




อธิบายเพิ่มเติม
■ โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้�าดี เป็น้ปัญหาสาธารณสุข

ท่ีส�าคัญ คน้ไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้�าดีและมะเร็งตับ
เป็น้จ�าน้วน้มาก และพบว่าภาคตะวัน้ออกเฉียงเหนื้อของ
ประเทศไทย ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน้�าดีสูงท่ีสุดใน้โลก ปี 2551 
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ ไมน่้้อยกว่า 6 ล้าน้คน้ 
และประชาชน้กลุ่มน้ี้ อาจจะพัฒน้าเป็น้โรคมะเร็งท่อน้�าดีใน้
ระยะเวลา 20-30 ปีข้างหน้้า





อธิบายเพิ่มเติม
■	 โรคพยาธิใบไม้ตับ มีสาเหตุจากการรับประทาน้อาหารท่ีมาจาก

ปลาน้�าจืดเกล็ดขาว วงศ์ปลาตะเพียน้ ท่ีมีตัวอ่อน้ระยะติดต่อ
ของพยาธใิบไมตั้บ น้�ามาปรุงแบบดิบหรอืสกุๆ ดิบๆ เชน่้ ก้อยปลา 
ส้มปลา ปลาจ่อม ฯลฯ เมื่อพยาธิใบไม้ตับสะสมเป็น้ระยะเวลา
น้าน้ๆ ท่อน้�าดีเกิดการอักเสบผน้ังท่อน้�าดีหน้าข้ึน้ พัฒน้าเป็น้
มะเร็งท่อน้�าดีใน้เวลาต่อมา

■	 คน้ สุน้ัข แมว เป็น้แหล่งรังโรค กิน้อาหารประเภทปลาน้�าจืดเกล็ดขาวแบบดิบหรือสุกๆ ดิบๆ แล้วถ่ายอุจจาระ
ปน้เปื้ อน้ลงสูแ่หล่งน้�า ท�าให้เกิดการแพรร่ะบาดพยาธิใบไม้ตับ โดยมีหอยไช และปลาน้�าจืดเกล็ดขาว วงศ์ปลา
ตะเพียน้ เป็น้พาหะท�าให้พยาธิใบไม้ตับเจริญเป็น้ตัวอ่อน้ระยะติดต่อเข้าสู ่คน้ สุน้ัข แมว โดยการกิน้ต่อไป

■	 ประชาชน้ท่ีเป็น้โรคพยาธิใบไม้ตับจะมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้�าดี และเสียชีวิตได้ เราจึงต้อง
ปรับเปล่ียน้พฤติกรรมการกิน้อาหารท่ีปรุงสุกร้อน้จะปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ 

■	 รวมช่วงระยะเวลาจากคน้ติดโรคพยาธิใบไม้ตับผ่าน้หอยไซ และเข้าสู่ปลาน้�าจืดเกล็ดขาว วงศ์ปลาตะเพียน้ 
แล้วติดต่อสูค่น้อีกครั้ง รวมระยะเวลาประมาณ 3 เดือน้





อธิบายเพิ่มเติม
■	 สาเหตุท่ีท�าให้มีการแพรร่ะบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับ และยังมี

การติดเชื้อสูงใน้ภาคตะวัน้ออกเฉียงเหน้ือ มี 3 ปัจจัย ดังน้ี้

1. ประชาชน้ยงัมพีฤติกรรมการรบัประทาน้ปลาน้�าจืดเกล็ดขาว 
วงศ์ปลาตะเพียน้ ท่ีปรุงแบบดิบหรือสุกๆ ดิบๆ

2. ประชาชน้ท่ีออกไปท�าไร่น้า ยังมีพฤติกรรมถ่ายอุจจาระ
น้อกส้วมหรือรถสูบส้วมน้�าสิ่งปฏิกูลท้ิงลงใน้สิ่งแวดล้อม 
แหล่งน้�าตามธรรมชาติ ป่า ทุ่งน้า ฯลฯ

3. ใน้แหล่งน้�าต่างๆ มีหอยและปลาอยู่ร่วมกัน้ ท�าให้วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับครบสมบูรณ์แล้วเจริญเป็น้
ระยะติดต่อ สู ่คน้ สุน้ัข แมว





อธิบายเพิ่มเติม
■	 ปลาท่ีเสีย่งต่อการเกิดโรคพยาธใิบไมตั้บ คือ ปลาน้�าจืดเกล็ดขาว 

วงศ์ปลาตะเพียน้ ซึ่งเป็น้กลุ่มปลาท่ีติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับสูง 
และเป็น้สาเหตุให้ประชาชน้ติดโรคพยาธิใบไม้ตับ ได้แก่ 
ปลาตะเพียน้ขาว ปลาสร้อยน้กเขาหรือปลาอีไทย ปลาสร้อย 
ปลาขาวหัวมน้ ปลาตะเพียน้ทอง ปลากระสูบจุด ปลาขาวน้า 
ปลากระมัง

■	 อาหารท่ีเสีย่งต่อการติดเชื้อพยาธใิบไมตั้บ ท่ีชาวอีสาน้ชอบกิน้น้�ามาปรุงแบบดิบหรือสกุๆ ดิบๆ ได้แก่ ก้อยปลา 
ลาบปลา ปลาส้ม ปลาจ่อม หม�าปลา ปลาร้า ฯลฯ

■	 ค่าน้ิยมและวัฒน้ธรรมของคน้อีสาน้ ท่ีชอบปรุงอาหารแบบดิบหรือดิบๆ สุกๆ ซึ่งมีความเชื่อผิดๆ ว่ากิน้ดิบแล้ว
จะแขง็แรง หรอืก้อยปลาใสม่ดแดงสชีดีแล้วท�าใหพ้ยาธติาย ผลท่ีตามมาก็คือมคีวามเสีย่งต่อการเกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ ซึ่งอาจน้�าไปสูก่ารเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน้�าดี ใน้อน้าคต





อธิบายเพิ่มเติม
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้�าดี  
ซึ่งเป็น้ค่าน้ิยมวัฒน้ธรรมของคน้อีสาน้ เชน่้ 
■	 ประเพณ/ีความเช่ือ : ลงแขกหาปลา ลงแขกเก่ียวขา้ว กิน้ดิบแล้ว

ท�าให้รา่งกายแข็ง และคิดว่าเป็น้อาหารเลิศรส/พิเศษ
■	 ทีต้ั่งทีอ่ยูอ่าศยั : อยูใ่กล้ๆ กับแหล่งน้�า
■	 ลักษณะบุคคล : เพศชาย มีโอกาสติดพยาธิใบไม้ตับมากกว่า

เพศหญิง เพราะผู้ชายมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่า

■	 พฤติกรรม : ชอบกิน้ปลาดิบหรือสุกๆ ดิบๆ เชน่้ ลาบ ก้อย ส้มปลา ปลาจ่อม ฯลฯ
■	 สุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม : การขับถ่ายน้อกส้วม การก�าจัดสิ่งปฏิกูลไมถู่กต้อง
■	 ปจัจัยเสีย่งของโรคมะเรง็ท่อน้�าด ี: เคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ชอบกิน้ปลาน้�าจืดมีเกล็ดขาว วงศ์ปลาตะเพียน้ 

แบบปรุงดิบ หรือดิบๆ สุกๆ และมีญาติสายตรงป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน้�าดี หรือเคยกิน้ยาพราซิควอน้เทล





อธิบายเพิ่มเติม
■	 อัน้ตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้�าดี เมื่อพยาธิ

ใบไม้ตับอยู่ใน้ร่างกายคน้ อัน้ตรายจะเกิดขึ้น้มากหรือน้้อย 
ขึ้น้อยู่กับจ�าน้วน้ตัวพยาธิท่ีสะสม และระยะเวลาท่ีพยาธิเข้าสู่
ท่อน้�าดี พยาธิจะเกาะดูดผน้ังท่อน้�าดี ท�าให้เกิดการระคายเคือง 
และกระตุ้น้ให้เกิดการอักเสบแบบเร้ือรังและเยื่อบุผน้ังท่อน้�าดี
หน้าขึ้น้ พัฒน้าเป็น้ก้อน้มะเร็งไปอุดตัน้ท่อน้�าดี มีความเสี่ยง
ต่อการเป็น้มะเร็งท่อน้�าดี แพทย์สามารถตรวจวิน้ิจฉัยได้ด้วย 

อัลตร้าซาวด์ ซ่ึงผู้ติดพยาธิใบไม้ตับ หากได้รับการตรวจคัดกรอง และตรวจพบใน้ระยะเริ่มต้น้ จะสามารถ
เข้ารับการผา่ตัดเพื่อรักษาได้อยา่งทัน้ท่วงที แต่ถ้าหากเกิดการอักเสบเร้ือรัง พัฒน้าเปน็้ก้อน้มะเร็งไปอุดตัน้ท่อน้�าดี 
ตับถูกท�าลายอยา่งถาวร เกิดภาวะดีซา่น้ ตับโต ท้องมาน้ และเสียชีวิตได้





อธิบายเพิ่มเติม
■	 อาการของโรคมะเร็งท่อน้�าดี ผู้ท่ีติดพยาธิใบไม้ตับ ส่วน้ใหญ่

ยังไม่แสดงอาการและอาจไม่ทราบว่าเป็น้โรคพยาธิใบไม้ตับ 
จน้กว่าจะตรวจพบไข่พยาธิใน้อุจจาระ หรือได้รับการตรวจ
วิน้ิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจแอน้ติเจน้ของพยาธิ
ใน้ปัสสาวะผูติ้ดเชื้อ ซึง่อัน้ตรายจะมากหรอืน้อ้ยข้ึน้อยูกั่บจ�าน้วน้
พยาธิท่ีสะสมและระยะเวลาท่ีพยาธิเข้าไปอยู่ใน้ท่อน้�าดีตับ 
ตัวพยาธิจะเกาะดูดผนั้งท่อน้�าดี ท�าให้เกิดการระคายเคือง 
สารคัดหล่ังท่ีขับออกมา ท�าให้ท่อน้�าดีเกิดการอักเสบและเย่ือบุ
ท่อน้�าดีหน้าขึ้น้พัฒน้ากลายเป็น้มะเร็งท่อน้�าดี ใน้เวลาต่อมา

โรคมะเรง็ท่อน้�าด ีสามารถแบง่ออกได้ 3 ระยะ

■	 อาการเริม่แรก : เบื่ออาหาร ผอมลง อ่อน้เพลีย ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง จุกเสียด โดยรู้สึกแน่้น้ท้องท่ีใต้
ชายโครงขวา อาจจุกแน้น่้ไปท่ีใต้ล้ิน้ปี่  มีอาการรู้สึกออกร้อน้ มีไข้ต�าๆ อาการมักเกิดใน้ตอน้บา่ยๆ

■	 ระยะมอีาการ : ตาเหลือง ตัวเหลือง เกิดภาวะดีซา่น้ เน้ื่องจากท่อน้�าดีอุดตัน้ คัน้ตามผวิหน้งั อาจพบภาวะตับแข็ง 
ตับอักเสบ มีไข้ มีน้�าใน้ชอ่งท้องและมีอาการบวมน้�า

■	 ระยะสุดท้าย : ตับโต ท้องมาน้ ตับถูกท�าลาย ถุงน้�าดีโป่งพอง เกิดเป็น้มะเร็งท่อน้�าดี ผู้ป่วยเสียชีวิตจาก 
ตับและไตล้มเหลว





อธิบายเพิ่มเติม
■	 การปฏิบัติเพื่อปลอดพยาธิใบไม้ตับ น้�าอุจจาระส่งตรวจหา

ไข่พยาธิใบไม้ตับหรือน้�าปัสสาวะตรวจวิน้ิจฉัยหาแอน้ติเจน้ของ
พยาธ ิถ้าตรวจพบพยาธิใบไมตั้บ ใหร้กัษาด้วยยาพราซคิวอน้เทล 

■	 ปรับเปล่ียน้พฤติกรรม เลิกกิน้อาหารแบบดิบหรือสุกๆ ดิบๆ 
ท่ีท�าจากปลาน้�าจืดเกล็ดขาว วงศ์ปลาตะเพียน้ เช่น้ ก้อยปลา 
ปลาส้ม ปลาจ่อม แจ่วปลาร้า ฯลฯ จะท�าให้ชีวิตปลอดภัยจาก
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้�าดี





อธิบายเพิ่มเติม
5 ส หา่งไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน้�าดี

■	 สุก : กิน้อาหารท่ีท�าจากปลาน้�าจืดเกล็ดขาว วงศ์ปลาตะเพียน้ 
ต้องปรุงให้สุก ด้วยความร้อน้เพื่อป้องกัน้การติดพยาธิใบไม้ตับ

■	 สะอาด : ล้างมือด้วยสบูแ่ละน้�าสะอาด ก่อน้ปรุงอาหาร ก่อน้กิน้
อาหาร และหลังขับถ่ายอุจจาระ

■	 ส้วม/สิ่งปฏิกูล : ถ่ายอุจจาระลงใน้ส้วม และท้ิงสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกัน้ไข่พยาธิแพร่กระจาย
ลงสูส่ิ่งแวดล้อม

■	 สง่ตรวจ : สง่อุจจาระตรวจหาไขพ่ยาธิและตรวจอัลตร้าซาวด์ ท่ีโรงพยาบาลใกล้บ้าน้อยา่งน้้อยปีละ 1 ครั้ง

■	 สาธารณสุข : กิน้ยารักษา เมื่อตรวจพบว่าติดพยาธิใบไม้ตับ แล้วเลิกกิน้ปลาดิบหรือสุกๆ ดิบๆ





เพลง ปลารา้สุกสุข
(ศลิปนิ ไมค์ ภิรมย์พร)

จะปรุงอาหารครั้งใด ต้องใสใ่จใสป่ลาร้าสุก จะได้กิน้ได้แซบ่ได้สุก (ซ�า)
ปลาร้าสุกสะอาดปลอดภัย (ซ�า) ปลาดิบใช้ท�าปลาร้า ท่ีติดมาคือพยาธิ
เมื่อกิน้ก็มีโอกาสเป็น้โรคภัยใน้ท่อน้�าดี ปลาร้าปลาดิบปลาเกล็ดพยาธิใบไม้มากมี
อยากให้ดีต้องปรุงให้สุกก่อน้กิน้ลงไป (ซ�า)จะปรุงอาหารครั้งใด ต้องใสใ่จใสป่ลาร้าสุก
จะได้กิน้ได้แซบ่ได้สุข ปลาร้าสุกสะอาดปลอดภัย
(ซ�า**)พี่น้้องท่ีกิน้ปลาร้า ความแซบ่ต้องมาพร้อมความสะอาด
โรคภัยอยา่ได้ประมาท ทุกพยาธิมีอัน้ตราย
พยาธิใบไม้ตับ ติดมากับปลาร้าท่ัวไป จะให้ปลอดภัย ต้องต้มให้สุกทุกต่อน้ปลาร้า
พยาธิใบไม้ตับ มากับปลาไมสุ่ก ต้องต้มให้สุก กิน้ก้อปลอดโรค ปลอดภัย

(ซ�า**)





เพลงล้างมือบอ่ยๆ
(จาก http://www.youtube.com/watch?v=vl-za6wEGOE)

ขอถามสักน้ิด ขอถามสักน้ิด ท�าไมต้องล้างมือ อยากจะรู้ อยากจะรู้ ก็ขยับ ก็ขยับ เข้ามาเลย

จะเป็น้ยังไง จะเป็น้ยังไง ถ้าเราไมล้่างมือ จะติดเชื้อโรคต่างๆ ติดอยู ่มักจะเข้าสูร่า่งกายเธอ

(ซ�า) ล้างแบบไหน้ดี ถึงจะถูก ถูก ถูกวิธี ไมย่ากเลยจริงๆ 7 ข้อน้ี้ท�าง่ายเหลือเกิน้

(ซ�า2) เริ่มท่ีข้อ 1 เอาฝ่ามือมาถูกัน้ ข้อท่ี 2 น้ั้น้ต้องเอาฝ่ามือถูหลังมือ

ข้อท่ี 3 ต้องเอาฝ่ามือถูฝ่ามือ ข้อท่ี 4 ต้องเอาหลังน้ิ้วมือถูฝ่ามือ

แล้วมาข้อท่ี 5 ต้องถูน้ิ้วหัวแมม่ือ ข้อท่ี 6 เอาปลายน้ิ้วมือถูคว้าน้ฝ่ามือ

และข้อท่ี 7 ถูวน้รอบๆ ข้อมือ ท�าประจ�าก็จะดี ดี ดี (ซ�า 2)

ล้างมือบอ่ยๆ ล้างมือบอ่ยๆ ล้างมือบอ่ยๆ ล้างมือบอ่ยๆ ไมย่ากสักน้ิด ไมย่ากสักน้ิด มา มา มาล้างมือ

เข้าห้องน้�า กิน้อาหาร อยา่ประมาท อาจติดเชื้อโรคมา เริ่มต้น้วัน้น้ี้ เริ่มต้น้วัน้น้ี้ ชวน้กัน้ล้างมือ

ป้องกัน้เชื้อโรคต่างๆติดอยู ่มัน้จะเข้าสูร่า่งกายเธอ (ซ�า)





ทีป่รกึษา
- ศ.ดร. พวงรัตน้์ ยงวณิชย์ โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้�าดีภาคตะวัน้ออกเฉียงเหน้ือ (CASCAP)  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน้แก่น้
- ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยาและศูน้ย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้�าดี 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน้แก่น้

คณะผู้จัดท�า
- น้พ.ธีรวัตน้์ วลัยเสถียร ผู้อ�าน้วยการส�าน้ักงาน้ป้องกัน้ควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอน้แก่น้
- ดร.เกษร แถวโน้น้ง้ิว รองผู้อ�าน้วยการส�าน้ักงาน้ป้องกัน้ควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอน้แก่น้
- ดร.เชิดพงษ์ มงคลสิน้ธุ์ น้ักวิชาการสาธารณสุขช�าน้าญการ สคร.7 จังหวัดขอน้แก่น้
- น้างสาวสุมาลี จัน้ทลักษณ์ น้ักวิชาการสาธารณสุขช�าน้าญการ สคร.7 จังหวัดขอน้แก่น้
- น้างศุจิน้ัน้ท์ ตรีเดช เจ้าพน้ักงาน้สาธารณสุขช�าน้าญงาน้ สคร.7 จังหวัดขอน้แก่น้
- น้างวราพร สุดบุญมา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สคร.7 จังหวัดขอน้แก่น้
- น้ายอนุ้ชา มะลาลัย เจ้าพน้ักงาน้สาธารณสุขช�าน้าญงาน้ สคร.7 จังหวัดขอน้แก่น้
- น้ายณัฐกิตต์ิ โคตมะ น้ักประชาสัมพัน้ธ์ สคร.7 จังหวัดขอน้แก่น้
- น้ายธน้ะชัย จ�ารัสไว พน้ักงาน้ปฏิบัติการพาหะน้�าโรค สคร.7 จังหวัดขอน้แก่น้
- น้ายสน้ธยา กล่ัน้ทัต พน้ักงาน้ปฏิบัติการพาหะน้�าโรค สคร.7 จังหวัดขอน้แก่น้
- น้างสาวชอ่มาลา อุทัยอิน้ทร์ เจ้าพน้ักงาน้ธุรการช�าน้าญงาน้ สคร.7 จังหวัดขอน้แก่น้
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