หม่้าปลา 355 88.8 
   แจ่วบองปลาร้าดิบ 362 90.5 
   ส้มต้าใส่ปลาร้าดิบ 369 92.3 
   ปลาเจ่า 349 87.2 
   ปลาทั้งตัวดิบๆ 359 89.0 
   ก้อยกุ้ง 320 80.0 
   กุ้งเต้น 359 89.0 
   ลาบเนื้อดิบ 114 28.5 
   ลาบหมูดิบ 150 37.5 
   ปลาหมก 298 74.5 
   ก้อยหอย 90 22.5 
   ส้มต้าปู 117 29.2 
   หมกกุ้ง 304 76.0 
   ผักบุ้งสด 110 27.5 
   ผักกะเฉดน้้า 111 27.7 

จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ว่า ก้อยปลาดิบ ส้มปลาน้อย/
ปลาจ่อม และส้มปลาดิบ เป็นอาหารที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ คิดเป็นร้อยละ 95.5, 95.5 
และ95.3 ตามล้าดับ แต่ยังมีประชาชนบางส่วนมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารที่เสี่ยงต่อการติด
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เชื้อพยาธิใบไม้ในตับ โดยประชาชนเพียงร้อยละ 22.5 ตอบถูกว่า ก้อยหอย ไม่ใช่อาหารที่เสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ รองลงมาคือ ประชาชนเพียงร้อยละ 27.5 ตอบถูกว่า ผักบุ้งสด ไม่ใช่อาหารที่
เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ และประชาชนเพียงร้อยละ 27.7 ตอบถูกว่า ผักกะเฉดน้้า ไม่ใช่
อาหารที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ 
 
ตารางท่ี 7 ระดับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคปลาดิบของประชาชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

(n = 400) 
ระดับความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับสูง 52 13.0 
ระดับปานกลาง 257 64.2 
ระดับต่้า 91 22.8 

        X  = 11.8, S.D = 2.1 

จากตารางที่ 7 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคปลาดิบ 
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.2 รองลงมาคือ ความรู้ อยู่ในระดับต่้า คิดเป็นร้อยละ 22.8 
และ ความรู้ อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 13.0  

4.4  ทัศนคติการบริโภคปลาดิบของประชาชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

ตารางท่ี 8 จ้านวนและร้อยละของทัศนคติต่อการบริโภคปลาดิบของประชาชนของประชาชน 
 รอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร(n = 400) 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

 1.  คนที่เคยรับประทานปลาดิบมี
โอกาสเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับทุกคน 

92 
(23.0) 

204 
(51.0) 

95 
(23.8) 

8 
(2.0) 

1 
(0.2) 

*2.  การรับประทานปลาดิบนานๆครั้ง
ไม่ท้าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 

44 
(11.0) 

125 
(31.3) 

90 
(22.5) 

131 
(32.7) 

10 
(2.5) 

*3.  การรับประทานปลาที่ปรุงแบบ
สุกๆดิบๆไม่ก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 

49 
(12.3) 

114 
(28.5) 

98 
(24.5) 

131 
(32.7) 

8 
(2.0) 

*4.  การรับประทานปลาแบบสุกๆ
ดิบๆจะอร่อยกว่าการกินแบบปรุงสุก 

39 
(9.7) 

133 
(33.3) 

74 
(18.5) 

140 
(35.0) 

14 
(3.5) 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

*5.  การรับประทานปลาดิบจะท้าให้
ร่างกายแข็งแรง 
*6.  การรับประทานปลาดิบหรือสุกๆ
ดิบๆจะได้รับสารอาหารครบถ้วน 
*7.  การปรุงและรับประทานปลาดิบ
เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ต้องอนุรักษ์เอาไว้ 

29 
(7.2) 
24 

(6.0) 
29 

(7.2) 

38 
(9.5) 
49 

(12.2) 
63 

(15.8) 

69 
(17.2) 

75 
(18.8) 

57 
(14.3) 

213 
(53.3) 
206 

(51.5) 
171 

(42.8) 

51 
(12.8) 

46 
(11.5) 

80 
(20.0) 

 9.  การรับประทานส้มต้าปรุงปลาร้าดิบ
จะท้าให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 

51 
(12.2) 

175 
(43.8) 

101 
(25.2) 

70 
(17.5) 

3 
(0.8) 

*10.  อาหารจ้าพวกปลาดิบที่ปรุงให้สุก
ด้วยความร้อนจะท้าให้เสียรสชาติ และ
คุณค่าอาหาร 

31 
(7.8) 

96 
(24.0) 

129 
(32.2) 

134 
(33.5) 

10 
(2.5) 

*11.  การชิมปลาร้าดิบเพียงเล็กน้อย ไม่
ท้าให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 

27 
(6.7) 

97 
(24.3) 

199 
(49.8) 

71 
(17.7) 

6 
(1.5) 

 12.  ปลาร้าที่หมักไว้นาน 6 เดือนจะลด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 

17 
(4.3) 

102 
(25.8) 

181 
(45.3) 

87 
(21.3) 

13 
(3.3) 

 13.  การไม่รับประทานปลาน้้าจืดมี
เกล็ดแบบสุกๆดิบๆจะท้าให้ไม่ก่อให้เกิด
โรคมะเร็งท่อน้้าดี 

39 
(9.7) 

152 
(38.0) 

126 
(31.5) 

73 
(18.3) 

10 
(2.5) 

*14.  เหล้าขาวสามารถฆ่าเชื้อพยาธิ
ใบไม้ตับได้ดงันั้นถ้ารับประทานปลาดิบ
ร่วมกับเหล้าจะไม่ท้าให้เกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ 

21 
(5.3) 

94 
(23.5) 

 

54 
(13.5) 

140 
(35.0) 

91 
(22.7) 

*15.  การรับประทานยาถ่ายพยาธิหลัง
การรับประทานปลาดิบ จะท้าให้ไม่ติด
เชื้อพยาธิใบไม้ตับ 

41 
(10.3) 

87 
(21.8) 

92 
(23.0) 

121 
(30.3) 

59 
(14.7) 

 
*ข้อค้าถามเชิงลบ 

จากตารางที่ 8 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อการบริโภคปลาดิบ 3 
อันดับแรก ได้แก่ ประชาชนร้อยละ 74.0 ตอบเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อค้าถามที่ว่า คนที่
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เคยรับประทานปลาดิบมีโอกาสเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับทุกคน รองลงมาคือประชาชนร้อยละ 66.1 ตอบ
ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อค้าถามที่ว่า การรับประทานปลาดิบจะท้าให้ร่างกายแข็งแรง
ประชาชนร้อยละ 63.0 ตอบไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อค้าถามที่ว่า การรับประทานปลา
ดิบหรือสุกๆดิบๆจะได้รับสารอาหารครบถ้วน แต่จากผลการศึกษายังพบว่า ประชาชนบางส่วนยังมี
ทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการบริโภคปลาดิบ 3 อันดับแรก ได้แก่ ประชาชนร้อยละ 42.3 ตอบเห็นด้วย
และเห็นด้วยอย่างยิ่ง กับข้อค้าถามที่ว่า การรับประทานปลาดิบนานๆ ครั้งไม่ท้าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้
ในตับ รองลงมาคือประชาชนร้อยละ 42.0 ตอบเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง กับข้อค้าถามท่ีว่า การ
รับประทานส้มต้าใส่ปลาร้าดิบจะท้าให้รสชาติอร่อยกว่ากินส้มต้าปรุงปลาร้าต้มสุก และประชาชน 
ร้อยละ 40.8 ตอบเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับข้อค้าถามที่ว่า การรับประทานปลาดิบหรือ
สุกๆดิบๆ จะได้รับสารอาหารครบถ้วน 

ตารางท่ี 9 ระดับทัศนคตติ่อการบริโภคปลาดิบของประชาชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
               (n = 400) 

ระดับทัศนคติ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับสูง 9 2.3 
ระดับปานกลาง 275 68.7 
ระดับต่้า 116 29.0 

        X  = 48.2, S.D = 7.1 

            จากตารางที่ 9  ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติ อยู่ในระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 68.7 รองลงมาคือ ทัศนคติ อยู่ในระดับต่้า คิดเป็นร้อยละ 29.0 และ มีทัศนคติอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 2.3 
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4.5  พฤตกิรรมการบริโภคปลาดิบที่ก่อให้เกิดพยาธิใบไม้ตับของของประชาชนรอบ
หนองหาร จังหวัดสกลนคร 

ตารางท่ี 10 จ้านวนและร้อยละของการปฏิบัติต่อการบริโภคปลาดิบที่ก่อให้เกิดพยาธิใบไม้ 
               ตับของประชาชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร (n = 262) 

ข้อความ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชนิด/ประเภทของปลาที่น ามาปรุงอาหาร   
   ปลาตะเพียน 204 77.9 
   ปลาขาว 181 69.1 
   ปลาแก้มช้้า 32 12.2 
   ปลาสร้อย  32 12.2 
   ปลายี่สก 50 19.1 
   ปลากระมัง 19 7.3 
   ปลาใน 117 44.7 
   ปลานวลจันทร ์ 151 57.6 
   ปลาซิวอ้าว 146 55.7 
   ปลาสูบขีด 31 11.8 
   ปลาแม่กระแด้ง 54 20.6 
   ปลากระแห 6 2.3 
   ปลาตะพาก 4 1.5 
   ปลาตะโกก 3 1.1 
   ปลาหนามหลัง 3 1.1 
   ปลากระสูบฝูง 6 2.3 
แหล่งที่มาของปลา   
   ซื้อมา 209 79.8 
   ตลาด 182 69.5 
   รถเร่ 61 23.3 
   เลี้ยงเอง/จับเอง 94 35.9 
        ห้วย 40 15.3 
        สระ 51 19.5 
        ที่นา 41 15.6 
        อ่างเก็บน้้า 29 11.1 
กรรมวิธีการปรุงอาหาร   
   ลาบ 145 55.3 
   ก้อย 95 36.3 
   ส้ม 58 22.1 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ)   
ข้อความ จ านวน (คน) ร้อยละ 
   หมัก 28 10.7 
   ผัด 16 6.1 
   แกง 146 55.7 
   ต้ม 164 62.6 
   ทอด 183 69.8 
   หมก 114 43.5 
   นึ่ง 176 67.2 
   ป่น  80 30.5 
   ปิ้ง 80 30.5 

จากตารางที่ 10 ผลการศึกษาพบว่า ชนิดของปลา/ประเภทของปลาที่ประชาชนน้ามาปรุง
อาหาร 3 อันดับแรก ส่วนใหญ่รับประทานปลาตะเพียน ปลาขาว และปลานวลจันทร์ คิดเป็นร้อยละ 
77.9 ร้อยละ 69.1 และร้อยละ 57.6 แหล่งที่มาของปลาส่วนใหญ่ จะซื้อมาเอง คิดเป็นร้อยละ 79.8 
โดยซื้อมาจาก ตลาด คิดเป็นร้อยละ 69.5 และมาจากรถเร่ คิดเป็นร้อยละ 23.3 และกรรมวิธีการปรุง 
3 อันดับแรกได้แก่ การทอด การนึ่ง และการต้ม คิดเป็นร้อยละ 69.8 ร้อยละ 67.2 และร้อยละ 62.6 
ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 11 จ้านวนและร้อยละของพฤติกรรมการปฏิบัติต่อการบริโภคปลาดิบของประชาชนรอบ 
               หนองหาร จังหวดัสกลนคร (n = 262) 

ข้อความ 

ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติ 
เป็นประจ า 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปฏิบัติบางครั้ง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่ปฏิบัติเลย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.  ท่านรับประทานปลาร้าดิบหรือแบบ
สุกๆดิบๆ 

100 
(38.2) 

134 
(51.1) 

28 
(10.7) 

2.  ท่านรับประทานปลาส้มดิบหรือแบบ
สุกๆดิบๆ 

66 
(25.2) 

135 
(51.5) 

61 
(23.3) 

3.  ท่านรับประทานปลาจ่อมดิบหรือแบบ
สุกๆดิบๆ 

47 
(17.9) 

134 
(51.5) 

81 
(30.9) 

4.  ท่านรับประทานลาบปลาดิบหรือแบบ
สุกๆดิบๆ 

43 
(16.4) 

149 
(56.9) 

70 
(26.7) 

5.  ท่านรับประทานน้้าพริกใส่น้้าปลาร้า
ดิบ 

79 
(30.2) 

131 
(50.0) 

52 
(19.8) 

6.  ท่านรับประทานส้มต้าใส่น้้าปลาร้าดิบ 98 
(37.4) 

129 
(49.2) 

35 
(13.4) 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ)    
    

ข้อความ 

ระดับการปฏิบัติ 
เป็นประจ า 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปฏิบัติบางครั้ง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่ปฏิบัติเลย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

7.  ท่านรับประทานหม่้าปลาดิบหรือแบบ
สุกๆดิบๆ 

36 
(13.7) 

105 
(40.1) 

121 
(46.2) 

8.  ท่านรับประทานปลาปิ้งสุกๆดิบๆ 
(หนังเกรียมแต่ยังมีน้้าแดงๆอยู่ในเนื้อ
ปลา) 

43 
(16.4) 

88 
(33.6) 

131 
(50.0) 

9.  ท่านรับประทานแจ่วบองปลาร้าดิบ 55 
(21.0) 

131 
(50.0) 

76 
(29.0) 

10.  ท่านรับประทานปลาทั้งตัวแบบดิบๆ 31 
(11.8) 

48 
(18.3) 

183 
(69.8) 

 
จากตารางที่ 11 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อการบริโภคปลาดิบ 3 

อันดับแรก ได้แก่ ประชาชนร้อยละ 69.8 ตอบไม่ปฏิบัติเลย ในข้อค้าถามที่ว่า ท่านรับประทานปลา
ทั้งตัวดิบๆ รองลงมาคือ ประชาชนร้อยละ 50.0 ตอบไม่ปฏิบัติเลย ในข้อค้าถามที่ว่า ท่านรับประทาน
ปลาปิ้งสุกๆดิบๆ (หนังเกรียมแต่ยังมีน้้าแดงๆอยู่ในเนื้อปลา) และประชาชนร้อยละ 46.2 ตอบไม่
ปฏิบัติเลย ในข้อค้าถามที่ว่า ท่านรับประทานหม่้าปลาดิบหรือแบบสุกๆดิบๆ แต่จากการศึกษายัง
พบว่า ประชาชนยังมีการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องต่อการบริโภคปลาดิบ 3 อันดับแรก ได้แก่ ประชาชนร้อย
ละ 38.2 ตอบปฏิบัติเป็นประจ้า ในข้อค้าถามที่ว่า ท่านรับประทานปลาร้าดิบหรือแบบสุกๆดิบๆ โดย
ประชาชนตอบปฏิบัติเป็นประจ้า ร้อยละ 38.2 รองลงมาคือ ประชาชนร้อยละ 37.4 ตอบปฏิบัติเป็น
ประจ้า ในข้อค้าถามที่ว่า ท่านรับประทานส้มต้าใส่น้้าปลาร้าดิบ และประชาชนร้อยละ 30.2 ตอบ
ปฏิบัติเป็นประจ้า ในข้อค้าถามที่ว่า ท่านรับประทานน้้าพริกใส่น้้าปลาร้าดิบ  
 
ตารางท่ี 12 ระดับพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร  
               (n = 262) 

ระดับพฤติกรรมกาบริโภค จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับสูง 84 32.1 
ระดับปานกลาง 112 42.7 
ระดับต่้า 66 25.2 

        X = 22, S.D = 5.9 



66 
 
 

 

  จากตารางที่ 12 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ อยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมาคือ อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 32.1 และอยู่ใน
ระดับต่้า คิดเป็นร้อยละ 25.2 

4.6 ปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชน
รอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
ตารางท่ี 13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชนรอบ 
               หนองหาร จังหวดัสกลนคร (n = 400) 
ปัจจัย Crude Adjust** p-value 

OR 95% 
CI 

OR 95%CI 

อาชีพ      
   นักศึกษา 1.47 0.43-5.02 2.38 0.43-12.90 0.315 
   แม่บ้าน 1.01 0.16-6.25 1.47 0.17-12.05 0.719 
   รับจ้าง 4.44 1.40-14.07 5.90 1.41-24.74 0.015* 
   เกษตรกร 2.28 0.75-6.87 2.48 0.61-10.06 0.201 
   ค้าขาย 2.92 0.90-9.48 4.48 1.05-19.11 0.042* 
   รับราชการ 1  1   
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 
   <20,000       2.21 0.83-5.87 1.67 0.47-5.89 0.419 
   20,000 1  1   
การดื่มสุรา 
   ด่ืม 1.51 0.99-2.29 1.73 1.07-2.78 0.023* 
   ไม่ดื่ม 1  1   

*Significant level, p-value < 0.05 
**Adjusted for all variables in table 
 
 จากตารางที่ 13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบโดยควบคุมตัวแปรที่
มีอิทธิพล พบว่าเมื่อควบคุมอิทธิผลของปัจจัย อาชีพรับจ้างมีโอกาสในการบริโภคปลาดิบเป็น 5.90 
เท่าของอาชีพรับราชการ (ORadj = 5.90) อาชีพค้าขายมีโอกาสในการบริโภคปลาดิบเป็น 4.48 เท่า
ของอาชีพรับราชการ (ORadj = 4.48) คนที่ดื่มสุรามีโอกาสในการบริโภคปลาดิบเป็น 1.73 เท่าของคน
ที่ไม่ดื่มสุรา (ORadj = 1.73) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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4.7 แนวทางการป้องโรคพยาธิใบไม้ตับโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน 

การสร้างแนวทางการป้องโรคพยาธิใบไม้ตับโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตาม
แนวคิด AIC (Appreciation - Influence - Control) กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามามีส่วนร่วมได้แก่ ผู้น้า
ชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ เด็กและเยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน ตัวแทนจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ตัวแทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมดจ้านวน 40 
คน เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังสถานการณ์ปัญหาการติดโรคพยาธิใบไม้ตับและร่วมสร้างแนว
ทางการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ พบว่า 

ที่ผ่านมาในชุมชนมีกิจกรรมหรือการด้าเนินงานที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิ ใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้้าดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เริ่มมีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ จนถึงปี พ.ศ. 2561 โดยการใช้
วิธีการคัดกรองด้วยวาจา ตรวจอุจจาระและเมื่อมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจะส่งพบ
แพทย์เพ่ือท้าอัลตราซาวด์ (ultrasound; U/S) มีหน่วยงานที่เข้ามาทั้งในส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา 
นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2560 มีการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ดัง
แสดงในตารางที่ 17  

ตารางท่ี 14 กิจกรรมหรือการด้าเนินงานที่เก่ียวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดีใน
ชุมชน 

พ.ศ. กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2557 U/S ตรวจคัดกรอง เทศบาลงิ้วด่อน 
2558 คัดกรอง มหาวิทยาลัย 
2559 คัดกรอง อบต. 
2560 ตรวจอุจจาระ (สุ่มตรวจ) 

อบรมให้ความรู้ 
รพสต/รพ.สกล 

2561 คัดกรอง U/S รพ. 
 

กิจกรรมหรือการด้าเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2561 ท้าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับประชาชนในพ้ืนที่ ที่กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ท้าให้รู้ตัวว่าตนเองติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับหรือไม่ ส้มต้าใช้ปลาร้าต้มและคนเคยกินปลาดิบ/ปลาร้า
ดิบก็เลิกกิน ดังแสดงในตารางที่ 18 
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ตารางท่ี 15 การเปลี่ยนแปลงกับประชาชนในพ้ืนที่หลังกิจกรรมหรือการด้าเนินงานที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี 

ความคิดเห็น ความถี ่(คน) 

ท้าให้รู้ตัวว่าตนเองติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับหรือไม่ 16 

คนเคยกินปลาดิบ/ปลาร้าดิบก็เลิกกิน 12 

ส้มต้าใช้ปลาร้าต้ม 15 

รู้สึกกลัว 4 

ถ้าตรวจแล้วพบ ต้องป้องกัน ถ้าเจอรุนแรงแล้วแก้ไขไม่ได้ รักษาไม่หาย 4 

ดีใจที่มีคนใส่ใจ 4 

 

ตารางท่ี 16 แนวทางป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

I 
ไม่กินปลาร้าดิบ 
หลีกเลี่ยง/เลิกอาหารดิบ 
ครอบครัวไม่พากินดิบ 

ตัวเอง 
ครอบครัว 

2 แนะน้าเพ่ือนบ้านไม่ให้กินดิบ ชุมชน 

3 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้า ประกาศทางหอกระจายข่าว ผู้น้า 

4 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน รพสต. 

5 ให้คนที่เป็น/เคยเป็นโรคมาถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืน ชุมชน 

6 คัดกรองให้ครบทุกคน 1 ครั้ง/ปี หากตรวจเจอให้สุขศึกษา รพสต. 

7 อัลตราซาวน์ รพสต. 

8 จัดอบรมในสถานศึกษา โรงเรียน 
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 การสร้างแนวทางการป้องโรคพยาธิใบไม้ตับโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตาม
แนวคิด AIC (Appreciation - Influence - Control) พบว่า แนวทางป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้
ตับในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเกิดจากกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตาม
บทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการป้องกันพยาธิใบไม้ตับ ได้แก่  1)   ประชาชน (ตัวบุคคล
และครอบครัว) 2) ชุมชน 3) ระบบบริการสุขภาพ และ 4) สถานศึกษา ซึ่งด้านประชาชนต้องเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ตนเองและครอบครัวคือหลีกเลี่ยงหรือเลิกบริโภคอาหารประเภทปลาดิบหรือสุกๆดิบๆ  
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตนเองและครอบครัวแล้วจะส่งผลมาต่อที่ด้านชุมชนคือจะมีการเตือนหรือ
แนะน้าเพ่ือบ้านไม่ให้รับประทานปลาดิบหรือสุกๆดิบๆ นอกจากนี้ต้องมีการให้ความรู้ในหมู่บ้านโดย
ผู้ใหญ่บ้านและผู้น้าชุมชนจะให้ความรู้ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านและให้คนที่เป็นโรคหรือเคยเป็นโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดีมาถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้อื่น ด้านระบบสุขภาพโดยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้านต้องให้ความรู้แก่ประชาชน มีการ
ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทางวาจาและการส่งตรวจอัลตราซาวด์ตามโครงการ และด้านสถานศึกษาต้อง
อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน ทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ต้องท้างานเชื่อมประสานกันจึงจะเกิด
ความต่อเนื่องในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 และเมื่อด้าเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันพยาธิใบไม้ตับพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.48 S.D. = 0.51) ดังแสดงในตารางที่ 20 

 

ภาพที่ 7 สรุปแนวทางการป้องกันพยาธิใบไม้ตับในชุมชน 

การป้องกันโรค
พยาธิใบไมต้ับ 

ในพ้ืนที่ 
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ตารางที่ 20 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ จ านวน (ร้อยละ) 

 S.D. 
แปล
ผล มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.ความเหมาะสม
ของรูปแบบ
กิจกรรม 

15 
(60.00) 

10 
(40.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.56 0.51 

มาก
ที่สุด 

2.ความสามารถ
ของวิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรู ้

18 
(72.00) 

7 
(28.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.68 0.48 

มาก
ที่สุด 

3.ความรู้หลังเข้า
ร่วมกิจกรรม 

10 
(40.00) 

13 
(52.00) 

2 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.32 0.63 มาก 

4.การน้าความรูไ้ป
ใช้ประโยชน ์

9 
(36.00) 

16 
(64.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.44 0.51 มาก 

5.ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

12 
(48.00) 

13 
(52.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.48 0.51 มาก 
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 บทท่ี 5  

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
ระบาดเชิงพ้ืนที่และหาแนวทางป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในชุมชนรอบหนองหาร จังหวัด
สกลนครแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  ผู้วิจัยได้สรุป อภิปรายและ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยไว้ดังนี้ 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การระบาดเชิงพ้ืนที่ของโรคพยาธิใบไม้ตับและการป้องกันโรคพยาธิใบไม้

ตับและมะเร็งท่อน้้าดีโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยได้
สรุปผลได้ดังนี้ 

 5.1.1  การระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับด้านบุคคล เวลา สถานที่ในเขตชุมชนรอบหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร 
  ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีการบริโภคเมนูอาหารที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
ได้แก่ ลาบปลา ร้อยละ 55.3 ก้อยปลา ร้อยละ 36.3 ปลาส้ม ร้อยละ 22.1 ผลประเมินความเสี่ยงต่อ
การเป็นมะเร็งท่อน้้าดีโดยแบบคัดกรองด้วยวาจา พบประวัติการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเรียงล้าดับมาก
ที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ บ้านคูสนาม ร้อยละ 33.67 บ้านดอนหมู ร้อยละ 19.04 บ้านงิ้วด่อนร้อยละ 
17.35 นอกจากนี้ประชาชนในพื้นท่ียังสามารถจับปลาในหนองหารได้เกือบตลอดทั้งปี และช่วงทีมี่
การห้ามจับปลาในหนองหารประชาชนจะหันมาจับปลาในพ้ืนที่นา ห้วย หนอง คลองบึงใกล้บ้านโดย
ปลาที่จับมาได้ส่วนใหญ่จะมีหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะปลามีเกล็ดสีขาวในตระกูลปลาตะเพียน 
 5.1.2 ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชนในเขตชุมชนรอบ
หนองหาร จังหวัดสกลนคร 
  ประชาชนส่วนใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคปลาดิบ อยู่ในระดับปานกลาง (X̄ = 
11.8, S.D = 2.1) คิดเป็นร้อยละ 64.2 มีทัศนคติต่อการบริโภคปลาดิบ อยู่ในระดับปานกลาง (X̄ = 
48.2, S.D = 7.1) คิดเป็นร้อยละ 68.7 และมีการปฏิบัติตัวต่อการบริโภคปลาดิบที่ก่อให้ 
เกิดพยาธิใบไม้ในตับ อยู่ในระดับปานกลาง (X̄ = 22.0, S.D = 5.9) คิดเป็นร้อยละ 42.7 
 5.1.3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคปลาดิบของประชาชน ในเขตชุมชนรอบหนอง
หาร จังหวัดสกลนคร 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบได้แก่ อาชีพรับจ้างมีโอกาส
ในการบริโภคปลาดิบเป็น 5.90 เท่าของอาชีพรับราชการ (ORadj = 5.90) อาชีพค้าขายมีโอกาสในการ
บริโภคปลาดิบเป็น 4.48 เท่าของอาชีพรับราชการ (ORadj = 4.48) คนที่ดื่มสุรามีโอกาสในการบริโภค
ปลาดิบเป็น 1.73 เท่าของคนที่ไม่ดื่มสุรา (ORadj = 1.73) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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 5.1.4 แนวทางการป้องโรคพยาธิใบไม้ตับในเขตชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนครโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า การด้าเนินการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับมีองค์ประกอบที่แบ่งตาม
บทบาทหน้าที่ ได้แก่ ด้านประชาชนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตนเองและครอบครัวคือหลีกเลี่ยงหรือ
เลิกบริโภคอาหารประเภทปลาดิบหรือสุกๆดิบๆ  เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตนเองและครอบครัวแล้ว
จะส่งผลมาต่อที่ด้านชุมชนคือจะมีการเตือนหรือแนะน้าเพ่ือบ้านไม่ให้รับประทานปลาดิบหรือสุกๆ
ดิบๆ ผู้ใหญ่บ้านและผู้น้าชุมชนให้ความรู้ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านและให้คนที่เป็นโรคหรือเคยเป็น
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดีมาถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้ อ่ืน ด้านระบบสุขภาพโดย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้านต้องให้ความรู้แก่
ประชาชน มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทางวาจาและการส่งตรวจอัลตราซาวด์ตามโครงการ และด้าน
สถานศึกษาต้องอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน ทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ต้องท้างานเชื่อม
ประสานกันจึงจะเกิดความต่อเนื่องในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน เมื่อด้าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันพยาธิใบไม้ตับพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.48 S.D. = 0.51)  

5.2  อภิปรายผล 

5.2.1 การระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับด้านบุคคล เวลา สถานที่ในเขตชุมชนรอบหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร 
  จากผลการศึกษาด้านระบาดวิทยาของโรคพยาธิใบไม้ตับพบว่า ประชาชนยังมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้
ตับได้แก่ ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีการบริโภคเมนูอาหารที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้แก่ 
ลาบปลา ร้อยละ 55.3 ก้อยปลา ร้อยละ 36.3 ปลาส้ม ร้อยละ 22.1 ซ่ึง Chudthaisong N, et al.  
2015 : 4593-6 ได้อธิบายว่า ผู้ที่กินอาหารประเภทปลาน้้าจืดมีเกล็ดขาวดิบเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการติด
เชื้อพยาธิใบไม้ตับสูงถึง 5.2 เท่า (95%CI =2.49-10.74) ซึ่งจากความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถอธิบาย
ได้ว่า อาหารดิบประเภทปลาน้้าจืดมีเกลด็นั้นมีไข่ของพยาธิใบไม้ตับระยะติดต่อปนเปื้อนอยู่ และจาก
การที่พ้ืนที่เทศบาลต้าบลงิ้วด่อนเป็นพื้นที่ติดกับริมหนองหารซึ่งเป็นแหล่งน้้าจืดขนาดใหญ่และ
สามารถจับปลาโดยเฉพาะปลาตระกูลปลาตะเพียนได้ตลอดปีและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาใน
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นก้อย ลาบ ท้าปลาร้า และคนในพ้ืนที่ยังมีวัฒนธรรมการกินปลาดิบซ่ึงเกสร 
แถวโนนงิ้ว (2556 : 377) ได้อธิบายว่า การที่ประชาชนยังมีพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมการบริโภคปลา
ดิบ มีสภาพภูมิศาสตร์ หรือพ้ืนที่ตั้งของชุมชนอยู่ใกล้แหล่งน้้าจะมีอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูง
กว่าหมู่บ้านที่ห่างไกลแหล่งน้้า อาจเนื่องมาจากแหล่งน้้าเป็นที่อยู่อาศัยของหอยซึ่งจัดเป็นโฮสต์
ตัวกลางที่ 1 และปลาน้้าจืดมีเกล็ดเป็นโฮสต์ตัวกลางที่ 2 เป็นแหล่งรังโรคให้พยาธิเพ่ิมจ้านวนและมีวง
ชีวิตที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังพบว่า การสร้างฝาย ห้วย หนอง คลองบึงเพ่ิมเพ่ือใช้ในการเกษตรอาจ
ส่งผลถึงการคงอยู่ของโรคและเพ่ิมสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอ้อมจิต  
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กิ้วลาดแยง (2554 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งปลาน้้าจืดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอย่างมีนัยส้าคัญทางสติ 0.05   

 
 5.2.2 ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชนในเขตชุมชนรอบ
หนองหาร จังหวัดสกลนคร 
  จากการศึกษาครั้งนีพ้บว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคปลาดิบ 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 11.8, S.D = 2.1) โดยมีความรู้ที่ถูกต้องว่าเมนู ก้อยปลาดิบ ส้มปลา
น้อย/ปลาจ่อม ส้มปลาดิบ ส้มต้าใส่ปลาดิบร้าดิบ ลาบปลาดิบ และแจ่วบองปลาดิบร้าดิบ เป็นเมนู
เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ แต่จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนบางส่วนยังเข้าใจผิดว่า ก้อย
หอยดิบ ผักบุ้งสด ผักกระเฉดน้้า ลาบเนื้อดิบ และส้มต้าปูดิบ เป็นเมนูเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้
ตับซึ่งในความจริงแล้วเมนูเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซึ่งสอดคล้องกับแม้นสรวง วุฒิ
อุดมเลิศ (2557 : 1) ได้อธิบายว่า อาหารก่อโรคที่เสี่ยงต่อพยาธิใบไม้ในตับที่ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนิยมกินที่ท้าจากปลาที่ปรุงไม่สุก เช่น ก้อยปลา ปลาสด ปลาส้ม ปลาจ่อม หม่้า
ปลา ปลาหมกไฟ ปลาปิ้ง ลาบปลา ปลาร้า แจ่วบอง ปลาสับเครื่องแกงดิบๆ ส้มต้าใส่ปลาร้าดิบ ปลา
เจ่า ปลาทั้งตัวดิบๆ ซึ่งตัวอ่อนของพยาธิระยะติดต่อยังมีชีวิตอยู่ และสามารถเจริญเติบโตเป็นพยาธิตัว
เต็มวัยในท่อน้้าดีภายในตับได้   

  จากการศึกษาครั้งนีพ้บว่า ทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.7  
( X  = 48.2, S.D = 7.1) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา ผิวเหลือง (2556 : ไม่ปรากฏหมายเลข
หน้า) ที่ได้ท้าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชนต้าบลจอมศรี อ้าเภอเพ็ญ 
จังหวัดหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในเขตต้าบลจอมศรี จ้านวน 200 คนซึ่งเลือกมาโดย
วิธีการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม ใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2554 – สิงหาคม 2554 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ อยู่ในระดับปาน
กลางคือ ( X  = 3.10, S.D. = 0.70) แต่จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ประชาชนบางส่วนมีทัศนคติไม่
ถูกต้องในบางประเด็นได้แก่ ประชาชนร้อยละ 42.3 มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องโดยประชาชนมีความ
คิดเห็นว่า การรับประทานปลาดิบนานๆครั้งไม่ท้าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการ
บริโภคปลาดิบเพียงชิ้นเดียวท้าให้เกิดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและน้าไปสู่การเกิดโรคมะเร็งท่อน้้าดี 
และยิ่งบริโภคปลาดิบมากเท่าไรโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดียิ่งสูงขึ้น
เท่านั้น (วนิดา โชควานิชพงษ์ และคณะ. 2552 : 173) 
  พฤติกรรมการบริโภคอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 22, S.D = 5.9) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอ้อมจิต เกี้ยวลาดแยง (2554 : 84) ที่ได้ท้าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดีของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต้าบลเหล่าปอแดง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ้านวน 396 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 66.7 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประชาชนบางส่วนยังมีการปฏิบัติต่อ
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การบริโภคปลาดิบที่ไม่ถูกต้องโดยพบว่า ประชาชนร้อยละ 38.2 ยังมีการรับประทานปลาร้าดิบหรือ
แบบสุกๆดิบๆเป็นประจ้า ประชาชนร้อยละ 37.4 มีการรับประทานส้มต้าใส่น้้าปลาร้าดิบเป็นประจ้า
และประชาชนร้อยละ 30.2 มีการรับประทานน้้าพริกใส่น้้าปลาร้าดิบ เนื่องมาจากอาหารดังกล่าวเป็น
อาหารที่นิยมรับประทานเป็นอาหารประจ้าถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รับประทานใน
ครอบครัว และในชีวิตประจ้าวันซึ่งอาจแก้ไขได้ค่อนข้างยากในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  (พนัชพร 
จันทะผองและคณะ. 2556 : 244) โดยเทพิน คุณโลก (2537 : 60) อธิบายเพ่ิมเติมว่า บริโภคนิสัยใน
การปรุงและรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ และปลาสุกๆดิบๆ มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้
ตับอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการบริโภคปลาร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม ลาบปลา ส้าปลา
และปลาปิ้งสุกๆดิบๆดิบๆ มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 เนื่องจากชาวชนบทมีความเชื่อเรื่องการประกอบอาหารบางอย่างเช่น อาหารจ้าพวก
เนื้อสัตว์นิยมบริโภคสุกๆดิบๆ เพราะถ้าบริโภคสุกแล้วเชื่อว่า คุณค่าทางอาหารน้อยและไม่อร่อย  
 5.2.3  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคปลาดิบของประชาชน ในเขตชุมชนรอบหนอง
หาร จังหวัดสกลนคร 
  จากผลการศึกษาพบว่า อาชีพรับจ้างมีโอกาสในการบริโภคปลาดิบเป็น 5.90 เท่า
ของอาชีพรับราชการ (ORadj = 5.90) อาชีพค้าขายมีโอกาสในการบริโภคปลาดิบเป็น 4.48 เท่าของ
อาชีพรับราชการ (ORadj = 4.48) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งอาจเกิดจากอาชีพรับจ้าง
และอาชีพค้าขายมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งอาหารประเภทปลาน้้าจืดมีเกล็ดขาวดิบได้มากกว่าใน
กลุ่มอาชีพข้าราชการซึ่งจากงานวิจัยของเกษร แถวโนนงิ้วและคณะ(2559 : 376) ที่ได้วิเคราะห์ปัจจัย
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้้ากับปัจจัยด้าน การบริโภคอาหาร พบว่า อาหารที่
ประกอบจากปลาน้้าจืดมีเกล็ดทุกรายการมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p <0.05) คนที่ดื่มสุรามีโอกาสในการบริโภคปลาดิบเป็น 1.73 เท่าของคนที่ไม่ดื่มสุรา 
(ORadj = 1.73) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) สอดคล้องกับการศึกษาของ Satoshi Honjo et 
al. (2005: unpaged) ที่พบว่าผู้ที่เคยดื่มสุราทั้งในอดีตและปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
ท่อน้้าดี (OR.=4.82,95%CI.=1.29:18.06) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเกษร แถวโนนงิ้วและ
คณะ(2559 : 373-374) ที่ได้ท้าการศึกษาเรื่อง อุบัติการณ์และการติดเชื้อซ้้าโรคพยาธิใบไม้ตับใน
ชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทยที่พบว่า ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์เป็น
ปัจจัยเสียงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้้าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพัทธนันท์ คงทอง (2560 : 32) ที่ได้ท้าการส้ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้้าดีและพฤติกรรมการรับประทานปลาดิบของประชาชนต้าบลบึงเนียม อ้าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่นพบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (p=0.0001)เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
 5.2.4 แนวทางการป้องโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในเขตชุมชนรอบหนองหาร จังหวัด
สกลนคร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ที่ผ่านมาในชุมชนมีกิจกรรมหรือการด้าเนินงานที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้้าดีมีหน่วยงานภายนอกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลคัดกรองความเสี่ยงด้วย
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วาจา ตรวจอุจจาระและท้าการรักษา มีการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบล ได้แก่ ท้าให้ประชาชนรู้ตัวว่าตนเองติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับหรือไม่ มีการเลือกรับประทาน
ส้มต้าใช้ปลาร้าต้ม ซึ่งจากบทเรียนที่ผ่านมานี้จะพบว่าเป็นกิจกรมที่เป็นการป้องกันที่ปลายเหตุคือการ
ตรวจคัดกรองและรักษาโรคหากประชาชนมีส่นร่วมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ตนเองและครอบครัว
จะท้าให้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประสบความส้าเร็จมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ
ศศิวรรณ ทัศนเอ่ียมและคณะ (2559 : ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า) ที่พบว่าการด้าเนินงานนี้ท้าให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน ไม่เพียงเป็นผู้เข้าร่วมโครงการแต่เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการที่จะต้องท้าให้โครงการบรรลุผลส้าเร็จ ดังนั้นเมื่อสร้างแนวทางการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับแบบมีส่วนร่วม โดยด้านประชาชนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตนเองและครอบครัวคือ
หลีกเลี่ยงหรือเลิกบริโภคอาหารประเภทปลาดิบหรือสุกๆดิบๆ  เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตนเองและ
ครอบครัวแล้วจะส่งผลมาต่อที่ด้านชุมชนคือจะมีการเตือนหรือแนะน้าเพ่ือบ้านไม่ให้รับประทานปลา
ดิบหรือสุกๆดิบๆ นอกจากนี้ต้องมีการให้ความรู้ในหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้านและผู้น้าชุมชนจะให้ความรู้
ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านและให้คนที่เป็นโรคหรือเคยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดีมา
ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้ อ่ืน ด้านระบบสุขภาพโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้านต้องให้ความรู้แก่ประชาชน มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทาง
วาจาและการส่งตรวจอัลตราซาวด์ตามโครงการ และด้านสถานศึกษาต้องอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
ในโรงเรียน ทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ต้องท้างานเชื่อมประสานกันตามบทบาทหน้าที่ ได้แก่ 1) ประชาชน 
(ตัวบุคคลและครอบครัว) 2) ชุมชน 3) ระบบบริการสุขภาพ และ 4) สถานศึกษา จึงจะเกิดการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการศึกษาของศศิวรรณ ทัศนเอ่ียมและ
คณะ (2561) ที่พบว่าการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชนต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ เข้าถึงการรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรคและการป้องกันโรคโดยใช้ตนเองเป็นต้นแบบ เข้าหากลุ่ม
ประชาชนเพื่อถ่ายทอดความรู้ ชี้ชวนให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ และเชื่อมประสาน
การท้างานกับภาคีเครือข่าย 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1) หน่วยงานสุขภาพในพ้ืนที่ควรน้ารูปแบบแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ

ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ถึงรูปแบบกิจกรรมต่าง  ๆ ให้ครอบคลุมประชาชนทุก
กลุ่มวัย และบูรณาการกับงานอ่ืน ๆ เช่น  การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในกลุ่มผู้ ป่วนมะเร็งท่อน้้าดี 
เชื่อมโยงกับงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่คนในชุมชน เป็นต้น 

2) ผลการวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ พบว่ามีปัจจัยส่วน
บุคคล คือ อาชีพรับจ้าง อาชีพค้าขาย และการดื่มสุรา ดังนั้น ควรเพ่ิมแนวทางการสร้างความ
ตระหนัก ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมาตรการในชุมชน เช่น การขายส้มต้าใส่ปลาร้าสุก เป็นต้น  
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3) ด้านนโยบายการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนทุกระดับ และภาคีเครือข่ายในชุมชน เช่น โรงเรียน เทศบาลต้าบล เพ่ือเกิดนโยบายที่มาจาก
ชุมชน ชุมชนรับทราบ  และน้าสู่การปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤฒิกรรม  

5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัย 
1) ด้านระบาดวิทยาโรคพยาธิใบไม้ตับ  เพ่ิมการศึกษาติดตามไปข้างหน้าในกลุ่มเสี่ยง 

พฤติกรรมสุขภาพ และการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ เพ่ือให้ได้ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันที่ชัดเจน ต่อ
การน้ามาสนับสนุนจัดกระท้ากิจกรรมแทรกแซง   

2) ด้านการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ การศึกษารูปแบบแนวทางป้องกันโดยใช้การจัดการ
ความรู้และแนวคิดอ่ืน ๆ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือให้ได้วิธีการป้องกันที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

3) ด้านการควบคุมเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับ ถึงระบบการเฝ้าติดตามกลุ่มเสี่ยง พ้ืนที่เสี่ยง 
ช่วงระยะเวลาเสี่ยง รวมทั้งระบบสารสนเทศเข้ามาจัดการและเชื่อมโยงข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพ 
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