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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาปจจัยการรับรูด า นสุขภาพกับพฤติกรรมเสีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดี ของประชาชน
อายุ 20-40 ป ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร กลุม ตัวอยางจํานวน 290 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและอนุมานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา เพศ รายได การสูบบุหรี่ การดื่ม
แอลกอฮอล การรับรูขอมูลดานสุขภาพโดยรวม และการรับรูความรุนแรงของการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมทีเ่ สีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดี ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบในการควบคุมและปองกันโรค
ควรสรางใหประชาชนมีการรับความรุนแรงตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี พรอมใหประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
ถูกตองตามไปดวย
คําสําคัญ: มะเร็งทอนํ้าดี การรับรูดานสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยง

Abstract
The purpose of this study was to study perceived health factors and Cholangiocarcinoma risk behaviors in people
20-40 years in Chiang Khrueasubdistrict, MueangSakonNakhon, SakonNakhon Province, Thailand. There were 290
samples collected data by questionnaire and analyzed by using descriptive and inferential statistics at 95%
statistically significant. The results showed that sex, monthly income, smoking, alcohol drinking, overall health belief
score and perceived severity of Cholangiocarcinoma were associated to Cholangiocarcinoma risk behaviors. The
results suggests that public health agencies in local area should promote population behaviors for perceived
susceptibility and perceived severity of Cholangiocarcinoma, especially food consumption behaviors for freshwater
fish cooking.
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บทนํา
โรคมะเร็งเปนปญหาทางสาธารณสุขของโลก เปนสาเหตุการ
เสียชีวิตในผูปวยจํานวนมากกวา 6 ลานคน คิดเปนรอยละ
13.00 ของผู เ สี ย ชี วิ ต ทั้ ง หมดและมี ผู ป ว ยใหม ป ระมาณ
9 ลานคนในทุกๆ ป องคการอนามัยโลกคาดการณวาในป
พ.ศ. 2563 ทั่วโลกจะมีผูเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งมากกวา
11 ลานคน และจะเกิดขึ้นในประเทศที่กําลังพัฒนามากกวา
7 ลานคน1อุบัติการณตอประชากรแสนคนของโรคมะเร็งใน
ประเทศไทยป พ.ศ. 2554 โรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศ
ชาย 5 อันดับแรก คือ มะเร็งลําไสและทวาร มะเร็งปอด มะเร็ง
ตับและทอนํ้าดี มะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งลิ้นในเพศหญิง
5 อันดับแรกคือ มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูกมะเร็งลําไส
และทวารหนักมะเร็งกลองเสียงและมะเร็งรังไข2
มะเร็งตับและทอนํา้ ดี มีอบุ ตั กิ ารณสงู ในประเทศไทย
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในป พ.ศ.2555 พบวา
จังหวัดทีพ่ บจํานวนผูป ว ยดวยโรคมะเร็งตับทอนํา้ ดีสงู ทีส่ ดุ คือ
จังหวัดชัยภูมิ รองลงมาคือ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
ศรีสะเกษ และจังหวัดสกลนคร พบ 4 ราย1และอัตราปวยดวย
โรคพยาธิใบไมตับในป พ.ศ.2550 พบอัตราปวยสูงในจังหวัด
สกลนคร รองลงมาคือ นาน ลําพูน แพรและศรีสะเกษ คิดเปน
รอยละ 22.68, 14.66, 13.32, 10.92 และ 5.19 ตอแสน
ประชากร ตามลําดับ3ในขณะเดียวกันในภูมิภาคนี้ก็มีการ
ระบาดของพยาธิ ใ บไม ตั บ (O. viverrini)สู ง เช น เดี ย วกั น 4
โดยตั้งแต พ.ศ.2545–2549ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตรา
ตายดวยโรคมะเร็งตับและทอนํ้าดีสูงที่สุด โดยมีอัตราอุบัติ
การณตอ ประชากรแสนคนคิดเปนรอยละ 61.4 ในเพศชายและ
รอยละ 25.6 ในเพศหญิง5และในปจจุบนั มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ 7 ไดรับรองมติ “การกําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอนํ้าดีในประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการกําจัดปญหาตอไป6
พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีผลกระทบโดยตรงตอ
สุขภาพ ทัง้ ชนิดของอาหารหรือวิธกี ารรับประทานอาหารทีไ่ ม
ถูกตอง อาจทําใหเกิดการเจ็บปวย เชน พฤติกรรมการบริโภค
อาหารประเภทปลาดิบ หรือปลาสุกๆดิบๆทีม่ กี ารปนเปอ นของ
ตัวออนพยาธิใบไมตับ ทําใหเกิดโรคพยาธิใบไมตับได การรับ
ประทานอาหารที่ปนเปอนสาร Nitrosamine เชน ปลารา
แหนม กุนเชียง เปนตน ถึงแมปจจุบันไดมีการโรคพยาธิใบไม
ตับเปนโรคทีม่ ยี ารักษาไดผล แตอตั ราการปวยดวยโรคนีแ้ ทบ
จะไมลดลง เนื่องจากผูปวยที่ไดรับการรักษาจนหายขาดไป
แลวกลับเปนซํ้าใหมอีก เพราะยังมีพฤติกรรมที่รับประทาน
อาหารประเภทปลาดิบหรือปลาสุกๆดิบๆทีม่ กี ารปนเปอ นของ
ตัวออนพยาธิใบไมตับ7ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของการเกิดโรคมะ
เร็งทอนํ้าดี คือ การมีพยาธิใบไมในตับมากโดยเฉพาะในภาค
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อีสาน จากพฤติกรรมการกินอาหารดิบๆ จึงมีอตั ราการเกิดโรค
มะเร็งทอนํ้าดีสูงกวาภาคอื่นๆ
หากแบงโรคมะเร็งตับและมะเร็งทอนํา้ ดีตามชวงอายุ
พบวา ชวงอายุตงั้ แต 40 ปขนึ้ ไป มีอตั ราการปวยเพิม่ ขึน้ และ
อัตราการปวยสูงสุดทีช่ ว งอายุ 50-59 ป2ในเขตพืน้ ทีต่ าํ บลเชียง
เครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีสภาพแวดลอม
ทางภูมศิ าสตรทมี่ แี หลงนํา้ จืดขนาดใหญซงึ่ เปนแหลงอาหารที่
อุดมสมบูรณประกอบดวยปลานํ้าจืด ปู กุงหอยฉะนั้น การ
ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีของประชาชนอายุ 20-40 ป ตําบล
เชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นับเปนการ
ดําเนินงานทางวิชาการ ทีจ่ าํ เปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองมีขอ มูลเพือ่
สะทอนใหทราบถึงสถานการณและสภาพปญหาที่แทจริงใน
พื้นที่ รวมถึงพฤติกรรมสุขภาพ และการรับรูดานสุขภาพของ
ประชาชน และนําไปปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงของคนในพื้นที่
และไมเจ็บปวยดวยโรคดังกลาวในอนาคตตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ด า นการรั บ รู สุ ข ภาพที่ มี ค วาม
สัมพันธกับพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีใน
ประชาชน อายุ 20-40 ป ในตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขอบเขตการวิจัยการวิจัยครั้งนี้เก็บขอมูลใน
ประชาชนอายุ 20-40 ป ที่ อ าศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ ตํ า บลเชี ย ง
เครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
2. รูปแบบและวิธกี ารวิจยั การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)เก็บรวบรวมขอมูล
ดวยแบบสอบถาม ในประชาชนอายุ 20-40 ป ที่อาศัยอยูใน
พื้นที่ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
3. ประชากรกลุม ตัวอยางประชาชนอายุ 20-40 ป
ในตําบลเชียงเครืออําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
จํานวนทัง้ หมด 7,099 คนคํานวณขนาดตัวอยางเพือ่ ประมาณ
คาสัดสวนของประชากร8ไดขนาดตัวอยาง 255คนและเพิ่มจํา
นวนกลุ ม เพื่ อ ลดความคลาดเคลื่ อ นของกลุ ม ตั ว อย า งสุ ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified
RandomSampling) โดยแบงชัน้ ตามจํานวนหมูบ า น ทัง้ สิน้ 17
หมูบ า น และคํานวณตามสัดสวนชวงอายุ (Proportion allocation)ประกอบดวย ประชาชนอายุ 20-25 ป ประชาชนอายุ
26-30 ป ประชาชนอายุ 31-35 ป และประชาชนอายุ 36-40 ป
ดําเนินการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557
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6. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการทบทวนแนวคิด
ทฤษฏีงานวิจัยที่เกี่ยวของโดย ตอนที่ 1 เปนขอมูลปจจัยดาน
สังคม จํานวน 10 ขอตอนที่ 2 ปจจัยการรับรูดานสุขภาพ
จํานวน 36 ขอ(ทดสอบคาความเที่ยงเทากับ 0.795) ตอน
ที่3พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีจํานวน 23
ขอแบงพฤติกรรมเสีย่ งเปน 3 ระดับ คะแนนอยูร ะหวาง 23-69
คะแนน (ทดสอบคาความเทีย่ งเทากับ 0.759) ดําเนินการเก็บ
ขอมูลในกลุมตัวอยางและทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคของ
การศึกษาเพื่อใหกลุมตัวอยางสมัครใจเขาทําการศึกษา ทั้งนี้
แบบสอบถามได ผ า นคณะกรรมการของคณะสาธารณสุ ข
ศาสตร
7. การวิเคราะหขอมูล
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา วิเคราะหขอ มูลปจจัยทาง
สังคมไดแก เพศ สถานภาพระดับการศึกษาอาชีพลักษณะ
ครอบครัวการสูบบุหรีแ่ ละการดืม่ แอลกอฮอล วิเคราะหดว ยคา
สถิตคิ วามถี่ และรอยละอายุรายได/เดือนวิเคราะหดว ยคาสถิติ

ความถี่รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คา
ตํ่าสุด
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน วิ เ คราะห ตั ว แปรเพื่ อ
หาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตางๆกับพฤติกรรมที่
เสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีโดยใชสถิติวิเคราะหความ
สัมพันธดวยคาไคสแควร (Chi-square)

ผลการวิจัย
เมื่อวิเคราะหปจจัยดานสังคม พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ57.24อยูในชวงอายุ 20–25 ป
รอยละ32.08สวนใหญมสี ถานภาพสมรสรอยละ 73.44 สวนใหญ
จบระดับการศึกษาประถมศึกษารอยละ 33.10 สวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 49.31 มีรายได 1,500–5,499
บาท ตอเดือนรอยละ 34.14 สวนใหญเปนลักษณะครอบครัว
เดี่ยวรอยละ 63.45 สวนใหญไมเคยสูบบุหรี่เปนรอยละ 71.03
และไมดื่มแอลกอฮอลรอยละ 52.76 ดังTable 1

Table 1 Numbers and percentage of the participants classified by social factors (n = 290)
Generalinformation

Numbers (persons)

(%)

124
166

42.76
57.24

93
59
63
75

32.08
20.34
21.72
25.86

213
67
7
2
1

73.44
23.10
2.41
0.70
0.35

96
69

33.10
23.80

Sex
Male
Female
Age
20 – 25 years
26 – 30 years
31 – 35 years
36 – 40 years
Mean= 30.02 yearsS.D. = 6.44
Minimum = 20 yearsMaximum = 40 years
Marital Status
Married
Single
Widowed
Separated
Divorced
Education Level
Primary School
Secondary School

637

638
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Table 1 Numbers and percentage of the participants classified by social factors (n = 290) (Cont.)
Generalinformation
Vocational Certificate
No education
High vocational Certificate
Bachelor Degree
Occupation
Agriculturists
Employees
Merchants/business owner
Students
Housewives/Unemployees
Official Staffs
State enterprise officer
Civil Servants
Fisherman
Income
No income
1,500 – 5,499 baht/month
5,500 – 9,499 baht/month
9,500 – 13,499 baht/month
13,500 baht or above/month
Mean= 6,278.15 baht S.D. = 3,332.20
Minimum = 1,500 bahtMaximum = 25,000 baht
Family characteristics
Single family
Extended family
Smoking
Non-smokers
Current smoking
EX- smokers
Drinking
Non-drinkers
Current drinking
EX- drinkers

Numbers (persons)
44
33
25
23

(%)
15.17
11.38
8.62
7.93

143
39
37
21
18
14
11
4
3

49.31
13.45
12.76
7.24
6.21
4.83
3.79
1.38
1.03

85
99
77
20
9

29.31
34.14
26.55
6.90
3.10

184
106

63.45
36.55

206
56
28

71.03
19.31
9.66

153
87
50

52.76
30.00
17.24
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เมื่อวิเคราะหปจจัยการรับรูดานสุขภาพพบวา สวน
ใหญกลุมตัวอยางมีการรับรูดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลางรอยละ 58.62 โดยมีการรับรูดานสุขภาพรายดาน
ดังนี้ การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีการรับรู
ประโยชนของการปองกันโรคมะเร็งทอนํ้าดี และการรับรูตอ
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อุปสรรคในการปองกันโรคมะเร็งทอนํา้ ดีอยูใ นระดับปานกลาง
รอยละ 73.79, 62.07 และ 68.97 ตามลําดับและการรับรูค วาม
รุนแรงของการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีอยูในระดับสูงรอยละ
60.34 ดังTable 2

Table 2 Numbers and percentage classified by perceived of health information (n = 290)
Health belief
Overall health belief
Moderate level(73 – 108 points)
High level (109 – 144 points)
Mean= 107.70points S.D. = 8.933
Lowestpoint= 85Highestpoint= 134
Perceived susceptibility of cholangiocarcinoma
Low level (9 – 18 points)
Moderate level (19 – 27 points)
High level (28 – 36 points)
Mean= 25.87 points S.D. = 2.789
Lowestpoint= 18 Highestpoint= 36
Perceived severity of cholangiocarcinoma
Low level (9 – 18 points)
Moderate level (19 – 27 points)
High level (28 – 36 points)
Mean= 28.89 point S.D. = 3.416
Lowestpoint= 18 point Highestpoint= 36
Low level (9 – 18 points)
Moderate level (19 – 27 points)
High level (28 – 36 points)
Mean= 26.87 point S.D.= 3.320
Lowestpoint = 18 Highestpoint = 35
Perceived barriers of preventive behaviors in cholangiocarcinoma
Low level(9 – 18 points)
Moderate level(19 – 27 points)
High level (28 – 36 points)
Mean= 26.04 S.D. = 3.748
Lowestpoint= 17Highestpoint = 36

Numbers (persons)

(%)

170
120

58.62
41.38

1
214
75

0.34
73.79
25.86

1
114
175

0.34
39.32
60.34

2
180
108

0.69
62.07
37.24

5
200
85

1.72
68.97
29.31
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เมื่อพิจารณาพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง
ทอนํ้าดีกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมที่เสี่ยง
ตอการเปนโรคมะเร็งทอนํา้ ดี 39.05 (S.D.=5.84) โดยสวนใหญ
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมทีเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี

J Sci Technol MSU

อยู ใ นระดั บ ตํ่ า ร อ ยละ 55.28 รองลงมากลุ ม ตั ว อย า งที่ มี
พฤติกรรมทีเ่ สีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดีอยูใ นระดับปาน
กลางรอยละ 43.09 ดัง Table 3

Table 3 Numbers and percentage classified by perceived of health information by cholangiocarcinoma risk behaviors
(n = 246)
Behaviors
Cholangiocarcinoma risk behaviors
Low level(23 - 38.33points)
Moderate level(38.34 - 53.66points)
High level (53.67 – 69 points)
Mean= 39.05S.D = 5.84
Lowestpoint= 29Highestpoint= 57
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยดานสังคมกับพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง
ทอนํา้ ดี โดยใชสถิติ Pearson Chi-Square พบวา เพศ มีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งทอนํ้าดี
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p-value = 0.001) โดยพบวา เพศชาย
มีพฤติกรรมตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี ในระดับปานกลาง
ขึน้ ไปคิดเปนรอยละ 57.01 ซึง่ มากกวาเพศหญิง ทีม่ เี พียงรอย
ละ 35.25 รายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการ
เปนโรคมะเร็งทอนํ้าดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value
= 0.011) โดยพบวา กลุมตัวอยางที่มีรายได 13,500 บาทขึ้นไป
มีพฤติกรรมตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี ในระดับปานกลาง
ขึน้ ไป คิดเปนรอยละ 65.50 รองลงมาคือ กลุม ตัวอยางทีม่ รี าย

Numbers (persons)

(%)

136
106
4

55.28
43.09
1.63

ได 1,500-5,499 บาท คิดเปนรอยละ 55.29 การสูบบุหรี่
มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมทีเ่ สีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.028) โดยพบวา
เคยสูบแตเลิกแลวมีพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดี
ในระดับปานกลางขึ้นไปคิดเปนรอยละ 60.87 รองลงมาคือ
ปจจุบันยังสูบ คิดเปนรอยละ 55.77 และการดื่มแอลกอฮอล
มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมทีเ่ สีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.023) โดยพบวา เคย
แตเลิกแลวมีพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดีใน
ระดับปานกลางขึ้นไป คิดเปนรอยละ 54.35 รองลงมาคือ
ปจจุบันยังดื่ม คิดเปนรอยละ 52.50 ดัง Table 4
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Table 4 Association between social factors and cholangiocarcinoma risk behaviors (n = 246)
Factor

Cholangiocarcinoma risk behaviors
Low
Moderate
Total
Numbers(%)
Numbers(%)
Numbers(%)

χ2

p-value

Sex
Male
Female
Income
No income
1,500 – 5,499 baht/month
5,500 – 9,499 baht/month
9,500–13,499 baht/month
13,500 baht or above/month
Smoking
Non-smokers
Current smoking
EX- smokers
Drinking
Non-drinkers
Current drinking
EX- drinkers
* p< 0.05

46 (42.99)
90 (64.75)

61 (57.01)
49 (35.25)

107 (100.00)
139 (100.00)

11.578

0.001*

49 (72.06)
38 (44.71)
38 (55.88)
8 (47.06)
3 (37.50)

19 (27.94)
47 (55.29)
30 (44.12)
9 (52.94)
5 (65.50)

68 (100.00)
85 (100.00)
68 (100.00)
17 (100.00)
8 (100.00)

13.086

0.011*

104 (60.82)
9 (39.13)
23 (44.23)

67 (38.18)
14 (60.87)
29 (55.77)

171 (100.00)
23 (100.00)
52 (100.00)

7.117

0.028*

77 (64.17)
21 (45.65)
38 (47.50)

43 (35.83)
25 (54.35)
42 (52.50)

120 (100.00)
46 (100.00)
80 (100.00)

7.517

0.023*

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยการรับรูขอมูลดานสุขภาพกับพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการ
เกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดี โดยใชสถิติ Pearson Chi-Square พบวา
ปจจัยการรับรูขอมูลดานสุขภาพโดยรวม มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมทีเ่ สีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดีอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p – value = 0.031) โดยพบวา กลุม ตัวอยางทีม่ กี าร
รับรูขอมูลดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับสูงมีพฤติกรรมที่
เสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีอยูในระดับปานกลางขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 52.25 รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่มีการรับรู
ข อ มู ล ด า นสุ ข ภาพโดยรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง คิ ด เป น

รอยละ 38.52 และการรับรูความรุนแรงของการเกิดโรคมะเร็ง
ทอนํ้าดีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดโรค
มะเร็งทอนํ้าดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p – value = 0.003)
โดยพบวา กลุมตัวอยางที่มีการรับรูความรุนแรงของการเกิด
โรคมะเร็งทอนํา้ ดีอยูใ นระดับสูงมีพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งตอการเกิด
โรคมะเร็งทอนํ้าดีอยูในระดับปานกลางขึ้นไป คิดเปนรอยละ
51.92 รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่มีการรับรูความรุนแรงของ
การเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดีอยูใ นระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
32.22 ดัง Table 5
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Table 5 The associated between the factors perceived of health information and cholangiocarcinoma risk behaviors
(n = 246)
Cholangiocarcinoma risk behaviors
Factor
Overall health belief
Moderate level
High level
Perceived severity
of cholangiocarcinoma
Moderate level
Highlevel
* p< 0.05

Low
Numbers(%)

Moderate
Numbers(%)

Total
Numbers(%)

83 (61.48)
43 (47.75)

52 (38.52)
58 (52.25)

135 (100.00)
111 (100.00)

61 (67.78)
75 (48.08)

29 (32.22)
81 (51.92)

90 (100.00)
156 (100.00)

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาปจจัยดานสังคมกับพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งตอการเกิดโรค
มะเร็งทอนํา้ ดี พบวา เพศ มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมทีเ่ สีย่ ง
ตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดีทงั้ นีอ้ าจเปนเพราะในการออกหา
ปลาตามแหลงนํ้าจืดสวนใหญเปนเพศชายซึ่งอาจจะออกหา
ปลาเพือ่ นํามาประกอบอาหารในครัวเรือนหลังจากออกหาปลา
อาจมีการปรุงและรับประทานปลาดิบ หรือปลาปรุงไมสกุ รอบๆ
บริเวณแหลงนํ้า ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอินทรา เทียม
แสน(2551)9 ที่พบวา สวนใหญโอกาสที่จะรับประทานปลาดิบ
คือ หลังจับปลารวมกับเพื่อน และสอดคลองกับรายงานที่พบ
วา มะเร็งที่พบมากที่สุดคือ มะเร็งตับและทอนํ้าดี มีอัตราอุบัติ
การณตอประชากรแสนคน รอยละ 61.4 ในเพศชายและ
รอยละ 25.6 ในเพศหญิง5รายได มีความสัมพันธกบั พฤติกรรม
ทีเ่ สีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดี จากผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บ
วา กลุมตัวอยางที่มีรายได 13,500 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีในระดับปานกลางขึ้นไป
รอยละ 65.50 อาจเนื่องมาจากกําลังซื้อของผูที่มีรายไดสูง
รวมถึงประชาชนนิยมรับประทานปลานํ้าจืด อีกทั้งประชาชน
ยังถูกปลูกฝงมาตั้งแตเด็กในการรับประทานปลานํ้าจืด หรือ
ประชาชนที่มีรายไดมาก อาจหาซื้อปลานํ้าจืดไดตามแหลง
ตลาดที่ชาวบานนํามาขาย เปนการสะดวกและประหยัดเวลา
อีกดวย ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั วาฐานะเศรษฐกิจหรือรายได
ของบุคคลจะเกี่ยวของกับระดับการศึกษา ถาฐานะไมดี ก็มัก
จะมีการศึกษาตํ่า ซึ่งจะสงผลตอความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
เกีย่ วกับสุขภาพ มีเจตคติไมดี ปฏิบตั ไิ มถกู ตอง10 ถึงแมรายได
จะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง

χ2

p–value

4.648

0.031*

8.961

0.003*

ทอนํา้ ดี หากประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีถ่ กู ตอง
รับประทานอาหารทีท่ าํ จากปลานํา้ จืดโดยการปรุงสุก ประชาชน
ก็จะไมเสีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดีตามมาได สําหรับการ
สูบบุหรี่ และการดืม่ แอลกอฮอล มีความสัมพันธกบั พฤติกรรม
ที่ เ สี่ ย งต อ การเกิ ด โรคมะเร็ ง ท อ นํ้ า ดี จ ากการศึ ก ษาพบว า
ผูที่เคยสูบแตเลิกแลว และเคยดื่มแตเลิกแลว เปนพฤติกรรม
เสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี รองลงมาคือปจจุบันยังสูบ
บุหรี่และปจจุบันยังดื่มแอลกอฮอล ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ประชาชนยังมีความเชือ่ ทีว่ า เหลาสามารถทําใหอาหารทีด่ บิ ๆ
นัน้ สุกได ผูช ายจึงนิยมดืม่ เหลาพรอมกับการบริโภคอาหารดิบ
เพราะเชื่อวาเหลาสามารถฆาเชื้อโรคได และพฤติกรรมดัง
กลาวจึงเปนสาเหตุใหผชู ายมีโอกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็ง
ทอนํ้าดีมากกวาเพศหญิง11
การศึ ก ษาป จ จั ย การรั บ รู ข อ มู ล ด า นสุ ข ภาพกั บ
พฤติกรรมทีเ่ สีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดีพบวา ปจจัยการ
รับรูขอมูลดานสุขภาพโดยรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ทีเ่ สีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดีซงึ่ ผลการศึกษานีอ้ าจเนือ่ ง
มาจาก พฤติกรรมการรับประทานปลานํา้ จืดดิบหรือสุกๆดิบๆ
ของกลุมตัวอยางเปนพฤติกรรมที่มีระยะเวลาการรับประทาน
เปนเวลานานจนเกิดความเคยชิน จึงทําใหการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกตองเปนไปไดยาก การ
มีความเชือ่ และทัศนคติทไี่ มถกู ตองเปนอุปสรรคตอการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการบริโภคทีล่ ดความเสีย่ งตอการเกิดมะเร็งทอนํา้ ดี
จากการศึกษาของ เทพินทร คุณโลก(2539)11 พบวา ชาว
ชนบทมีความเชือ่ ในการประกอบอาหารบางอยางเชน อาหาร
จําพวกเนือ้ สัตวนยิ มบริโภคสุกๆดิบๆ เพราะถาบริโภคสุกแลว
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เชื่อวาคุณคาทางอาหารนอยและไมอรอย โดยการที่บุคคลจะ
มีการปฏิบัติที่ยอมรับสิ่งใดนั้นบุคคลนั้นจะตองเชื่อวาการ
ปฏิบัตินั้นมีประสิทธิภาพสามารถลดการคุกคามตอสุขภาพ
ทําใหไมเจ็บปวยหรือหายจากการเปนโรค12 การรับรูความ
รุ น แรงของการเกิ ด โรคมะเร็ ง ท อ นํ้ า ดี มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี แสดงใหเห็น
วา ถากลุมตัวอยางที่การรับรูความรุนแรงของการเกิดโรคมะ
เร็งทอนํา้ ดีอยูใ นระดับสูงจะมีพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งตอการเกิดโรค
มะเร็งทอนํา้ ดีดว ยอยางไรก็ตามความสัมพันธอยูใ นระดับนอย
มาก ซึง่ อาจเปนเพราะกลุม ตัวอยางทีก่ ารรับรูค วามรุนแรงของ
การเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีอยูในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับการ
ศึกษาของอภิชิต แสงปราชญ(2553)13 ที่พบวา การรับรูความ
รุนแรงของการเกิดโรค(สูง)มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรค
มะเร็งตับและมะเร็งทอนํ้าดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(ตํ่า)
(r = -0.05, p-value < 0.05) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยาง
มีการรับรูค วามรุนแรงของการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดีวา เมือ่ รูต วั
วามีพยาธิใบไมตับ แลวยังคงกินอาหารสุกๆ ดิบๆ ตอไป โรค
นี้จะรุนแรงขึ้นอยางรวดเร็วโดยเห็นดวย รอยละ 49.66 และ
พบวากลุม ตัวอยางมีการรับรูว า โรคมะเร็งทอนํา้ ดีเปนโรคทีไ่ ม
นากลัว โดยไมเห็นดวย รอยละ50.00 ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุม
ตัวอยางมีการรับรูความรุนแรงของการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี
อยูในระดับสูง

ขอเสนอแนะหรือการนําไปใชประโยชน
1) จากการศึกษาปจจัยดานบุคคลมีผลตอพฤติกรรม
เสีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดีการเปลีย่ นแปลงบริโภคนิสยั
เปนเรือ่ งทีก่ ระทําไดยากและตองใชเวลา ดังนัน้ ควรมุง ประเด็น
ไปทีก่ ารทําใหประชาชนจึงจะมีพฤติกรรมการบริโภคทีป่ ลอดภัย
ซึ่งความปลอดภัยนี้จะรวมไปถึงการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ
เชน การประกอบอาหารที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ไมบริโภคปลาดิบ หลีกเหลี่ยงอาหารที่เสี่ยงตอการเกิดโรค
พยาธิใบไมตับ ไดแก ลาบปลาดิบ ปลาจอม สมปลาดิบ รวมถึง
ผักสดในแหลงนํา้ จืด ลดละการดืม่ สุราไมบริโภคอาหารทีม่ เี ชือ้ รา
ไมรบั ประทานอาหารทีป่ นเปอ นสาร Nitrosamine เชน ปลารา
แหนม กุนเชียง เพราะเปนอาหารที่เสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง
ทอนํ้าดีดวย เปนตน และการใหสุขศึกษาใหเกิดการรับรูทาง
สุขภาพตอพฤติกรรมเสีย่ งตองทําอยางสมํา่ เสมอและตอเนือ่ ง
และการสงเสริมบริโภคนิสยั ควรเริม่ ไปพรอมๆ กันทัง้ ในโรงเรียน
และในชุมชน ปลูกฝงทัศนคติในเด็กซึง่ จะสงผลตอการกระตุน
ในระดับครอบครัวดวย ซึ่งจะทําใหอัตราการเกิดโรคลดลงได
2) จากการศึกษาพบวาการรับรูดานสุขภาพมีผล
ตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีหากบุคคลรับรู
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ถึงโอกาสเสี่ยงของการเกิดมะเร็งทอนํ้าดี การรับรูถึงความ
รุนแรงของมะเร็งทอนํ้าดี การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม รวมถึงรับรูวาอุปสรรคของ
การปฏิบตั พิ ฤติกรรมการบริโภคทีเ่ หมาะสมวามีนอ ยหรือไมมี
อุปสรรค นาจะทําใหบคุ คลมีพฤติกรรมปองกันโรคในดานการ
มีพฤติกรรมการบริโภคในการลดความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็ง
ทอนํา้ ดีทเี่ หมาะสมฉะนัน้ ควรสรางใหประชาชนมีการรับรูท าง
สุขภาพที่ถูกตอง เชน การปรุงอาหารปลานํ้าจืดที่มีเกล็ดขาว
โดยใส ม ะนาว พริ ก ขี้ ห นู เ ผ็ ด ๆจะทํ า ให เ ชื้ อ พยาธิ ใ บไม ตั บ
ตาย เปนตน รวมถึงแสดงใหเห็นโทษตางๆทีเ่ นือ่ งมากจากการ
รับรูที่ผิดเหลานั้น
3) นอกจากการสงเสริมใหประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปรุงสุกเทานั้น การสงเสริมใหประชาชนมีสุขนิสัยในการขับ
ถายลงในสวมทุกครั้ง และการกําจัดเศษปลาสดอยางถูกวิธี
ยังเปนการปองกันการเกิดโรคพยาธิใบไมตับไดอีกดวย
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาผลของพฤติกรรม การประกอบ
อาหารและการบริโภคอาหารประเภทปลา รวมถึงการแปรรูป
อาหารประเภทปลาและการกําจัดเศษอาหารแกประชาชน
2) ควรศึกษาเพิ่มเติมความสัมพันธระหวางความ
เชื่อดานสุขภาพ ปจจัยในระดับชุมชนแลนนโยบายกับบริโภค
นิสยั ของผูท ตี่ ดิ เชือ้ พยาธิใบไมตบั และผูป ว ยโรคมะเร็งทอนํา้ ดี
3) ศึกษาติดตามแบบไปขางหนาของผูท มี่ พี ฤติกรรม
เสี่ยงตอการเกิดโรค
4) การทําวิจยั กึง่ ทดลองและโปรแกรมการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพในประชาชนเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีจ่ ะ
สงผลตอการเกิดโรคในอนาคต
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