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บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัการจดัการส่ิงปฏิกูลและพฤติกรรมเส่ียงต่อการแพร่กระจายของพยาธิ
ใบไมต้บัในพ้ืนท่ีต าบลเหล่าออ้ย อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสินธ์ุ ท าการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์  วเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติพรรณนา และสถิติถดถอยพหุลอจีสติก ผลการศึกษาพบวา่ ในระดบัครัวเรือนกลุ่มตวัอยา่งใชส้้วมแบบบ่อ
เกรอะโดยไม่มีบ่อซึม ลกัษณะถงัเก็บอุจจาระมีรอยแตกร่ัวและไม่มีท่อระบายอากาศ ร้อยละ 12.08  สูบส่ิงปฏิกลู 2  คร้ัง
ข้ึนไปต่อปี ร้อยละ 78.26 และคิดวา่ส้วมท่ีใชอ้ยูไ่ม่เต็มเร็ว ร้อยละ 84.54  ในระดบัชุมชนไม่มีระบบบ าบดัส่ิงปฏิกูล ใน
ดา้นพฤติกรรมเส่ียง มีพฤติกรรมถ่ายนอกส้วมเม่ือตอ้งออกไปท านา ร้อยละ 20.39 ซ้ือยาฆ่าพยาธิใบไมต้บัมากินเอง  
ร้อยละ 25.88 และมีพฤติกรรมการกินปลาดิบ เป็นประจ าและบางคร้ัง ร้อยละ 95.69 เม่ือวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ พบวา่การเคยซ้ือยาฆ่าพยาธิใบไมต้บักินเองมีความเส่ียงต่อการตรวจพบไขพ่ยาธิใบไมต้บัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ [ORadj 2.70 : (1.06 ถึง 6.85)]   

 

ABSTRACT 
 This survey research aimed to study the excreta management and risk behavior of liver fluke spread in 
Lauoy Sub-District, Rong Kham District, Kalasin Province. The results revealed that the entire sample has septic tank 
without seepage pit. There are 12.08 % of the crack and no ventilation pipe septic tank. The septic tanks were 
vacuumed twice a year about 78.26% of total tank. However, 84.54% have the opinion that it’s normal to vacuum 
septic tank twice a year. At community level, there is no central excreta disposal plant. Some of the villagers have no 
toilet in their paddy area (20.39%), buying liver fluke drug for their own treatment (25.88%), sometime eating raw 
fish without well done cooking (76.86%). The significant relative behavior to liver fluke infection is the behavior of 
buying liver fluke drug for their own treatment [ORadj2.70 (1.06-6.85)]. 
 

ค าส าคญั: การจดัการส่ิงปฏิกลู พยาธิใบไมต้บั พฤติกรรมเส่ียง 
Keywords: Excreta management, Liver fluke, Risk behavior 
* นักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
** อาจารย์ ภาควิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
**** นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น 
***** นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น 
****** ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหล่าอ้อย อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
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บทน า 
อุจจาระและปัสสาวะ เป็นปฏิกูลอยา่งหน่ึงท่ีขบัถ่ายจากร่างกายมนุษยมี์กล่ินเหม็น มีความสกปรก ก่อให้เกิด

ความร าคาญ การบ าบัด หรือการก าจัดอุจจาระ คือกรรมวิธีหรือระบบการลดค่าความเสียก่อนปล่อยท้ิง เพราะว่าน ้ า
โสโครกจากส่ิงปฏิกูลนั้นประกอบดว้ยสารอินทรีย ์น ้ า และส่ิงอ่ืน ๆ หากปล่อยสู่แหล่งน ้ าจะท าให้แหล่งน ้ าเกิดการเน่า
เสีย อีกทั้งยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของเช้ือโรคและพาหะน าโรค การจดัการส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ถูกหลกัสุขาภิบาลเป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดการแพร่ของพยาธิ โดยเฉพาะพยาธิใบไมต้บั (Liver flukes) ซ่ึงเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญั
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเป็นพยาธิท่ีองคก์ารอนามยัโลกยอมรับและจดัใหเ้ป็นเช้ือก่อมะเร็งท่อน ้ าดี   

ปัญหาการจดัการส่ิงปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบปัญหาท่ีส าคญัของการจดัการส่ิงปฏิกูลใน
พ้ืนท่ีคือ การลกัลอบท้ิงส่ิงปฏิกูลบริเวณขา้งถนน ในพ้ืนท่ีการเกษตรของชาวบา้น และพ้ืนท่ีสาธารณะในเวลากลางคืน
โดยรถสูบส่ิงปฏิกลูท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียน และรับจา้งด าเนินการสูบส่ิงปฏิกลูโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน การไม่มีพ้ืนท่ี และขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างระบบบ าบดัส่ิงปฏิกูลส่งผลให้เกิดการแพร่ของพยาธิ
ใบไมต้บัและการป่วยดว้ยโรคมะเร็งท่อน ้ าดี ทั้งน้ี จากขอ้มูลการจดัการส่ิงปฏิกูลของกรมอนามยั (2556)  พบวา่ ปัญหา
ส าคญัของการจดัการส่ิงปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 58.1 ยงัไม่มีระบบบ าบดัส่ิงปฏิกูล ในกลุ่มท่ีมีระบบบดัส่ิงปฏิกูลแลว้ ร้อยละ 41.9 มีการใชง้านจริงเพียง
ร้อยละ 20.5 เท่านั้น ท าให้มีการลกัลอบท้ิงส่ิงปฏิกูลโดยไม่ผ่านการบ าบดัให้ปลอดเช้ือโรคและไข่หนอนพยาธิก่อน
ปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อมมากถึงปีละ 17,262,460 ลูกบาศก์เมตร ในปี 2557 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีอุบัติการณ์
โรคมะเร็งท่อน ้ าดีสูงท่ีสุดในโลก พบความชุกของพยาธิใบไมต้บัร้อยละ 9.2 โดยในระดบัหมู่บา้นมีความชุกสูงถึงร้อย
ละ 90 ภาคเหนือพบร้อยละ 5.2 ในระดับหมู่บ้านอาจมีความชุกสูงถึงร้อยละ 45.6 (ส านักสารนิเทศ กระทรวง
สาธารณสุข, 2559) โรคพยาธิใบไมต้บัและมะเร็งท่อน ้ าดี เป็นหาท่ีส าคญัของจงัหวดักาฬสินธ์ุ อตัราความชุกของโรคสูง
ถึงร้อยละ 22.3 ถือเป็นการระบาดท่ีสูงท่ีสุดในเขตสุขภาพท่ี 7 ในบางอ าเภอมีความชุกสูงถึง 51.5 จากการศึกษาวเิคราะห์
แนวโนม้ วิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียง และการพยากรณ์ผูป่้วยโรคพยาธิใบไมต้บัและมะเร็งท่อน ้ าดี ในพ้ืนท่ีจงัหวดักาฬสินธ์ุ ปี 
2559 ของอรรถวิทย ์ และคณะ (2559)  พบการกระจายของโรคในทุกอ าเภอ  (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธ์ุ , 
2559)   

จากปัญหาดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาสภาพปัจจุบนัการจดัการส่ิงปฏิกูลและพฤติกรรมเส่ียงต่อ
การแพร่กระจายของพยาธิใบไมต้บัในพ้ืนท่ีต าบลเหล่าออ้ย อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสินธ์ุ  เพ่ือใชเ้ป็นประโยชน์ในการ
วางแผนการจดัการส่ิงปฏิกูลในเขตพ้ืนท่ีต าบลเหล่าออ้ย  อ าเภอร่องค า  จงัหวดักาฬสินธ์ุ ต่อไปในอนาคต  เพ่ือเป็นการ
เฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียงในการจดัการส่ิงปฏิกลู และลดการแพร่กระจายของพยาธิใบไมต้บัในพ้ืนท่ีต าบลเหล่าออ้ย  และ
เพ่ือให้มีระบบขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์การจดัการส่ิงปฏิกลูของชุมชนในการเฝ้าระวงัพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการแพร่กระจาย
ของพยาธิใบไม้ตับ เป็นข้อมูลช่วยในการวางแผนป้องกันและเฝ้าระวงัโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบนัการจดัการส่ิงปฏิกลูของต าบลเหล่าออ้ยในระดบัครัวเรือนและระดบัชุมชน   
2. ศึกษาพฤติกรรมเส่ียงในการจดัการส่ิงปฏิกลูต่อการแพร่กระจายของพยาธิใบไมต้บัในพ้ืนท่ีต าบล  

เหล่าออ้ย อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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3. ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อผลการตรวจพบไข่พยาธิใบไมต้บัในพ้ืนท่ีต าบลเหล่าออ้ย อ าเภอร่องค า 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

4. เพื่อจดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์การจดัการส่ิงปฏิกลูของชุมชน 
 
วธีิการวจิยั 

รูปแบบการวจิยั  
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสมัภาษณ์และท าแผน
ท่ีระบบขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ประชากร  
ประชากรกลุ่มตวัแทนครัวเรือน คือ  ครัวเรือน ในพ้ืนท่ีบา้นด่านใต ้ หมู่ท่ี 4, หมู่ท่ี 5, หมู่ท่ี 6, หมู่ท่ี 10 และหมู่ 

ท่ี 11 ต าบลเหล่าออ้ย  อ าเภอร่องค า  จงัหวดักาฬสินธ์ุ ในปัจจุบนัซ่ึงมี จ านวน 505 ครัวเรือน  
ขนาดตวัอยา่ง  ค านวณตวัอยา่งใชสู้ตรการค านวณขนาดตวัอยา่งเพ่ือประมาณค่าสดัส่วนของครัวเรือนท่ีมี 

ปัญหาในการจดัการส่ิงปฏิกลู  

โดยสูตรท่ีใช ้คือ       n        =    

เม่ือ   n  =  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา 
 N =  จ านวนประชากร (จ านวน 505  คน) 
 Z/2 =  ค่ามาตรฐานภายใตโ้คง้ปกติ เม่ือก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ของการประมาณค่าเป็น 95% ซ่ึงมีค่า
เท่ากบั 1.96 
 d =  ค่าความแม่นย  าหรือความคาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนในการประมาณค่าสดัส่วนประชากร 
ก าหนดให ้= 0.05 
 P =  ค่าสดัส่วนประชากรท่ีมีปัญหาท่ีเกิดกบัระบบกกัเก็บส่ิงปฏิกลู ก าหนดใหเ้ท่ากบั 35.60 โดยน ามา
จากการศึกษาของ อมรรัตน์ และคณะ (2558) 

แทนค่าในสูตร           n    =                

   n    =   207 คน 
ดงันั้น    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง   ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่  207   คน 

ประชากรกลุ่มตวัแทนชุมชน คือ  ผูน้ าชุมชน คณะผูบ้ริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน 
ต าบล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส านักปลดั ผูป้ฏิบติังานดา้นสาธารณสุขและการจดัการส่ิงปฏิกูล อสม.  
จ านวน  20  คน จะศึกษาจากทุกคน  

ประชากรกลุ่มตัวแทนประชาชนทั่วไป คือ  ประชาชนท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไปอาศยัท่ีบา้นด่านใต ้หมู่ท่ี 4, หมู่ท่ี 5, 
หมู่ท่ี 6, หมู่ท่ี 10 และหมู่ท่ี 11 ต าบลเหล่าออ้ย  อ าเภอร่องค า  จังหวดักาฬสินธ์ุ อย่างน้อย 6 เดือนในปัจจุบัน  ซ่ึงมี
จ านวน 1,124  คน 

ขนาดตวัอยา่ง  ค านวณตวัอยา่งใชสู้ตรการค านวณขนาด  ตวัอยา่งเพ่ือประมาณค่าสดัส่วนการมีพฤติกรรม 
ถ่ายอุจจาระนอกสว้ม 
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โดยสูตรท่ีใช ้คือ       n        =    

เม่ือ   n  =  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา 
 N =  จ านวนประชากร (จ านวน 1,124    คน) 
 Z/2 =  ค่ามาตรฐานภายใตโ้คง้ปกติ เม่ือก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ของการประมาณค่าเป็น 95% ซ่ึงมีค่า
เท่ากบั 1.96 
 d =  ค่าความแม่นย  าหรือความคาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนในการประมาณค่าสดัส่วนประชากร 
ก าหนดให ้= 0.05 
 P =  ค่าสดัส่วนประชากรมีพฤติกรรมถ่ายอุจจาระนอกสว้ม ซ่ึงก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 69.00 โดย
การศึกษาของ ฐิติมา  อา้งถึงในอรวรรณ  และคณะ (2559) 

แทนค่าในสูตร           n    =                       

    n    =   255 คน 
ดงันั้น    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง   ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่  255  คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา การวิจัยน้ีมีใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนเอง โดยผูว้ิจัยท าการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงปฏิกูลและพฤติกรรมเส่ียงต่อการแพร่กระจายของพยาธิใบไมต้บั มาเป็นแนว
ทางการสร้างเคร่ืองมือ ซ่ึงค าถามจะครอบคลุมประเด็น การจดัการส่ิงปฏิกูลระดบัครัวเรือน  การจดัการส่ิงปฏิกลูระดบั
ชุมชน  และพฤติกรรมเส่ียงต่อการแพร่กระจายของพยาธิใบไมต้บัพร้อมกบัเก็บตวัอย่างอุจจาระ ตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน มีการน าเคร่ืองมือไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
เป้าหมาย โดยเก็บขอ้มูลจากประชากรในพ้ืนท่ีบา้นโนนสามคัคี  หมู่ท่ี 1 ต าบลสามคัคี  อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
จ านวน 10 คน เพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจภาษาในแบบสัมภาษณ์ให้ครบถูกตอ้ง งานวิจยัน้ีผ่านการพิจารณาจริยธรรม
การวจิยัในมนุษยจ์ากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น เลขท่ี HE592206  ใหไ้วเ้ม่ือวนัท่ี 
15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยัในเดือนสิงหาคม - กนัยายน 2559 โดยมีการติดต่อประสานงาน
กบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหล่าออ้ย และองคก์ารบริหารส่วนต าบลเหล่าออ้ย เพ่ือขออนุญาตเก็บขอ้มูลในการ
วิจยั และผูว้ิจยัและผูช่้วยผูว้ิจยัไดอ้ธิบายวตัถุประสงค์ และรายละเอียดการวิจยัให้แก่อาสาสมคัรทราบ พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้อาสาสมคัรได้ซักถามเพ่ือให้มีความสบายใจในการตดัสินใจเขา้ร่วมศึกษาวิจยั และให้ระยะเวลาในการ
ตดัสินใจท่ีจะเขา้ร่วมการศึกษาวิจยั อยา่งเต็มใจ จึงจะท าการสัมภาษณ์อาสาสมคัร และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้น
ขอ้มูลก่อนเตรียมขอ้มูลไปวเิคราะห์ต่อไป 

การประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูล ประมวลผลโดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ในกรประมวลผล โดยบนัทึกขอ้มูล
ลงในโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ส่งไปยงัโปรแกรม Stata version 10.0 (ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปน าเสนอผลการวเิคราะห์ ดว้ยค่าจ านวน  
ค่าร้อยละ ในการบรรยายคุณลกัษณะส่วนบุคคล  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชก้ารวเิคราะห์แบบตวัแปรพหุ 
(Multivariable analysis) ใชใ้นการ Adjusted OR ระหวา่งปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัผลการตรวจพบไข่พยาธิใบไมใ้นตบั โดย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบลอจีสติก (Multiple logistic regression analysis) คัดเลือกเข้าในตวัแบบใชว้ ิธี 
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Backward selection น าเสนอผลการวิจยัเป็นค่า Adjusted OR และ 95%CI ของ Adjusted OR และค่า P-value ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
 
ผลการวจิยั 

การจดัการส่ิงปฏิกูลระดบัครัวเรือน  
ขอ้มูลสภาพปัญหาปัจจุบนัการจดัการส่ิงปฏิกูลระดบัครัวเรือน  พบวา่ ลกัษณะส้วมท่ีใชใ้นครัวเรือนใชส้้วม

แบบบ่อเกรอะโดยไม่มีบ่อซึม ร้อยละ 100 โถส้วมท่ีใช ้ร้อยละ 72.46 ใชแ้บบนัง่ยอง และร้อยละ 27.54 ใชโ้ถส้วมแบบ
นัง่ราบ ลกัษณะถงัเก็บอุจจาระส่วนใหญ่มิดชิด ร้อยละ 87.92 มีท่อระบายอากาศ ร้อยละ 84.54 ถงัเก็บอุจจาระท่ีใชใ้น
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความจุประมาณ 800 ลิตร หรือ 4 วงบ่อซีเมนต ์ร้อยละ 89.37 จ านวนสูบส่ิงปฏิกลูส่วนใหญ่สูบ 2-3 
คร้ังต่อปี ร้อยละ 53.14 

การจดัการส่ิงปฏิกูลระดบัชุมชน 
ขอ้มูลสภาพปัญหาปัจจุบนัการจดัการส่ิงปฏิกูลระดบัชุมชน พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหล่าออ้ยยงัไม่มี

ระบบการก าจดัส่ิงปฏิกลูท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล ร้อยละ 100 และในพ้ืนท่ีต าบลเหล่าออ้ยรถดูดส่ิงปฏิกลูน าไปปฏิกลูไปท้ิง
ท่ีบ่อดินท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเหล่าออ้ย จดัให้ กลุ่มตวัอยา่งทราบวา่ภายในพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเหล่า
ออ้ย  มีการออกขอ้บญัญติั เร่ืองการจดัการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. 2558 ร้อยละ 10 มีรถดูดส่ิงปฏิกูลในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บอนุญาต
ถูกตอ้ง จ านวน 1 คนั ปัญหาการจดัการส่ิงปฏิกลูในพ้ืนท่ี คือ การน าส่ิงปฏิกลูไปท้ิงท่ีบ่อดินอาจมีการร่ัวไหลของปฏิกูล 
ร้อยละ 95 และกลุ่มตวัอยา่งคิดวา่ส่ิงปฏิกูลสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดห้ากมีการก าจดัเช้ือโรคแลว้สามารถน ามาท า
ปุ๋ยส่งผลดีต่อชุมชน และองคก์ารบริหารส่วนต าบลเหล่าออ้ย และองคก์ารบริหารส่วนต าบลเหล่าออ้ยมีแนวทางเก่ียวกบั
การจดัการส่ิงปฏิกูลในอนาคต คือ ท าบ่อบ าบดัท่ีถูกวิธีของกรมอนามยั ระบบลานทรายกอง/หาวิธีท่ีจะก าจดัส่ิงปฏิกูล
ใหถู้กตอ้ง 

 พฤตกิรรมเส่ียงต่อการแพร่กระจายของพยาธิใบไม้ตบั 
 พฤติกรรมเส่ียงต่อการแพร่กระจายของพยาธิใบไมต้บั พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ขบัถ่ายลงสว้มทุกคร้ัง ร้อยละ 
79.61 ออกไปท างานท่ีทุ่งนา ร้อยละ 92.55 มีการขบัถ่ายในสว้ม ร้อยละ 77.97  และถา้มีการถ่ายกลางทุ่งกลุ่มประชาชน
ส่วนใหญ่มีการขุดหลุมฝังกลบอุจจาระทุกคร้ัง ร้อยละ 55.77 ประชาชนส่วนใหญ่เล้ียงหมาและแมว ร้อยละ 51.37 และ
ไม่เคยให้หมาและแมวกินอาหารดิบๆ สุกๆ ร้อยละ 56.49 ประชาชนส่วนใหญ่ไม่น าหมาและแมวไปทุ่งนาดว้ย ร้อยละ 
52.67 ประชาชนหาปลากินเอง และซ้ือจากตลาดในหมู่บา้น,ตลาดร่องค า ร้อยละ 100 แหล่งน ้ าสาธารณะในพ้ืนท่ีท่ีใช้
ส าหรับจบัปลา คือ หนองล่องกลา้ หนองหวาย หนองอิสานเขียว หนองสิม หนองกุดนาแซง หนองหวายปลาเซียม บุ่ง 
หนองงูเหลือม ล าน ้ าชี มีการหาปลาจากแหล่งน ้ านอกพ้ืนท่ี ร้อยละ 14.51 ปลาท่ีไดจ้ากการหามาจะกินเอง ร้อยละ 94.59 

ประชาชนส่วนใหญ่ทราบวา่รถดูดส่ิงปฏิกูลจะน าส่ิงปฏิกูลไปท้ิงท่ีบ่อ อบต. จดัให้ ร้อยละ 86.67 ประชาชน
ส่วนใหญ่คิดวา่การตรวจพยาธิในอุจจาระเป็นส่ิงจ าเป็น ร้อยละ 96.47 เคยตรวจหาพยาธิไข่พยาธิใบไมต้บั ร้อยละ 100 
ผลการตรวจอุจจาระ พบไข่พยาธิใบไมต้บั ร้อยละ 7.45 กรณีท่ีตรวจพบไข่พยาธิใบไมต้บัและไดกิ้นยาฆ่าพยาธิใบไม ้
แลว้ประชาชนร้อยละ 52.63 ยงักินดิบเป็นบางคร้ัง และประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยซ้ือยาฆ่าพยาธิใบไมต้บั กินเอง ร้อยละ 
74.12 รายละเอียด  

พฤติกรรมเส่ียงต่อการแพร่กระจายของพยาธิใบไมต้บั ในดา้นพฤติกรรมการกิน  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่กินลาบ กอ้ย ปลาดิบ บางคร้ัง ร้อยละ 72.55 กินปลาส้มดิบ ปลาจ่อม ส้มปลานอ้ย บางคร้ัง ร้อยละ 83.92 และกิน
ปลาร้าดิบ สม้ต าใส่ปลาร้าดิบ แจ่วบองปลาร้าดิบ บางคร้ัง ร้อยละ 56.47  
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 ปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์ต่อผลการตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตบัในพื้นทีต่ าบลเหล่าอ้อย อ าเภอร่องค า จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ 

ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลการตรวจพบไข่พยาธิใบใมต้บัในอุจจาระ โดยไม่ค านึงถึงอิทธิพลของ
ปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (Univariate logistic analysis)   

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลการตรวจพบไข่พยาธิใบใมต้บัในอุจจาระโดยไม่ค านึงถึงอิทธิพลของปัจจยัอ่ืน 
ไดแ้ก่ เพศชาย [ORadj  2.42 : (0.91  ถึง 6.44)]  อาย ุ60 - 69 ปี [ORadj  2.54 : (0.52  ถึง 12.49)] การเคยซ้ือยาฆ่าพยาธิใบไม้
ตบักินเอง  [ORadj  2.33 : (0.93 ถึง 5.81)]  และพฤติกรรมในการกินลาบ กอ้ย ปลาดิบเป็นประจ า/กินเป็นบางคร้ัง [ORadj  

3.06 : (0.69  ถึง 13.54)] (P<0.25) รายละเอียด ดงัตารางท่ี 1 
 ปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการตรวจพบไข่พยาธิใบใม้ตับในอุจจาระ โดยค านึงถึงอทิธิพลของปัจจัย
อ่ืนทีเ่กีย่วข้อง (Multiple logistic regression) 

หลงัจากควบคุมปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ไดแ้ก่  อาย ุเพศ การ เคยซ้ือยาฆ่าพยาธิใบไมต้บักินเอง และพฤติกรรมใน
การกินลาบ กอ้ย ปลาดิบเป็นประจ า/กินเป็นบางคร้ัง พบว่า การเคยซ้ือยาฆ่าพยาธิใบไมต้บักินเองมีความเส่ียงต่อการ
ตรวจพบไข่พยาธิใบใมต้บัอยา่งมีนับส าคญัส าคญัทางสถิติ [ORadj  2.70 : (1.06 ถึง 6.85)] กล่าวคือ คนท่ีเคยซ้ือยาฆ่า
พยาธิใบไมต้บักินเองมีความเส่ียงต่อการตรวจพบไข่พยาธิใบใมต้บัในอุจจาระมากกวา่คนท่ีไม่เคยซ้ือยาฆ่าพยาธิใบไม้
ตบักินเองเป็น 2.33 เท่า รายละเอียด ดงัตารางท่ี 2 

แผนชุมชนและการจดัการส่ิงปฏกิูลโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 
 พบวา่  สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน แหล่งน ้ าผิวดินของพ้ืนท่ี ความสูงต ่าของพ้ืนท่ี
และความลาดชนั ประกอบกบัยงัไม่มีระบบก าจดัและบ าบดัส่ิงปฏิกลูในพ้ืนท่ี ท าให้พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบบ่อดินส าหรับ
ท้ิงส่ิงปฏิกลูของ อบต.เหล่าออ้ย เป็นจุดเส่ียงหากมีการร่ัวไหลออกมา อาจก่อใหเ้กิดการแพร่กระจายของพยาธิใบไมต้บั
และไข่พยาธิได ้ ดงัภาพท่ี 1-2 
 
ตารางที ่ 1   ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อผลการตรวจพบไข่พยาธิใบใมต้บัในอุจจาระ โดยไม่ค านึงถึงอิทธิพล  
 ของปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (Univariate logistic analysis)  

ปัจจยัต่างๆ 
จ านวน
ทั้งหมด 

ตรวจพบพยาธิ
ใบไม้ตบั 
(ร้อยละ) 

Crude OR (95%CI) P-value 

เพศ     
หญิง* 121 6  (4.96) 1  
ชาย 134 15 (11.19) 2.42 (0.91 - 6.44) 0.078      

อายุ     
       > 70 ปี* 33 2 (6.06) 1  
       40-49 ปี 85 7 (8.24) 1.39 (0.27 - 7.07) 0.691      
       50 -59 ปี 73 3 (4.11) 0.66 (0.11 - 4.18) 0.663      
       60 – 69 ปี 64 9 (14.06) 2.54 (0.52 - 12.49) 0.252      
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ตารางที ่ 1   ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อผลการตรวจพบไข่พยาธิใบใมต้บัในอุจจาระ โดยไม่ค านึงถึงอิทธิพล  
 ของปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (Univariate logistic analysis) (ต่อ) 

ปัจจยัต่างๆ 
จ านวน
ทั้งหมด 

ตรวจพบพยาธิ
ใบไม้ตบั 
(ร้อยละ) 

Crude OR (95%CI) P-value 

สถานภาพ     
       โสด/หมา้ย/หยา่/แยก 48 3 (6.25) 1  
       คู่ 207 18 (8.70) 1.43 (0.40 - 5.06) 0.580         
ระดบัการศึกษา     
        มธัยมยมศึกษาตอนปลาย 8 1 (12.50) 1  
       ประถมศึกษา 236 19 (8.05) 0.61 (0.07 - 5.25) 0.655      
       มธัยมศึกษาตอนตน้ 11 1 (9.09) 0.70 (0.04 - 13.18) 0.812      
อาชีพหลกัปัจจุบนั     
      ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/คา้ขาย/ 
       รับจา้งทัว่ไป 

19 2 (10.53) 1  

       เกษตรกร 236 19 (8.05) 0.74 (0.16 - 3.47) 0.707 
พฤตกิรรมขบัถ่ายลงส้วม     
      ขบัถ่ายลงสว้มทุกคร้ัง   203 17 (8.37) 1  
    ไม่ขบัถ่ายลงสว้มทุกคร้ัง   52 4 (7.69) 0.91 (0.29 - 2.84) 0.873 
เคยซ้ือยาฆ่าพยาธิใบไม้ตบักนิเอง     
     ไม่เคยซ้ือ 189 12 (6.35) 1  
     เคยซ้ือ 66 9 (13.64) 2.33 (0.93 - 5.81) 0.070 
พฤตกิรรมในการกนิลาบ ก้อย ปลาดบิ     
    ไม่เคยกิน 59 2 (3.39) 1  
    กินประจ า/กินเป็นบางคร้ัง 196 19 (9.69) 3.06 (0.69  -13.54) 0.141 
พฤตกิรรมในการกนิปลาส้มดบิ ปลาจ่อม ส้มปลา 
    ไม่เคยกิน 28 2 (7.14) 1  
    กินประจ า/กินเป็นบางคร้ัง 227 19 (8.37) 1.19 (0.26 - 5.39) 0.824 
พฤตกิรรมในการกนิปลาร้าดบิ ส้มต าใส่ปลาร้าดบิ แจ่วบองดบิ 
   ไม่เคยกิน 11 1 (9.09) 1  
    กินประจ า/กินเป็นบางคร้ัง 244 20 (8.2) 0.89 (0.11 - 7.33) 0.916 
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ตารางที ่2   ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อผลการตรวจพบไข่พยาธิใบใมต้บัในอุจจาระ โดยค านึงถึงอิทธิพลของ 
 ปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (Multiple logistic regression)  

ปัจจยัต่างๆ 
พบไข่พยาธิใบใมต้บั Crude 

OR 
Adjustd OR 
(95%CI) 

P 
จ านวน ร้อยละ 

เคยซ้ือยาฆ่าพยาธิใบไมต้บั 
กินเอง 

9 13.64 2.33 2.70 (1.06-6.85) 0.037 

พฤติกรรมในการกินลาบ กอ้ย ปลา
ดิบเป็นประจ า/กินเป็นบางคร้ัง 

19 9.69 3.06 3.68 (0.81-16.61) 0.091 

 ***Goodness-of-fit = 0.7374 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9  แสดงท่ีตั้งบ่อเกรอะของแต่ละหลงัคาเรือน 
 
 
 
 

ภาพที ่ 1  แสดงท่ีตั้งบ่อเกรอะของแต่ละหลงัคาเรือน 
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ภาพที ่2   แสดงสถานท่ีบ่อดินท้ิงส่ิงปฏิกลูในสถานท่ีก าจดัขยะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเหล่าออ้ย 
 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
สภาพปัญหาปัจจุบันการจัดการส่ิงปฏิกูลระดบัครัวเรือน พบวา่ ลกัษณะสว้มท่ีใชใ้นครัวเรือนของประชาชน

ในพ้ืนท่ีต าเหล่าออ้ย อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสินธ์ุ ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส้วมใชคิ้ดเป็นร้อยละ 100 ลกัษณะของส้วมท่ี
ใชร้้อยและ 100 ใชส้ว้มแบบบ่อเกรอะโดยไม่มีบ่อซึม อุจจาระและน ้ าโสโครกจะลงจากโถสว้มลงสู่ถงัเกรอะโดยตรงไม่
มีบ่อซึมไวส้ าหรับซึมน ้ าใสท่ีออกจากบ่อเกรอะท าให้ส้วมท่ีใชข้าดระบบซึมส่งผลให้ส้วมเต็มเร็วข้ึนกวา่ปกติ ในบาง
พ้ืนท่ีบ่อเกรอะตั้งอยูใ่นท่ีช้ืนแฉะ พ้ืนดินชุ่มฉ ่า ไม่มีการระบายออกของน ้ า มีน ้ าใตดิ้นหรือน ้ าฝนไหลมาปนเป้ือนท าให้
สว้มเตม็เร็ว จากการศึกษาของกรมอนามยั (2558) พบวา่ปกติสว้มมีอายกุารใชง้าน 3-5 ปี อตัราการสะสมอุจจาระ 0.103 
ลิตร/คน/วนั หรือ 37.595 ลิตร/คน/ปี ถึงจะสูบส่ิงปฏิกูลคร้ังหน่ึง แต่จากการส ารวจประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ สูบส่ิง
ปฏิกลู 2-3 คร้ังต่อปี และคิดวา่สว้มท่ีใชไ้ม่เตม็เร็ว อาจเน่ืองมาจากประชาชนในพ้ืนท่ียงัขาดความรู้เร่ืองการก่อสร้างสว้ม
ท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล และค่าบริการสูบส่ิงปฏิกลูในพ้ืนท่ี ไม่แพง เพียงคร้ังละ 120 บาท จึงส่งผลใหต้อ้งสูบส้วมบ่อยคร้ัง 
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และการก าจดัส่ิงปฏิกูล องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหล่าออ้ย ยงัไม่ถูกหลกัสุขาภิบาล จึงท าให้ส่งผลต่อการแพร่กระจาย
ของพยาธิใบไมต้บัในพ้ืนท่ี 

ลกัษณะถงัเก็บอุจจาระของประชาชนในพ้ืนท่ี ร้อยละ 12.08 มีรอยแตก/ร่ัว ท าให้พ้ืนผิวดินบริเวณถงัเก็บ
อุจจาระเกิดการแปดเป้ือนเช้ือโรค ส่งผลต่อการปนเป้ือนน ้ าผิวดิน น ้ าใตดิ้น เป็นแหล่งเพาะพนัธ์สตัวแ์ละแมลงท่ีเป็นส่ือ
น าโรค เกิดการปนเป้ือนในน ้ าและอาหาร ก่อให้เกิดโรคท่ีเกิดจากอาหารและน ้ าเป็นส่ือ เช่น โรคอหิวาตกโรค ไข้
รากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียม บิด อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โปลิโอ ตบัอกัเสบ หนอนพยาธิของล าไส้ต่างๆ รวมทั้ง
พยาธิใบไมต้บั ท าให้น ้ าฝนไหลลงถงัเก็บอุจจาระส่งผลให้ถงัเก็บอุจจาระเต็มเร็ว และร้อยละ 15.46 ท่อระบายอากาศท่ี
ใชร้ะบายก๊าซท่ีเกิดข้ึนจากการยอ่ยสลายในบ่อเก็บอุจจาระ มีรอยแตกหักออกจากบ่อกกัเก็บอุจจาระ ส่งผลให้ส้วมเต็ม
เร็วข้ึน เน่ืองจากไม่มีการระบายอากาศลดความดนัของอากาศขณะราดน ้ าช าระโถส้วมท่ีบ่อกกัเก็บอุจจาระตอ้งใชน้ ้ าใน
การราดสว้มมากข้ึน 

สภาพปัญหาปัจจุบันการจัดการส่ิงปฏิกูลระดบัชุมชน จากการศึกษาพบวา่ในพ้ืนต าบลเหล่าออ้ย อ าเภอร่องค า 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ยงัไม่มีระบบก าจดัหรือจดัการส่ิงปฏิกลูท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล มีเพียงบ่อดินท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เหล่าออ้ยจดัไวใ้ห้ ซ่ึงการท้ิงส่ิงปฏิกูลท่ีบ่อดินอาจท าให้มีการร่ัวไหลของส่ิงปฏิกูล ท าให้ไม่ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล 
เน่ืองจากไม่มีการน าส่ิงปฏิกูลไปบ าบดัให้ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลก่อนท้ิง อาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค
ระบบทางเดินอาหารและพยาธิตามมาได ้และในพ้ืนท่ีต าบลเหล่าออ้ย มีการตรวจพบของพยาธิใบไมต้บั ร้อยละ 7.45 
หากไม่มีการน าปฏิกูลไปบ าบดัให้ถูกตอ้งก่อนอาจส่งผลให้เกิดการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัเพ่ิมมากข้ึนได ้สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของวีระศกัด์ิ (2551) ไดศึ้กษาการจดัการส่ิงปฏิกลูของเทศบาลในภาคะวนัออกเฉียงเหนือประเทศไทย พบวา่ 
เทศบาลร้อยละ 97.83 มีการออกเทศบญัญติัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงปฏิกลูในพ้ืนท่ี แต่ไม่มีนโยบายเก่ียวกบัการจดัการส่ิง
ปฏิกลูท่ีชดัเจน การน าส่ิงปฏิกลูท่ีเก็บขนมีการน าไปท้ิงบริเวณท่ีสาธารณะ สวนผลไม ้ป่าไม ้ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ท่ีนาของ
ประชาชน ท่ีอนุญาตและไม่อนุญาต โดยท่ีส่ิงปฏิกลูเหล่าน้ีไม่ผา่นการบ าบดั ท าใหมี้ความเส่ียงต่อสุขภาพของประชาชน
ในพ้ืนท่ี เช่นเดียวกบัการศึกษาของจ าเนียร (2552) ท่ีไดศึ้กษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการจดัการส่ิงปฏิกลูของเทศบาล
ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ปัญหาเร่ืองการจดัการส่ิงปฏิกูลคือเทศบาลไม่มีสถานท่ีท้ิงส่ิงปฏิกูล 
ประกอบกับผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีการออกขอ้บัญญัติ/ขอ้ตกลงเร่ืองการจัดการส่ิงปฏิกูล ปี พ.ศ. 2558 
สะท้อนให้เห็นว่ายงัขาดความรู้เร่ืองการการจัดส่ิงปฏิกูล การจัดการส่ิงปฏิกูลในเขตท้องถ่ินของตนเอง เพราะ
นอกเหนือจากการให้เอกชนด าเนินการโดยท าเป็นธุรกิจ (กิจการสูบส่ิงปฏิกูล) ในพ้ืนท่ีของตนเอง ตามบทบัญญัติ
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 และมาตรา 19 แลว้ เพ่ือป้องกนัและควบคุมการขนถ่ายและก าจดั
ส่ิงปฏิกูลในขั้นตอนสุดทา้ยให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาดา้นสาธารณสุขตามมาใน
ภายหลงั แต่ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความเห็นเก่ียวกับการจดัการส่ิงปฏิกูลไปในแนวทางเดียวกันคือท าบ่อบัดบดัส่ิง
ปฏิกลูท่ีถูกตามหลกัวชิาการ และน าส่ิงปฏิกลูท่ีผา่นการบ าบดัแลว้น ามาใชป้ระโยชน์ เป็นปุ๋ย 

 พฤติกรรมเส่ียงต่อการแพร่กระจายของพยาธิใบไม้ตับ จากการศึกษาพบวา่ ประชาชนในพ้ืนมีพฤติกรรมการ
ขบัถ่ายนอกส้วม ร้อยละ 20.39 เน่ืองจากตอ้งออกไปท างานเกษตรนอกบ้าน และการถ่ายกลางทุ่ง มีทั้ งท่ีขุดหลุมฝัง
อุจจาระทุกคร้ังและขดุหลุมฝังอุจจาระบางคร้ัง ส่งผลใหมี้การแพร่กระจายของพยาธิใบไมต้บัในระบบนิเวศ เม่ือฝนตกก็
จะชะส่ิงปฏิกูลลงสู่แหล่งน ้ าท าให้ไข่พยาธิมีโอกาสเขา้ไปเจริญในหอยได ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกลุธิดา, ไพบูลย,์ 
นดัดา, จุฑามาศ, สมาน (2558) ท่ีไดท้ าการศึกษาพลวตัการระบาดของพยาธิใบไมต้บัในหอยบิเทียจากพ้ืนท่ีนาขา้วใน
เขตชลประทานจงัหวดัสกลนคร เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม การปนเป้ือน
อุจจาระในแหล่งน ้ า และการใชพ้ื้นท่ีในการท านา รวมทั้งปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพยาธิใบไมต้บัและหอยท่ีเป็นโฮสตก์ลาง 
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ท่ีมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของพยาธิใบไมต้บัในหอยบิทีเนีย (Bithynia siamensis goniomphalos) ในพ้ืนท่ีนาขา้ว
จงัหวดัสกลนคร พบวา่ หอยบิทีเนียท่ีอาศยัในพ้ืนท่ีนาขา้วมีอตัราชุกของพยาธิใบไมต้บัตั้งแต่ 0-4.10% ซ่ึงมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญัต่อการระบาดและการควบคุมพยาธิใบไมต้บั 

พฤติกรรมการกิน ประชาชนในพ้ืนท่ี กินปลาจากการหาปลาในพ้ืนท่ีสาธารณะ และซ้ือจากตลาดในหมู่บา้น 
และตลาดประจ าอ าเภอร่องค า ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการกินลาบ กอ้ย ปลาดิบ บางคร้ัง ร้อยละ 72.55 
กินสม้ปลาดิบ ปลาจ่อม สม้ปลานอ้ย บางคร้ัง ร้อยละ 83.92 กินปลาร้าดิบ สม้ต าใส่ปลาร้าดิบ แจ่วบองปลาร้าดิบ เป็น
บางคร้ัง ร้อยละ 56.47 และหากอาหารเหล่าน้ีมีเช้ือพยาธิใบไมต้บัปนอยู ่ประชาชนก็จะเส่ียงเป็นพยาธิใบไมต้บัเพ่ิมมาก
ข้ึน เพราะสาเหตุหลกัท่ียงัมีการระบาดของพยาธิใบไมต้บัอยูก็่เน่ืองมาจากพฤติกรรมกินกินปลาหรือปรุงปลาแบบสุกๆ 
ดิบๆ   

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับในพ้ืนท่ีต าบลเหล่าออ้ย อ าเภอร่องค า จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ   จากการศึกษาพบว่าปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลการตรวจพบไข่พยาธิใบใมต้บัในอุจจาระ โดยไม่
ค านึงถึงอิทธิพลของปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (Univariate logistic analysis) ไดแ้ก่ อาย ุเพศ การ เคยซ้ือยาฆ่าพยาธิใบไมต้บั
กินเอง และพฤติกรรมในการกินลาบ กอ้ย ปลาดิบเป็นประจ า/กินเป็นบางคร้ัง (P<0.25)  เพศชาย [ORadj  2.42 : (0.91  
ถึง 6.44)] อาย ุ60-69 ปี [ORadj  2.54 : (0.52  ถึง 12.49)] การเคยซ้ือยาฆ่าพยาธิใบไมต้บักินเอง  [ORadj  2.33 : (0.93 ถึง 
5.81)]  และพฤติกรรมในการกินลาบ กอ้ย ปลาดิบเป็นประจ า/กินเป็นบางคร้ังมีความเส่ียงต่อการตรวจพบไข่พยาธิใบไม้
ตบัอยา่งมีนับส าคญัส าคญัทางสถิติ  [ORadj  3.06 : (0.69  ถึง 13.54)] สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกิตติพงษ์, ปัตพงษ ์
(2555) ไดศึ้กษาปัจจยัเส่ืยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู 
Risk Factors Opisthorchiasis among People in Sriboonruang District, Nongbualamphu Province. พบปัจจยัเส่ียงไดแ้ก่ 
พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบหรือสุกๆ ดิบๆ มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคพยาธิไมไ้มต้บัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(OR=19.68 ,95%CI=5.89-65.74) (P<0.25) 
 หลงัจากควบคุมปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  อาย ุเพศ การ เคยซ้ือยาฆ่าพยาธิใบไมต้บักินเอง และพฤติกรรมใน
การกินลาบ กอ้ย ปลาดิบเป็นประจ า/กินเป็นบางคร้ัง พบว่า การเคยซ้ือยาฆ่าพยาธิใบไมต้บักินเองมีความเส่ียงต่อการ
ตรวจพบไข่พยาธิใบไมต้บัอย่างมีนับส าคญัส าคญัทางสถิติ [ORadj  2.70 : (1.06 ถึง 6.85)] กล่าวคือ คนท่ีเคยซ้ือยาฆ่า
พยาธิใบไมต้บักินเองมีความเส่ียงต่อการตรวจพบไข่พยาธิใบไมต้บัในอุจจาระมากกวา่คนท่ีไม่เคยซ้ือยาฆ่าพยาธิใบไม้
ตบักินเองเป็น 2.33 เท่า แสดงให้เห็นว่าประชาชนยงัไม่ตระหนักถึงการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ไม่ตระหนักถึงการ
ป้องกนัและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค ท าใหก้ลบัมาติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัซ ้ าๆ  

แผนชุมชนและการจัดการส่ิงปฏิกูลโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์  จากการศึกษา
พบวา่ จากจากสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความสูงต ่า และความลาดชนั ประกอบกบัยงัไม่มีระบบก าจดัและบ าบดัส่ิงปฏิกูลในพ้ืนท่ี 
ท าให้พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบบ่อท้ิงส่ิงปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าออ้ย เป็นจุดเส่ียง  หากมีการร่ัวไหล
ออกมา อาจก่อใหเ้กิดการแพร่กระจายของพยาธิใบไมต้บัและไข่พยาธิได ้
 จากการศึกษาทั้งหมดสรุปได้ว่า  การจดัการส่ิงปฏิกูลและพฤติกรรมเส่ียงต่อการแพร่กระจายของพยาธิใบไม้
ตบัในพ้ืนท่ีต าบลเหล่าออ้ย  อ าเภอร่องค า  จังหวดักาฬสินธ์ุ ในระดับครัวเรือน กลุ่มตวัอย่างใช้ส้วมแบบบ่อเกรอะ 
ลกัษณะถงัเก็บอุจจาระมีบางส่วนท่ีมีรอยแตกร่ัวและไม่มีท่อระบายอากาศ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สูบส่ิงปฏิกลู 2 คร้ังข้ึน
ไปต่อปีสูงถึงร้อยละ 78.26 และยงัคิดวา่สว้มท่ีใชอ้ยูไ่ม่เตม็เร็วสะทอ้นใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งยงัขาดความรู้เร่ืองการสร้าง
สว้มท่ีถูกสุขาภิบาล หากมีการสร้างส้วมท่ีถูกตอ้ง ปกติสว้มมีอายกุารใชง้าน 3-5 ปี อีกทั้งยงัสามารถลดการแพร่กระจาย
ของพยาธิใบไมต้บั และลดค่าใชจ่้ายจากการดูดส้วมบ่อยไดอี้กดว้ย ในระดบัชุมชนไม่มีระบบบ าบดัส่ิงปฏิกูลท าให้บ่อ
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ดินท่ีท้ิงปฏิกูลและพ้ืนท่ีโดยรอบเป็นจุดเส่ียงต่อการแพร่กระจายของพยาธิใบไมต้บั ในด้านพฤติกรรมเส่ียงต่อการ
แพร่กระจายของพยาธิใบไมต้บั กลุ่มตวัอย่างบางส่วนมีพฤติกรรมถ่ายนอกส้วมเม่ือตอ้งออกไปท านา ซ้ือยาฆ่าพยาธิ
ใบไมต้บัมากินเอง และมีพฤติกรรมการกินลาบ กอ้ย ปลาดิบ ปลาสม้ดิบ ปลาจ่อม ส้มปลานอ้ย ปลาร้าดิบ ส้มต าใส่ปลา
ร้าดิบ แจ่วบองปลาร้าดิบ เป็นประจ าและบางคร้ังสูง ซ่ึงผลการศึกษาน้ี พบวา่การเคยซ้ือยาฆ่าพยาธิใบไมต้บักินเองมี
ความเส่ียงต่อการตรวจพบไข่พยาธิใบไมต้บัอยา่งมีนยัส าคญัส าคญัทางสถิติ [ORadj  2.70 : (1.06 ถึง 6.85)] กล่าวคือ คน
ท่ีเคยซ้ือยาฆ่าพยาธิใบไมต้บักินเองมีความเส่ียงต่อการตรวจพบไข่พยาธิใบไมต้บัในอุจจาระมากกวา่คนท่ีไม่เคยซ้ือยา
ฆ่าพยาธิใบไมต้บักินเองเป็น 2.33 เท่า ดงันั้นอภิปรายไดว้า่ การสร้างส้วมท่ีไม่ถูกตอ้ง ท าให้ตอ้งดูดส้วมบ่อย ประกอบ
เม่ือดูดสว้มท่ีเตม็แลว้ ในพ้ืนท่ีต าบลเหล่าออ้ยยงัขาดระบบบ าบดัท่ีถูกสุขาภิบาลเป็นการเพ่ิมการแพร่กระจายของพยาธิ
ใบไมต้บัออกสู่ระบบนิเวศ และประชนในพ้ืนท่ีมีพฤติกรรมกินสุกๆ ดิบๆ ดงันั้น ประชาชนควรมีการสร้างส้วมใน
ครัวเรือนให้ถูกตอ้ง มีการขบัถ่ายลงสว้มทุกคร้ัง ประชาชนในพ้ืนควรงดพฤติกรรมการกินดิบ ทอ้งถ่ินควรมีระบบการ
จดัการและก าจดัส่ิงปฏิกูลท่ีถูกหลกัวิชาการเพ่ือลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่กระจายของพยาธิในระบบนิเวศน์ในพ้ืนท่ี
ต่อไป 
 
กติตกิรรมประกาศ 
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