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บทคัดย่อ
โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญต่อสุขภาพมนุษย์ จากรายงานผู้ติดเชื้อทั่ว
โลก ประมาณ 40 ล้านคน และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ประมาณ 600 ล้านคน (Kotawong
* ผู้รับผิดชอบบทความ
et al., 2015) ในทวีปเอเชียได้แก่ ประเทศไทย ลาว เวียดนาม และ กัมพูชา พบผู้ติดเชื้อประมาณ
(1) นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 8-10 ล้านคน (Hughes et al., 2017) ในประเทศไทย คาดว่าคนไทย ร้อยละ 10 หรือ 6 ล้านคน
ติดพยาธิใบไม้ตับ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 6 เขตบริการสุขภาพ พบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
8,078 คน ต่อประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราป่วยต่อแสนประชากร พบสูงสุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.12 รองลงมาคือ ภาคเหนือ 0.90 ภาคใต้ 0.06 และภาคกลางพบ 0.01 ตามลาดับ จังหวัดที่มี
(2) กลุ่มวิจยั การป้องกันและควบคุม
อัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ลาพูน น่าน ขอนแก่น ศรีสะเกษ ยโสธร เท่ากับร้อยละ 11.11,
โรคเบาหวานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7.34, 5.93, 4.02 และ 3.15 ตามลาดับ อัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจาแนกตามกลุ่มอายุ 15-20 ปี ,
คณะสาธารณสุขศาสตร์
21-30 ปี , 31-40 ปี , 41-50 ปี , 51-60 ปี และมากกว่ า 60 ปี พบร้ อยละ 17.2, 20.00, 16.30, 22.13,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24.3 และ 26.00 ตามลาดับ(ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ, 2559) ผลงานตรวจคัดกรอง
พยาธิใบไม้ตับจากการสารวจอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ปี
พ.ศ. 2559 ใน 5 อาเภอ รอบบริเวณลุ่มแม่น้าชี ร้อยละ 1.30 ที่อาเภอสตึกมีอัตราการติดเชื้อสูงสุด ที่
ตาบลสะแก จานวนประชากร 968 คน ตรวจพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 163 คน หรือคิดเป็นร้อยละ
16.83 ซึ่งมี อัตราการติดเชื้อสูงที่สุดในจังหวัด (ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ, 2559)
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยวถึงร้อยละ 80.83 ผู้กาหนดอาหารของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.33 มีสถานภาพเป็นแม่บ้าน มีอายุอยู่ระหว่าง 25-59 ปี คิดเป็นร้อยละ
82.50 ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 73.33 มีอาชีพเป็นเกษตรกร ร้อยละ 75.83
ร้อยละ 74.17 แต่งงานและอาศัยอยู่ด้วยกัน ผู้กาหนดอาหารร้อยละ 74.17 มีความรู้ในระดับสูง
และมีทัศนคติเชิงบวกร้อยละ 88.33 เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ อย่างไรก็ตามกลับพบว่า ยังมีการ
บริโภคปลาดิบในระดับสูงหรือบริโภคเป็นประจาถึงร้อยละ 94.12 ชนิดอาหารที่ยังคงนิยมบริโภค
สูงสุดได้แก่ ปลาซิวใส่ส้มตาพบร้อยละ 56.17 รองลงมาเป็นปลาส้ม พบร้อ ยละ 52.50 นอกจากนี้
ยังพบว่า อายุและสถานภาพของสมาชิกในครัวเรือนไม่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคปลาดิบของผู้
กาหนดอาหาร ตลอดจนความรู้และทัศนคติของผู้กาหนดอาหารไม่มีความสัมพันธ์กับการบริโภค
ปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน ที่ p-value=0.94 และ p-value=0.10 ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นการบริโภคปลาดิบของผู้กาหนดอาหารมีความสัมพันธ์กับการบริโภค
ปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน ที่ p-value=0.001 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ชนิด
อาหารที่บริโภคได้แก่ หม่าปลา ส้มปลา ปลาจ่อม/ส้มปลาน้อย ปลาร้าดิบ ลาบปลาตอง ก้อยปลา
ปลาสดดิบๆ และปลาซิวดิบใส่ส้มตา ชนิดอาหารเหล่านี้แต่ละชนิดที่ผู้กาหนดอาหารบริโภคมีความ
สัมพันธ์กับการบริโภคของสมาชิกในครัวเรือนที่ p-value=0.001 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นการศึกษาคือความรู้และทัศนคติของผู้กาหนดอาหารของครัวเรือนไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของสมาชิก ในครอบครัว แต่พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของ
ผู้ก าหนดอาหารของครัวเรือนมี ความสั มพัน ธ์กั บพฤติก รรมการบริโภคปลาดิบของสมาชิกและ
ผู้ก าหนดอาหารยังบริโภคปลาดิบเป็นประจา อาจแสดงว่ามีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคปลาดิบของสมาชิกทุกคนในครอบครัวมากกว่าความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ
ของผู้ ก าหนดอาหารของครัวเรือ น ข้อเสนอแนะส าหรับการศึก ษาเพิ่ มเติมครั้งต่อไปแนะน าให้
นักวิจัยควรหาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการบริโภคปลาดิบของผู้กาหนดอาหาร และผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขควรจัดทากิจกรรมการทาอาหารจากปลาน้าจืดเพื่อนามาปรุงอาหารให้สุกที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ ข้อจากัดของการศึกษาครั้งนี้คือ สมาชิกในครัวเรือนไม่ได้รับการทดสอบความรู้และ
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับที่ มีต่อการบริโภคปลาดิบ และการวิจัยควรศึกษาความสัมพันธ์
ของผู้กาหนดอาหารของครัวเรือนกับสมาชิกแต่ละคนในครัวเรือนต่อการบริโภคปลาดิบ
คาสาคัญ: การบริโภคปลาดิบ, กาหนดอาหาร

32
KKU Journal for Public Health Research
Vol.12 No.3 July – September 2019

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562

Original Article
Relationship between the Raw Fish Consumption Behavior of Nutritional
Gatekeepers and their Own Household Members in Sakae Subdistrict,
Buriram Province
Sakchai Sriklang(1), Pissanu Uttamavatin(2)
Received Date: March 27, 2019
Accepted Date: June 18, 2019
* Corresponding author
(1) Master of Public Health Student,
Faculty of Public Health,
Khon Kaen University
(2) Department of Public Health
Administration Health Promotion
Nutrition, Faculty of Public Health,
Khon Kaen University

Abstract
The Liver fluke disease caused by Opisthorchis viverrini remains a major public
health problem in the world. The study found that approximately infected 40 million
people and about 600 million people, risk of infection (Kotawong et al., 2015). In
Asia, found about infected 8-10 million people especially in Thailand, Laos, Vietnam
and Cambodia (Hughes et al., 2017). About Thailand, estimated that 10 percent of
people or 6 million people are infected with liver fluke. The Raw fish is a favorite
dish for thai people in the northeast of Thailand, has the highest liver fluke infection
rate in the country, highest rate of Cholangiocarcinoma in the world, a serious liver
cancer. In the year 2016, the liver fluke infection screening results of Buriram Provincial
Public Health Office, in five districts around the Chi River basin, found, the liver fluke
infection rate is 1.30 percent and more important found the highest infection rate
in 968 people of Sakae Subdistrict, Satuek District, detected 163 people had fluke
liver infections is 16.83 percent of their population, the highest infection rate in the
province. ( Data Management and Statistical Analysis Center, 2016) . A cross-sectional
analytical study aims to study the relationship between raw fish consumption
behavior of nutritional gatekeeper and their family members and to find the relationship
of knowledge, attitude and raw fish consumption of the nutritional gatekeeper on the
raw fish consumption of their household members in Sakae Sub-district of Buriram
province, lived between April and May 2018, 120 households are number of sample.
Data analysis was used a frequency, percentage and a mixed effect model statistics
at the significance level 0.05 to test the relationship.
The results of study were found, 80.83 % of the major households were single
family, the Gatekeepers were housewives, 82.50% of them age between 25-59 years
old, 73.33% of them had graduated a primary school, 75.83 % of them were
agriculturist, 74.17% of them were married and still lived together, 74.17% of the
Gatekeepers had a high level knowledge about a liver fluke infection and 88.33%
had positive attitudes towards liver flukes. On the other hands, the result of study
found that raw fish consumption was still in a high level, 94.12% of the gatekeepers.
The most popular raw food was minnows in papaya salad, was 57.17% and 52.50%
of raw fish were pickled fish. Moreover, found that ages and status of members in
families was not related to raw fish consumption behaviors of the Gatekeepers
(p-value=0.94). A knowledge and Attitudes of the Gatekeepers was not related to
raw fish consumption behaviors of the members in the families ( p-value= 0. 10) .
However, the raw fish consumption behaviors of the Gatekeepers were related to
the raw fish consumption behaviors of the members (p-value=0.001). The popular menu
were fermented fish, pickled fish, other preserved raw fish, spicy minced raw fish
salad, raw fish, raw minnows in papaya salad had a relation between the
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Gatekeepers and the members in the families (p-value=0.001).
Conclusion of study are a knowledge and attitudes of the nutritional
Gatekeepers was not related to raw fish consumption behaviors of the members in
the families but the raw fish consumption behaviors of the gatekeepers were related
to the raw fish consumption behaviors of the members, may present that another
factors influence to raw fish consumption behaviors of all members in the families,
more that a knowledge and attitude about a liver fluke disease of the nutritional
Gatekeepers. Further study recommended a researcher should find other influencers
on raw fish consumption of nutritional Gatekeepers whom test a knowledge and
attitude about a liver fluke disease towards their raw fish consumption. The
Healthcare worker must organize a cooking activities from freshwater fish to be
cooked and based on the principle of nutrition. Limitation is a household member
was not try out a knowledge and attitude about a liver fluke disease towards their
raw fish consumption. researcher should seek a factor, lead a Gatekeeper to have an
attitude towards raw fish consumption and study may find a relation between a
gatekeeper to one household member about raw fish consumption.
Keywords: Gatekeeper, Knowledge, Attitude, Raw Fish Consumption, Liver Fluke
Disease, Opisthorchis Viverrini

บทนา
โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ
ต่อสุขภาพมนุษย์ จากรายงานผู้ติดเชื้อทั่วโลก ประมาณ
40 ล้านคน และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ประมาณ
600 ล้ านคน (Kotawong et al., 2015) ในทวีป เอเชี ย
ได้แก่ ประเทศไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา พบผู้ติด
เชื้อประมาณ 8-10 ล้านคน (Hughes et al., 2017) ใน
ประเทศไทย คาดว่าคนไทย ร้อยละ 10 หรือ 6 ล้านคน
ติดพยาธิใบไม้ตับ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 6 เขต
บริการสุขภาพ พบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 8,078 คน ต่อ
ประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราป่วย
ต่อแสนประชากร พบสูงสุด 1.12 รองลงมาคือ ภาคเหนือ
0.90 ภาคใต้ 0.06 และภาคกลางพบ 0.01 ตามล าดั บ
จังหวัดที่ มีอัตราป่ ว ยสู งสุ ด 5 อัน ดับ แรก ได้ แก่ ล าพู น
น่าน ขอนแก่น ศรีสะเกษ ยโสธร เท่ากับร้อยละ 11.11,
7.34, 5.93, 4.02 และ 3.15 ตามลาดับ อัตราการติดเชื้อ
พยาธิใบไม้ตับจาแนกตามกลุ่มอายุ 15-20 ปี, 21-30 ปี,
31-40 ปี , 41-50 ปี , 51-60 ปี และมากกว่ า 60 ปี พบ
ร้ อ ยละ 17.2, 20.00,16.30, 22.13, 24.3 และ 26.00
ตามล าดั บ (ศู น ย์ จั ด การข้อ มู ล และวิ เคราะห์ ท างสถิ ติ ,
2559) ผลงานตรวจคั ด กรองพยาธิ ใ บไม้ ตั บ จากการ
ส ารวจอั ต ราการติ ด เชื้ อ พยาธิ ใบไม้ ตั บ ของส านั ก งาน
สาธารณสุ ขจั งหวัด บุ รี รั ม ย์ ปี พ.ศ. 2559 ใน 5 อ าเภอ

รอบบริเวณลุ่มแม่น้าชี ร้อยละ 1.30 ที่อาเภอสตึกมีอัตรา
การติดเชื้อสูงสุด ที่ตาบลสะแก จานวนประชากร 968 คน
ตรวจพบผู้ ติ ดเชื้ อพยาธิใบไม้ตั บ 163 คน หรือคิ ดเป็ น
ร้อยละ 16.83 ซึ่งมี อัตราการติดเชื้อสู งที่สุ ดในจังหวัด
(ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ, 2559)
โรคพยาธิใบไม้ตับมีสาเหตุมาจาการกินปลาน้า
จืดมีเกล็ดสุกๆดิบๆ หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาดิบ
(กิตติพงษ์ พรมพลเมือง, 2557) ซึ่งปลาเป็นอาหารโปรตีน
หลักของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะมีรสชาติ
ถู ก ปาก หาได้ ง่า ย เก็ บ ถนอมไว้ บ ริ โภคได้ ส ะดวกกว่ า
โปรตี น สั ต ว์ช นิ ด อื่น ปลาน้ าจื ดมี เกล็ ด หลายชนิ ด เช่ น
ปลาตะเพียนขาว ปลาขาวนา ปลาสวาย ปลาหมู เป็นตัวนา
เชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับสูง (อรอนงค์ บุญ ศรีแก้ว , 2553)
ถึ ง แม้ ข ณะนี้ มี ย าพาซิ ค วอนเทล (Praziquantel) ซึ่ ง
สามารถใช้ฆ่าพยาธิใบไม้ตับได้ แต่ไม่ได้เป็นหลักประกัน
ว่าโรคนี้จะหมดไปและมีโอกาสกลับมาเป็นซ้าได้ (บรรจบ
ศรีภ า, 2556) ทั้งนี้เนื่องจากวัฒ นธรรมการบริโภคของ
ชาวอีสานนั้นยังเปลี่ยนแปลงไม่มาก ยังมีการบริโภคปลาดิบ
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ก้อยปลาดิบ ลาบปลาดิบ ปลาส้ม
ฯลฯ ซึ่งเป็นอาหารประจาถิ่น และพฤติกรรมเหล่านี้ยังคง
พบเห็นได้บ่อยครั้งในพื้นที่ดังกล่าว
พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของคนอีสานเป็น
วัฒ นธรรมการกินที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษอย่าง
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ยาวนาน เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับบริบททาง
สังคม และฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งทักษะในการ
หาปลาและการถนอมอาหารให้มีปลาบริโภคตลอดทั้งปี
พฤติกรรมดังกล่าวเปรียบเสมือนนวัตกรรมการปรับตัวใน
การบริ โภค เพื่ อ ให้ อ ยู่ ร อดได้ในสภาวะที่ เปลี่ ย นแปลง
(สมศรี เจริ ญ เกี ย รติ กุ ล , 2556) ซึ่ งการบริ โ ภคอาหาร
ดังกล่าวได้มีจุดเริ่มต้นมาจากครอบครัว สาหรับวัยเด็กถ้า
มีโอกาสสัมผัส รสชาติอาหารหลากหลายชนิด การรับรู้
เหล่านี้จะนาไปสู่นิสัยการบริโภคอาหารเหล่านี้ด้วย และ
เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นความรู้เกี่ยวกับอาหาร เริ่มเข้ามามีบทบาท
ในการเลือกรับประทานอาหารมากขึ้น และติดนิ สัยจน
เป็ น ผู้ ใ หญ่ นอกจากนี้ ยั ง มี ปั จ จั ย อื่ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมและการตัดสินใจในการบริโภค คือ วัฒนธรรม
กลุ่มอ้างอิง กลุ่มครอบครัว การจูงใจ ความเชื่อ และทัศนคติ
(บังอร ชูค ง & สุ จ นา คีรี วัล ย์ , 2551) จากการทบทวน
วรรณกรรม เกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพระดับ
บุคคล ปั จจั ยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน ใจว่าบุ คคลนั้ น ๆ
จะเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมสุ ขภาพ หรือไม่ นั้ น ยั งมีอี ก
หนึ่งทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
น่ า สนใจ คื อ ทฤษฎี น ายประตู ข่ า วสาร (Gatekeeper)
ทฤษฏีนี้ เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) ศึกษาการตัดสินใจใน
การเลือกซื้ออาหารของแม่บ้ าน พบว่าข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้าจะกระจายตัวผ่ านช่องทางการสื่อสารซึ่งมีประตู
และมีผู้ รั กษาประตู ทาหน้ าที่คัดเลื อก กลั่ น กรอง ปรุง
แต่ ง ควบคุ ม ข่ า วสารนั้ น ๆ เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ไปยั ง ผู้ บ ริ โ ภค
(Lewin, 1947 อ้างถึงใน ชาติณรงค์ วิสุตกุล, 2555) เมื่อ
น าทฤษฎี Gatekeeper มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการศึ ก ษา
พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ ผู้กาหนดอาหาร (Nutritional
Gatekeeper) ได้แก่ พ่อบ้าน แม่บ้าน ปู่ ย่า ตา หรือยาย
หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายให้จัดหาอาหารบุคคลนั้น
ท าหน้ า ที่ เหมื อ นผู้ เฝ้ า ประตู ข่ า วสารคื อ การตั ด สิ น ใจ
เบื้องต้นในการคัดเลือก ปรุง ประกอบ อาหารที่ตนหามา
ได้ จึงจะนาไปให้คนในครอบครัวบริโภคต่อไป
ดังนั้ นในการศึกษาเรื่องนี้ มุ้งเน้ น ที่อิทธิพลของ
ผู้กาหนดอาหาร (Nutritional Gatekeeper) ต่อการบริโภค
ปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน ในตาบลสะแก จังหวัด
บุรีรัมย์ เพื่อนาผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ
ของประชาชนในเขต ตาบลสะแก จังหวัดบุรีรัมย์ และ
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เป็นแนวทางในการกาหนดการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของผู้กาหนด
อาหาร (Nutritional Gatekeeper) หรือบุคคลในครอบ
ครับที่มีหน้าที่ จัดหา และทาอาหารในครัวเรือน (Family
Food Provider) ในตาบลสะแก จังหวัดบุรีรัมย์
2. ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และการ
บริโภคปลาดิบของผู้กาหนดอาหาร (Nutritional
Gatekeeper) ที่ มี ต่ อ การบริ โ ภคปลาดิ บ ของสมาชิ ก
ครัวเรือนในตาบลสะแก จังหวัดบุรีรัมย์
วิธีดาเนินการวิจัย
 รูปแบบการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytic
study) แบบภาคตัดขวาง (Cross–sectional study)
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา (Population) คือประชาชน
ที่ อ าศั ย อยู่ ในต าบลสะแก อ าเภอสตึ ก จั งหวัด บุ รีรัม ย์
ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2561 จานวน 1637 หลังคาเรือน
ประชากรเป้าหมาย (Target population) คือ
ครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย ผู้กาหนด
อาหารและสมาชิกที่อาจประกอบด้วย เด็กอายุ 0-5 ปี,
เด็กวัยเรียน อายุ (6-12 ปี) เยาวชนชายและหญิง (อายุ
13 ปี จนกระทั่งแต่งงาน), พ่อบ้าน แม่บ้าน (ผู้ที่แต่งงาน
มีครอบครัวแล้ว) และผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่นามาศึกษาครั้งนี้
เป็นตัวแทนของประชากรจานวน 1637 หลังคาเรือนของ
ตาบลสะแก อาเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยมีการ
คานวณกลุ่มตัวอย่าง (sample size) ดังต่อไปนี้
Nz2pq
e2(N-1) + z2pq
ดั ง นั้ น กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี
จานวน 87.99 หลังคาเรือน ประมาณ 88 ครัวเรือน และ
เก็ บ เผื่ อ สู ญ หาย 10% รวมเก็ บ จ านวนตั ว อย่ างทั้ งสิ้ น
120 หลังคาเรือน
n=
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 การเก็บข้อมูล

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับความอนุเคราะห์
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสะแก พาลงพื้นที่
ในชุมชนต่างๆ ทั้ง 120 หลังคาเรือน โดยได้ทาการสัมภาษณ์
ประชาชนหลังคาเรือนละ 1 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้ระยะเวลาใน
การสัมภาษณ์ประมาณ 30-45 นาที โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม
2561
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เก็ บ รวบรวม
ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ คื อ แบบสั ม ภาษณ์
ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสั ม ภาษณ์ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้
จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสั มภาษณ์ความรู้โรคพยาธิใบไม้
ตับ ประกอบด้วย 1) โรคพยาธิใบไม้ตับ 2) วงจรชีวิตของ
โรคและการติดต่อ 3) ระบาดวิทยา 4) พยาธิ สภาพ 5)
อาการและอาการแสดง จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทัศนคติ ได้แก่ ความชอบ ความเชื่อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคปลาดิบ จานวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริโภค
ปลาดิบ ประกอบด้วย ชนิดปลาดิบ วิธีการบริโภค แหล่ง
อาหารพร้อมบริโภค และเหตุผลในการบริโภค จานวน 9 ข้อ
 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
น าแบบสั มภาษณ์ ความคิ ดเห็ น ของประชาชน
เกี่ ย วกั บ ความรู้ เกี่ ย วกั บ โรคพยาธิ ใบไม้ ตั บ ทั ศ นคติ
เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ และการบริโภคปลาดิบ หาค่า
ความเชื่ อ มั่ น จากสู ต รสั ม ประสิ ท ธ์ แ อลฟ่ า (Alpha
Coefficient) ของครอนบั ค (Cronbach) สรุ ป ได้ ดั ง นี้
ความคิดเห็นของประชาชนกับความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิ
ใบไม้ตับได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 หรือคิดเป็นร้อย
ละ 89.0 ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.0 การบริโภค
ปลาดิบ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 หรือคิดเป็นร้อยละ
86.0
 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) เพื่อบรรยายข้อมูลแจงนับ (Categorical
Data) ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ กษา รายได้ อาชี พ
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และ สถานภาพการสมรส และสถานภาพในครัวเรือน
ตลอดจน ความรู้ ทัศนคติ และการบริโภคปลาดิบ
2) สถิติอนุมาน นาเสนอค่า P-Value เพื่ออธิบาย
ข้อมูลต่อเนื่อง ของผู้กาหนดอาหาร (Continuous Data)
โดยมีตัวแปรอิสระทั้งหมด 4 ตัวแปรคือ ลักษณะบุคคล,
ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ , ทัศนคติการบริโภคปลา
ดิบ, การบริโภคปลาดิบ และตัวแปรตามคือ การบริโภค
ปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน ในการใช้สถิติวิเคราะห์
ข้อมูล ความรู้ของผู้กาหนดอาหาร (ตัวแปรต่อเนื่อง) กับ
การบริโภคปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน (ข้อมูลแบบ
กลุ่ ม ) ใช้ส ถิติ Mixed Effect Model ที่ ระดับนัยส าคั ญ
0.05 สถิติวิเคราะห์ทัศนคติของผู้กาหนดอาหาร (ข้อมูล
แบบต่อเนื่อง) กับการบริโภคปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน
(ข้ อ มู ล แบบกลุ่ ม ) ใช้ สถิ ติ Mixed Effect Model ที่
ระดับนั ยส าคัญ 0.05 และวิเคราะห์ การบริโภคปลาดิบ
ของผู้กาหนดอาหาร (ข้อมูลแบบต่อเนื่อง) กับการบริโภค
ปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน (ข้อมูลแบบกลุ่ม) ใช้สถิติ
Mixed Effect Model ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
นาแบบสั มภาษณ์ ความคิ ดเห็ น ของประชาชน
เกี่ ย วกั บ ความรู้ เกี่ ย วกั บ โรคพยาธิ ใบไม้ ตั บ ทั ศ นคติ
เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ และการบริโภคปลาดิบ หาค่า
ความเชื่ อ มั่ น จากสู ต รสั ม ประสิ ท ธ์ แ อลฟ่ า (Alpha
Coefficient) ของครอนบั ค (Cronbach) สรุ ป ได้ ดั ง นี้
ความคิดเห็นของประชาชนกับความรู้ เกี่ยวกับโรคพยาธิ
ใบไม้ตับได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 หรือคิดเป็นร้อยละ
89.0 ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ ได้ค่า ความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.89 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.0 การบริโภคปลาดิบ
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.0
 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) เพื่อบรรยายข้อมูลแจงนับ (Categorical
Data) ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดั บการศึ กษา รายได้ อาชี พ
และ สถานภาพการสมรส และสถานภาพในครัวเรือน
ตลอดจน ความรู้ ทัศนคติ และการบริโภคปลาดิบ
3) สถิติอนุมาน นาเสนอค่า P-Value เพื่ออธิบาย
ข้อมูลต่อเนื่อง ของผู้กาหนดอาหาร (Continuous Data)
โดยมีตัวแปรอิสระทั้งหมด 4 ตัวแปรคือ ลักษณะบุคคล,
ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ, ทัศนคติการบริโภคปลาดิบ,
การบริโภคปลาดิบ และตัวแปรตามคือ การบริโภคปลาดิบ
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ของสมาชิกในครัวเรือน
ในการใช้ ส ถิ ติ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความรู้ ข อง
ผู้กาหนดอาหาร (ตัวแปรต่อเนื่อง) กับการบริโภคปลาดิบ
ของสมาชิกในครัวเรือน (ข้อมูลแบบกลุ่ม) ใช้ สถิติ Mixed
Effect Model ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05, สถิ ติ วิ เคราะห์
ทัศนคติของผู้กาหนดอาหาร (ข้อมูลแบบต่อเนื่ อง) กับ
การบริโภคปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน (ข้อมูลแบบ
กลุ่ม) ใช้ สถิติ Mixed Effect Model ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 และวิ เคราะห์ ก ารบริ โ ภคปลาดิ บ ของผู้ ก าหนด
อาหาร (ข้อมูลแบบต่อเนื่อง) กับการบริโภคปลาดิบของ
สมาชิกในครัว เรือน (ข้อมูล แบบกลุ่ ม) ใช้ สถิ ติ Mixed
Effect Model ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
 จริยธรรมในการวิจัย
การศึกษานี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่
HE612070 ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ก าหนดอาหารในครั ว เรื อ น
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 82.50 มีอายุ
อยู่ระหว่าง 25-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 82.50 รองลงมาคือ
กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.00 ส่วนใหญ่
ร้ อ ยละ 73.33 ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา
รองลงมาร้อยละ 17.50 สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษามี
อาชีพ ส่ ว นใหญ่ เป็ น เกษตรกรร้ อยละ 75.83 รองลงมา
ร้อยละ 17.50 มี อาชีพ รั บ จ้ าง ส่ ว นใหญ่ ร้อยละ 74.17
แต่งงานและอาศัย อยู่ ด้ วยกั น รองลงมาร้อยละ 15.00
แยกกัน อยู่ และยังพบว่าร้อยละ 73.33 มีสถานภาพใน
ครัวเรือนเป็นแม่บ้าน รองลงมาร้อยละ 14.16 มีสถานภาพ
ในครัวเรือนเป็ น พ่ อบ้ าน ใน 120 ครั วเรือนที่ส ารวจซึ่ง
ประกอบด้วยผู้กาหนดอาหาร (Nutrition Gatekeeper)
ซึ่งมีห น้าที่หาอาหารและหรือน ามาประกอบ อย่างไรก็
ตามรายการอาหารที่กาหนดในแต่ละครั้งอาจถูกกาหนด
จากผู้มีอิทธิพล (Influencing Person) ของครัวเรือนใน
กรณี ที่เป็ นครอบครัวขยาย จากการสารวจครั้งนี้พบว่า
ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านอยู่ในครอบครัวเดี่ยว คิด
เป็นร้อยละ 57.50 เป็นผู้มีอิทธิพลในการกาหนดอาหาร
ของครั ว เรื อ น รองลงมาเป็ น พ่ อ บ้ า น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
21.67 ส่วนในบางครอบครัวที่เป็นครอบครัวขยายพบว่า
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ส่วนใหญ่ร้อยละ 8.33 ผู้มีอิทธิพลการกาหนดอาหารใน
ครัวเรือนเป็นย่า คิดเป็นร้อยละ 6.67 (ดูรายละเอียดใน
ตารางที่ 1)
ผลการหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความรู้ และ
ทัศนคติของผู้กาหนดอาหารกับการบริโภคปลาดิบของ
สมาชิกในครัวเรือน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน
(p-value=0.94 และ p-value=0.10) ตามลาดับ อย่าง
มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 อย่ า งไรก็ ต ามกลั บ
พบว่า การบริโภคปลาดิบ ของผู้ ก าหนดอาหารมีความ
สัมพันธ์กับการบริโภคปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน
(p-value=0.001) อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
0.05 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 2)
การวิเคราะห์ความสั มพันธ์การบริโภคปลาดิบ
ของผู้กาหนดอาหารกับการบริโภคปลาดิบของสมาชิกใน
ครัวเรือนโดยวิเคราะห์ ค วามสั มพัน ธ์ที ล ะคู่ของอาหาร
8 ชนิดได้แก่ หม่าปลา ส้มปลา ปลาจ่อม (ส้มปลาน้อย)
ปลาร้า ลาบปลาตอง (ลาบปลา) ก้อยปลา ปลาสดดิบๆ
ปลาซิวใส่ส้มตา พบว่า การบริโภคปลาดิบของผู้กาหนด
อาหารมีความสัมพันธ์กับการบริโภคปลาดิบของสมาชิก
ในครัวเรือน (p-value=0.001) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3)
อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยด้านความรู้ของผู้
ก าหนดอาหารในครั ว เรื อ นไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
บริโภคปลาดิบ ของสมาชิ ก ในครัว เรือ น สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของอินทรา เทียมแสน (2551) ที่พบว่าความรู้
เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับไม่มีความสัมพันธ์กับการบริโภค
ปลาดิบ (OR=0.57, 95%CI=0.67-28.24) และการศึกษา
ของ Kaewpitoon et al. (2008) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อของโรคอยู่ในระดับดี ร้อยละ
79.72 โดยสาเหตุที่ปัจจัยด้านความรู้ไม่มีความสัมพันธ์
กับการบริโภคปลาดิบ อธิบายได้ว่า การรณรงค์ให้ความรู้
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนื่องจากความหมายของปลา
ดิบในความหมายของชาวบ้านอาจไม่ตรงกับเจ้าหน้าที่
ปั จ จั ย ด้ า นทั ศ นคติ โดยทั ศ นคติ ที่ สั ม ภาษณ์
เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างเป็นทัศนคติเชิงบวกที่อาจส่งผลต่อ
การบริโภคที่ถูกต้อง พบว่าทัศนคติของผู้กาหนดอาหาร
ไม่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคปลาดิบอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของศิวาพร พิมพ์เรือง
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(2556) กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภค
ปลาดิบที่ถูกต้องส่งผลให้มีพฤติกรรมในการป้องกันและ
ควบคุ ม โรคของกลุ่ ม เสี่ ย งที่ ถูก ต้อ ง โดยสาเหตุ ที่ ท าให้
ทั ศนคติข องผู้ ก าหนดอาหารไม่ สั มพั น ธ์กั บ การบริโภค
ปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือนอาจกล่าวได้ว่า ผู้กาหนด
อาหารกับสมาชิกในครัวเรือนมีทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน จึง
ส่ งผลต่อ การบริ โภคปลาดิบ ที่ ไม่ ถูก ต้องของสมาชิก ใน
ครัวเรือนด้วย แต่การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ Rosenstock
(1974 อ้ า งถึ งใน สาธิ ต เสติ , 2552) ที่ ก ล่ า วว่ า มี ก ลุ่ ม
ตัวอย่างจานวนหนึ่งที่ทัศนคติบางอย่างที่ไม่ถูกต้องอาจ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบที่เสี่ยงต่อการเกิด
โรคพยาธิใบไม้ตับได้ เช่น ทัศนคติที่ว่าน้ามะนาวสามารถ
ฆ่าพยาธิใบไม้ตับได้และทัศนคติรับประทานปลาปิ้งสุกๆ
ดิบๆ นานครั้งไม่มีโอกาสป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับก็จะ
ทาให้บุคคลนั้นรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ ได้ตามปกติ
เพระคิ ด ว่ า อาหารที่ เขารั บ ประทานนั้ น ไม่ มี พ ยาธิ เลย
ทัศ นคติ ที่ ว่าการป้ องกัน โรคนี้ ที่ ดี ที่ สุ ด คือ การกิน ยาฆ่ า
พยาธิจะทาให้กลุ่มคนนั้ น ไม่ป รับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคเพราะคิดว่าเมื่อรับประทานอาหารดิบๆ หรือสุกๆ
ดิ บ ๆ แล้ ว ก็ กิ น ยาฆ่ า พยาธิ ป้ อ งกั น ได้ หรื อ แม้ ก ระทั่ ง
ทัศนคติที่ ว่าการตรวจไม่พ บไข่พยาธิไม่ จาเป็นต้องเลิ ก
รับประทานอาหารสุกๆดิบๆ ยิ่งจะทาให้บุคคลนั้นบริโภค
ปลาดิบต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
มากขึ้นและบุคคลนั้นจะไม่เข้ารับการตรวจหาเชื้อเพราะ
คิดว่ารับ ประทานนานๆครั้งไม่เป็ น โรคแต่ในความเป็ น
จริงปลาดิบเพียงชิ้นเดียวอาจติดพยาธิได้ เป็นต้น
ปั จ จั ย ด้ า นการบริ โ ภคปลาดิ บ ของผู้ ก าหนด
อาหาร มีความสัมพันธ์กับการบริโภคปลาดิบของสมาชิก
ในครัวเรือนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติสอดคล้องกับศิวาพร
พิมพ์ เรือง (2557) กล่ าวว่า การที่บุ คคลจะบริโภคปลา
ดิบ นั้ น ย่ อ มได้ รั บ อิท ธิพ ลมาจากพฤติ ก รรมการบริโภค
ต้น แบบ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับ ประทานอาหารที่ทา
จากปลา ได้แก่ ก้อยปลา ลาบปลาดิบ ปลาจ่อม แจ่วบอง
ส้มตาใส่ปลาร้าดิบ ปลาร้าดิบ ปลาส้มดิบ ปลาเจ่าดิบ และ
หม่าปลาดิบ สาเหตุที่การบริโภคปลาดิบ ของผู้กาหนด
อาหารมีความสัมพันธ์กับการบริโภคปลาดิบของสมาชิก
ในครัว เรือ นอาจกล่ าวได้ ว่า การบริ โภคของสมาชิก ใน
ครัวเรือนอาจได้รับอิทธิพลจากผู้กาหนดอาหารที่ ปลูกฝัง
มาเป็ น เวลายาวนาน ซึ่ งท าให้ ก ารบริ โภคปลาดิ บ ของ
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ผู้กาหนดอาหาร มีความสั มพันธ์กับการบริโภคปลาดิบ
ของสมาชิกในครัวเรือน
สรุปและข้อเสนอแนะหรือการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความรู้ และ
ทัศนคติของผู้กาหนดอาหารกับการบริโภคปลาดิบของ
สมาชิกในครัวเรือน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน (p-value=
0.94 และ p-value=0.10) ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตามกลับพบว่า การบริโภค
ปลาดิ บ ของผู้ ก าหนดอาหารมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
บริ โ ภคปลาดิ บ ของสมาชิ ก ในครั ว เรื อ น (p-value=
0.001) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
การวิเคราะห์ความสั มพันธ์การบริโภคปลาดิบ
ของผู้กาหนดอาหารกับการบริโภคปลาดิบของสมาชิกใน
ครัวเรือนโดยวิเคราะห์ ค วามสั มพัน ธ์ที ล ะคู่ของอาหาร
8 ชนิดได้แก่ หม่าปลา ส้มปลา ปลาจ่อม (ส้มปลาน้อย)
ปลาร้า ลาบปลาตอง (ลาบปลา) ก้อยปลา ปลาสดดิบๆ
ปลาซิวใส่ส้มตา พบว่า การบริโภคปลาดิบของผู้กาหนด
อาหารมีความสัมพันธ์กับการบริโภคปลาดิบของสมาชิก
ในครัวเรือน (p-value=0.001) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
1. ควรค้นหาผู้มีอิทธิพลคนอื่นๆ ต่อการบริโภค
ปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน
2. จัดกิจกรรมในการประกอบอาหารที่ได้จาก
ปลาน้าจืดให้สุกและถูกตามหลักโภชนาการ
3. ควรมี การศึ กษาความรู้เกี่ย วกับ โรคพยาธิ
ใบไม้ตับ ทัศนคติต่อการบริโภคปลาดิบ และการบริโภค
ปลาดิบของผู้กาหนดอาหารหนึ่งคนต่อการบริโภคปลา
ดิบของสมาชิกในครัวเรือนหนึ่งคน (ศึกษากลุ่มตัวอย่าง
หนึ่งต่อหนึ่ง)
กิตติกรรมประกาศ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
สะแก และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกท่านที่ได้อานวย
ความสะดวกในการสอบถามข้ อ มู ล ต่ า งๆ ตลอดจน
ประชาชนในต าบลสะแก ที่ เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ าง จ านวน
120 หลั งคาเรือ น ที่ ให้ ค วามร่ว มมื อ ในการตอบแบบ
สัมภาษณ์เป็นอย่างดี
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ตารางที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n=120 คน)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
1. ชาย
2. หญิง.
อายุ เฉลี่ย (ปี)
1. 18-24 ปี
2. 25-59 ปี
3.
4. มากกว่า 60 ปี
Mean, (Min-max)
ระดับการศึกษา
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. อุดมศึกษา
อาชีพ
1. เกษตรกรรม
2. รับราชการ
3. รับจ้าง
สถานภาพสมรส
1. โสด
2. แต่งงานอยู่ด้วยกัน
3. แยกกันอยู่

ผู้กาหนดอาหาร
จานวน
ร้อยละ
21
99

17.50
82.50

3
99

2.50
82.50

18

15.00
46.75, (18-75)

88
21
11

73.33
17.50
9.17

91
8
21

75.83
6.67
17.50

13
89
18

10.83
74.17
15.00
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ตารางที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n=120 คน) (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพในครัวเรือน (คือ ผู้ให้ข้อมูลหรือไม่)
1. ย่า/ยาย
2. พ่อบ้าน
3. แม่บ้าน
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ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562
ผู้กาหนดอาหาร
จานวน
ร้อยละ
15
17
88

12.50
14.16
73.33

ตารางที่ 2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของผู้กาหนดอหารกับการบริโภคปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน
พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของผู้กาหนดอาหาร
การบริโภคปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน
Mixed Effect
95% CI
p-value
(1) ความรู้
-0.07
-0.15-0.14
0.94
(2) ทัศนคติ
-1.60
-0.12-0.10
0.10
(3) การบริโภคปลาดิบ
2.66
-0.26--0.04
0.001*
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริโภคปลาดิบของผู้กาหนดอาหารกับการบริโภคปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน
ประเภทปลาดิบ
การบริโภคปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน
Mixed Effect
95% Cl
p-value
ประเภทปลาหมักดองดิบ
1. หม่าปลาก้อยปลาดิบ
4.33
0.12-0.33
0.001*
2. ส้มปลา
2.56
0.34-0.26
0.001*
3. ปลาจ่อม (ส้มปลาน้อย)
5.57
0.19-0.40
0.001*
4. ปลาร้าดิบ
6.21
0.15-0.29
0.001*
ประเภทปลาสดดิบๆสุกๆ
5. ลาบปลาตอง / ลาบปลา
5.03
0.16-0.37
0.001*
6. ก้อยปลา
3.17
0.06-0.27
0.001*
7. ปลาสดดิบๆ
4.76
0.15-0.38
0.001*
8. ปลาซิวดิบใส่ส้มตา
4.64
0.15-0.36
0.001*

