


อธิบายเพิ่มเติม
■	 โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีเป็นปัญหาสาธารณสุข 

ที่ส�าคัญ คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน�้าดีและมะเร็งตับ 
เป็นจ�านวนมากและพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของประเทศไทย ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน�้าดีสูงที่สุดในโลก 
ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ ไม่น้อยกว่า 
6 ล้านคน และประชาชนกลุ่มนี้ อาจจะพัฒนาเป็น

โรคมะเร็งท่อน�้าดีในระยะเวลา 20-30 ปีข้างหน้า ซึ่งปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน�้าดี  
ปีละ 15,000 - 20,000 ราย พบเพศชายมากกว่าเพศหญิง 2.5 เท่า





อธิบายเพิ่มเติม
■	 โรคพยาธิใบไม้ตับ มีสาเหตุจากการรับประทานอาหาร

ที่มาจากปลาน�้าจืดเกล็ดขาว วงศ์ปลาตะเพียน ที่มีตัวอ่อน
ระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ น�ามาปรุงแบบดิบหรือ
สุกๆ ดิบๆ เช่น ก้อยปลา ส้มปลา ปลาจอม ฯลฯ  
เมื่อพยาธิใบไม้ตับสะสมและระยะเวลานานๆ ท่อน�้าดีเกิด 
การอักเสบผนังท่อน�้าดีหนาขึ้น พัฒนาเป็นมะเร็งท่อน�้าด ี
ในเวลาต่อมา

■	 คน หมา แมว เป็นแหล่งรงัโรค กนิอาหารประเภทปลาน�า้จดืเกล็ดขาวแบบดบิหรอืสุกๆ ดบิๆ แล้วถ่ายอจุจาระ 
ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน�้า ท�าให้เกิดการแพร่ระบาดพยาธิใบไม้ตับ โดยมีหอยไช และปลาน�้าจืดเกล็ดขาว 
วงศ์ปลาตะเพียน เป็นพาหะท�าให้พยาธิใบไม้ตับเจริญเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อสู่ คน หมา แมว ต่อไป 

■	 ประชาชนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน�้าดีและเสียชีวิตได้  
เราจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนจะปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ  
รวมช่วงระยะเวลาจากคนติดโรคพยาธิใบไม้ตับผ่านหอยและเข้าสู่ปลาแล้วติดต่อสู่คนอีกครั้ง  
รวมระยะเวลาประมาณ 3 เดือน





อธิบายเพิ่มเติม
■	สาเหตุที่ท�าให้มีการแพร่ระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับ และยังมี
การติดเชื้อสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 ปัจจัย ดังนี้

1. ประชาชนยังมีพฤติกรรมการรับประทานปลาน�้าจืดเกล็ดขาว  
 วงศ์ปลาตะเพียน ที่ปรุงแบบดิบหรือสุกๆ ดิบๆ

2. ประชาชนท่ีออกไปท�าไร่นา ยังมีพฤติกรรมถ่ายอจุจาระนอกส้วม 
หรือรถสูบส้วมน�าสิ่งปฏิกูลทิ้งลงในสิ่งแวดล้อม ตามป่า ทุ่งนา ฯลฯ

3. ในแหล่งน�้าต่างๆ มีหอยและปลาอยู่ร่วมกัน ท�าให้วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับครบสมบูรณ์แล้วเจริญ 
 เป็นระยะติดต่อ สู่ คน หมา แมว





อธิบายเพิ่มเติม
■	 ปลาที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ คือ ปลาน�้าจืด

เกล็ดขาว วงศ์ปลาตะเพียน ซึ่งเป็นกลุ่มปลาที่ติดเชื้อ 
พยาธิใบไม้ตับสูง และเป็นสาเหตุให้ประชาชนติดโรค 
พยาธิใบไม้ตับ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยนกเขาหรือ
ปลาอีไทย ปลาสร้อย ปลาขาวหัวมน ปลาตะเพียนทอง 
ปลากระสูบจุด ปลาขาวนา ปลากระมัง

■	 อาหารที่เสี่ยงต่อการติดเชื่อพยาธิใบไม้ตับ ที่ชาวอีสานชอบกินน�ามาปรุงแบบดิบหรือสุกๆ ดิบๆ ได้แก่  
 ก้อยปลา ลาบปลา ปลาส้ม ปลาจ่อม หม�่าปลา ปลาร้า ฯลฯ

■	 ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนอีสาน ที่ชอบปรุงอาหารแบบดิบหรือดิบๆ สุกๆ ซึ่งมีความเชื่อผิดๆ ว่า 
 กินดิบแล้วจะแข็งแรง หรือก้อยปลาใส่มดแดงสีชีดแล้วท�าให้พยาธิตาย ผลที่ตามมาก็คือมีความเสี่ยง 
 ต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งอาจน�าไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน�้าดีในอนาคต





อธิบายเพิ่มเติม
■	 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและ 
  มะเร็งท่อน�้าดี ซึ่งเป็นค่านิยมวัฒนธรรมของคนอีสาน เช่น 

■	 ประเพณี/ความเชื่อ : ลงแขกหาปลา ลงแขกเกี่ยวข้าว  
  กินดิบแล้วท�าให้ร่างกายแข็ง และคิดว่าเป็นอาหาร 
  เลิศรส/พิเศษ

■	 ที่ตั้งที่อยู่อาศัย : อยู่ใกล้ๆกับแหล่งน�้า

■	 ลักษณะบุคคล : เพศชาย มีโอกาสติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมากกว่าเพศหญิง เพราะผู้ชาย 
 มีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่า

■	 พฤติกรรม : ชอบกินปลาดิบหรือสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบ ก้อย ส้มปลา ปลาจ่อม ฯลฯ

■	 สุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม : การขับถ่ายนอกส้วม การก�าจัดสิ่งปฏิกูลไม่ถูกต้อง

■	 ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน�้าดี : เคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ชอบกินปลาน�้าจืดมีเกล็ดขาว  
 แบบปรุงดิบๆ สุกๆ และมีญาติสายตรงป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน�้าดี





อธิบายเพิ่มเติม
■	 อันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

เมื่อพยาธิใบไม้ตับอยู่ในร่างกายคน อันตรายจะเกิดขึ้น 
มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับจ�านวนตัวพยาธิที่สะสม  
และระยะเวลาที่พยาธิเข้าสู่ท่อน�้าดี พยาธิจะเกาะ 
ดูดผนังท่อน�้าดี ท�าให้เกิดการระคายเคือง และกระตุ้นให้เกิด
การอักเสบแบบเรื้อรังและเยื่อบุผนังท่อน�้าดีหนาขึ้น 

พัฒนาเป็นก้อนมะเร็งไปอุดตันท่อน�้าดี มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน�้าดี แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยได้
ด้วยอัลตร้าซาวด์ ซึ่งผู้ติดพยาธิใบไม้ตับ หากได้รับการตรวจคัดกรอง และตรวจพบในระยะเริ่มต้น  
จะสามารถเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาได้อย่างทันท่วงที แต่ถ้าหากเกิดการอักเสบเรื้อรัง พัฒนาเป็น 
ก้อนมะเร็งไปอุดตันท่อน�้าดี ตับถูกท�าลายอย่างถาวร เกิดภาวะดีซ่าน ตับโต ท้องมาน และเสียชีวิตได้





อธิบายเพิ่มเติม
■	 อาการของโรคมะเร็งท่อน�้าดี ผู้ที่ติดพยาธิใบไม้ตับ ส่วนใหญ่ยังไม่ 

แสดงอาการและอาจไม่ทราบว่าเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ จนกว่าจะตรวจ
พบไข่พยาธิในอุจจาระ หรือได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ
ด้วยการตรวจแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะผู้ติดเชื้อ ซึ่งอันตรายจะ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ�านวนพยาธิที่สะสมและระยะเวลาที่พยาธ ิ
เข้าไปอยู่ในท่อน�้าดีตับ ตัวพยาธิจะเกาะดูผนังท่อน�้าดี ท�าให้เกิดการ
ระคายเคืองสารคัดหลั่งที่ขับออกมา ท�าให้ท่อน�้าดีเกิดการอักเสบ 
และเยื่อบุท่อน�้าดีหนาขึ้นและพัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน�้าดีในเวลาต่อมา

โรคมะเร็งท่อน�้าดี สามารถแบ่งออกได้ 3 ระยะ

■	 อาการเริ่มแรก : มีการเบื่ออาหาร ผอมลง อ่อนเพลีย ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง จุกเสียด โดยรู้สึกแน่นท้องที่ใต้ชายโครงขวา 
อาจจุกแน่นไปที่ใต้ลิ้นปี่ มีอาการรู้สึกออกร้อน มีไข้ต�่าๆ อาการมักเกิดในตอนบ่ายๆ

■	 ระยะมีอาการ : มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง เกิดภาวะดีซ่าน เนื่องจากท่อน�้าดีอุดตัน คันตาผิวหนัง อาจพบภาวะตับแข็ง  
ตับอักเสบ มีไข้ มีน�้าในช่องท้องและมีอาการบวมน�้า

■	 ระยะสุดท้าย : มีอาการตับโต ท้องมาน ตับถูกท�าลาย ถุงน�้าดีโป่งพอง เกิดเป็นมะเร็งท่อน�้าดี ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตจากตับ 
และไตล้มเหลว





อธิบายเพิ่มเติม
■	 การปฏิบัติเพื่อปลอดพยาธิใบไม้ตับ น�าอุจจาระส่งตรวจ 

หาไข่พยาธิใบไม้ตับหรือน�าปัสสาวะตรวจวินิจฉัยหา
แอนติเจนของพยาธิ ถ้าตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับ  
ให้รักษาด้วยยาพราซิควอนเทล 

■	 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกกินอาหารแบบดิบหรือสุกๆ ดิบๆ ที่ท�าจากปลาน�้าจืดเกล็ดขาว  
วงศ์ปลาตะเพียน เช่น ก้อยปลา ปลาส้ม ปลาจ่อม แจ่วปลาร้า ฯลฯ จะท�าให้ชีวิตปลอดภัยจาก 
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี





อธิบายเพิ่มเติม
5 ส ห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

■	 สุก : กินอาหารที่ท�าจากปลาน�้าจืดเกล็ดขาว ต้องปรุงให้สุก 
  ด้วยความร้อนเพื่อป้องกันการติดโรคพยาธิใบไม้ตับ

■	 สะอาด : ล้างมือด้วยสบู่และน�้าสะอาด ก่อนปรุงอาหาร  
  ก่อนกินอาหาร และหลังขับถ่ายอุจจาระ

■	 ส้วม/สิ่งปฏิกูล : ถ่ายอุจจาระลงในส้วม และทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันไข่พยาธ ิ
 แพร่กระจายลงสู่สิ่งแวดล้อม

■	 ส่งตรวจ : ส่งอุจจาระตรวจหาไข่พยาธิและตรวจอัลตร้าซาวด์ ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านอย่างน้อยปีละครั้ง

■	 สาธารณสุข : กินยารักษาเมื่อตรวจพบว่าติดโรคพยาธิ แล้วเลิกกินปลาดิบหรือสุกๆ ดิบๆ





เพลง ปลาร้าสุกสุข
(ศิลปิน ไมค์ ภิรมย์พร)

จะปรุงอาหารครั้งใด ต้องใส่ใจใส่ปลาร้าสุก จะได้กินได้แซ่บได้สุก (ซ�้า)

ปลาร้าสุกสะอาดปลอดภัย (ซ�้า) ปลาดิบใช้ท�าปลาร้า ที่ติดมาคือพยาธิ

เมื่อกินก็มีโอกาสเป็นโรภัยในท่อน�้าดี ปลาร้าปลาดิบปลาเกล็ดพยาธิใบไม้มากมี

อยากให้ดีต้องปรุงให้สุกก่อนกินลงไป (ซ�้า)จะปรุงอาหารครั้งใด ต้องใส่ใจใส่ปลาร้าสุก

จะได้กินได้แซ่บได้สุข ปลาร้าสุกสะอาดปลอกภัย

(ซ�้า**)พี่น้องที่กินปลาร้า ความแซ่บต้องมาพร้อมความสะอาด

โรคภัยอย่าได้ประมาท ทุกพยาธิมีอันตราย

พยาธิใบไม้ตับ ติดมากับปลาร้าทั่วไป จะให้ปลอดภัย ต้องต้มให้สุกทุกตอนปลาร้า

พยาธิใบไม้ตับ มากับปลาไม่สุก ต้องต้มให้สุก กินก้อปลอดโรค ปลอดภัย

(ซ�้า**)





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

ขอถามสักนิด ขอถามสักนิด ท�าไมต้องล้างมือ อยากจะรู้ อยากจะรู้ ก็ขยับ ก็ขยับ เข้ามาเลย

จะเป็นยังไง จะเป็นยังไง ถ้าเราไม่ล้างมือ จะติดเชื่อโรคต่างติดอยู่ มักจะเข้าสู่ร่างกายเธอ

(ซ�้า) ล้างแบบไหนดี ถึงจะถูก ถูก ถูกวิธี ไม่ยากเลยจริงๆ 7 ข้อนี้ท�าง่ายเหลือเกิน

(ซ�้า2) เริ่มที่ข้อ 1 เอาฝ่ามือมาถูกัน ข้อที่ 2 นั้นต้องเอาฝ่ามือถูหลังมือ

ข้อที่ 3 ต้องเอาฝ่ามือถูฝ่ามือ ข้อที่ 4 ต้องเอาหลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

แล้วมาข้อที่ 5 ต้องถูนิ้วหัวแม่มือ ข้อที่ 6 เอาปลายนิ้วมือถูคว้านฝ่ามือ

และข้อที่ 7 ถูวนรอบๆ ข้อมือ ท�าประจ�าก็จะดี ดี ดี (ซ�้า 2)

ล้างมือบ่อยๆ ล้างมือบ่อยๆ ล้างมือบ่อยๆ ล้างมือบ่อยๆ ไม่ยากสักนิด ไม่ยากสักนิด มา มา มาล้างมือ

เข้าห้องน�้า กินอาหาร อย่าประมาท อาจติดเชื้อโรคมา เริ่มต้นวันนี้ เริ่มต้นวันนี้ ชวนกันล้างมือ

ป้องกันเชื้อโรคต่างๆติดอยู่ มันจะเข้าสู่ร่างกายเธอ (ซ�้า)





ที่ปรึกษา
- ศ.ดร. พวงรัตน์ ยงวณิชย์ โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) 

คณะแพทย์ศาสตร์ มหวิทยาลัยขอนแก่น
- ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยาและศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะผู้จัดท�า
- นพ.ธีรวัตน์ วลัยเสถียร ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
- ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว รองผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
- นายเชิดพงษ์ มงคลสินธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ สคร.7 จังหวัดขอนแก่น
- นางสาวสุมาลี จันทลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ สคร.7 จังหวัดขอนแก่น
- นางวราพร สุดบุญมา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สคร.7 จังหวัดขอนแก่น
- นางศุจินันท์ ตรีเดช เจ้าพนักงานสาธารณสุขช�านาญงาน สคร.7 จังหวัดขอนแก่น
- นายอนุชา มลาลัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช�านาญงาน สคร.7 จังหวัดขอนแก่น
- นายณัฐกิตต์ โคตรมะ นักประชาสัมพันธิ์ สคร.7 จังหวัดขอนแก่น
- นายธนะชัย จ�ารัสไว พนักงานปฏิบัติการพาหะน�าโรค สคร.7 จังหวัดขอนแก่น
- นายสนธยา กลิ่นทัต พนักงานปฏิบัติการพาหะน�าโรค สคร.7 จังหวัดขอนแก่น
- นางสาวช่อมาลา อุทัยอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สคร.7 จังหวัดขอนแก่น


