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 มะเร็งทอนํ้าดี เปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อุบัติการณของ
มะเร็งทอนํ้าดีพบมากในชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลแหลงนํ้า ซึ่งอาจมีพยาธิใบไมตับ ชนิด Opisthorchis 
viverrini ปนเปอนอยู จากหลักฐานทางระบาดวิทยาและสัตวทดลองทําใหทราบวา สาเหตุของมะเร็งทอนํ้าดีในภูมิภาคนี้ 
มปีจจัยเส่ียงจากการติดเช้ือพยาธิใบไมในตบั และจากการศึกษาระบาดวิทยาของโรคพยาธิใบไมตับ สถานการณโรค
ลาสุดในปพ.ศ.2556 -2557 ในเขตสุขภาพที่ 7และ 8 พบวาอัตราความชุกของโรคพยาธิใบไมตับมีคาเฉลี่ยรอยละ 
16.9 และ 22.09 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ 
 การปองกันควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีใหมีประสิทธิผล จําเปนตองกระทําอยางครบวงจร 
ตั้งแตควบคุมกําหนดปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรค ไดแกการจัดการส่ิงแวดลอมและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ การปรับ
เปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภค การปองกนัโรคทีถู่กตอง การตรวจคดักรองสุขภาพในกลุมเสีย่งโรคมะเร็งทอนํา้ดี การดแูล
พื้นฟูสุขภาพผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี  มิติดานความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณีและความหลากหลายทางสังคมเก่ียวกับโรค
มะเร็งตาง ๆ  ตลอดจนการส่ือสารเพื่อการเปล่ียนแปลงของคนในชุมชน เพื่อนําไปสูการกําจัดปญหาพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอน้ําดีที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 6 จังหวัดขอนแกน สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรครวมกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ศูนยอนามัย
ที ่6 และมหาวทิยาลยัขอนแกนไดเลง็เหน็วา สถานศกึษาเปนหนวยปฏบิติัท่ีมบีทบาทสาํคญัในการใหความร ูและเลอืก
อาหารที่มีคุณภาพ ถูกหลักตามโภชนาการใหแกนักเรียน อันจะนําไปสูการมีสุขภาพที่ดี สมบรูณแข็งแรง เจริญเติบโต  
มีพัฒนาการท้ังทางรางกายจิตใจท่ีดี มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ และพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค มีสุขนิสัยท่ีดี อันจะนําไปสูชีวิตที่มีคุณภาพในอนาคต 
 ดวยเหตุนี้ จึงไดจัดทําหนังสืออางอิงฯ เพื่อการเรียนการสอนเรื่องการปองกันและการควบคุมโรคพยาธิ
ใบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ด ีเพือ่เปนแนวทางใหคณุครไูดศกึษาเรยีนรแูละนาํไปถายทอดใหผเูรียนไดมคีวามร ูความเขาใจ 
สรางทัศนคติ ตลอดจนนําไปสูการปฏิบัติเพื่อการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ใน
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานควบคุมและปองกันโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกนขอขอบคุณคณาจารยและ
ผทูรงคุณวุฒิทกุทาน ทีไ่ดอุทศิเวลาอันมคีา เรยีบเรียง และเขียนดวยความต้ังใจ มงุมัน่ทีจ่ะรวมกนัพฒันางานใหมคีวาม
เขมแขง็ ขอแสดงความขอบคณุทุกทานทีม่สีวนในความสาํเรจ็ในครัง้นี ้และยนิดีรบัคาํตชิมตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ  
เพื่อการพัฒนาในลําดับตอไป

                      
( พ.ญ.ศศิธร  ตั้งสวัสด์ิ )

ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน         
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คําชี้แจง

 การกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี เปาหมายคือ ประชาชนมีพฤติกรรมในการปองกันโรค
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีที่ถูกตอง การที่จะบรรลุเปาหมายได ตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน และเปน
ที่นายินดีวา ปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในประชาชน ไดผานกระบวนการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ และไดรับรองเปนฉันทามติของภาคีเครือขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 (วันที่ 26 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557) โดยมปีระเดน็สาํคญัคอื ทกุภาคสวนตองเขามามสีวนรวมในการแกปญหา ซ่ึงทางเลอืกหนึง่ในการแกปญหา
คือ การสงเสริมกิจกรรมเพ่ือลด ละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงและสรางพฤติกรรมที่สงผลดีตอสุขภาพในเยาวชนคนรุนใหม 
และมติสมัชชาสุขภาพ ขอใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํา
แผนการเรียนรูสําหรับโรงเรียน ใหสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน เพ่ือใหเด็กเตรียมอนุบาล วัยเรียน วัยรุนมีความรู 
ความเขาใจ มีความตะหนักและมีคานิยมในการรับประทานอาหารท่ีปลอดภัย หลีกเลี่ยงการรับประทานดิบ หรือสุกๆ 
ดิบ ๆ 
 ดวยเหตน้ีุคณะทาํงานวชิาการเฉพาะประเดน็การกาํจดัปญหาโรคพยาธใิบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ดีในประชาชน 
จึงไดจัดทําหนังสืออางอิงเพื่อการเรียนการสอนเรื่อง การปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี โดย
สาระสําคัญของหนังสืออางอิงประกอบดวยแนวคิด 5 แนวคิด ไดแก

แนวคิดหลักที่ 1 ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีประกอบดวย สถานการณพยาธิใบไม
ตับและมะเร็งทอนํ้าดี กายวิภาคและสรีระวิทยาของตับและทอนํ้าดี ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไมตับที่มีความสําคัญ
ทางการแพทยในประเทศไทย และปจจัยเสี่ยงและการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
 แนวคิดหลักที่ 2 การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพประกอบดวย การปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพประกอบดวย
สุขบัญญัติ 10 ประการสูการมีสุขภาวะท่ีดี เมนูอาหารปลาพื้นบานชาวอีสาน "สุก" ก็แซบ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยการประยุกตใช Stage of change model ในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ทฤษฎีแรงจูงใจ
ปองกันโรคกับการประยุกตใชเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
 แนวคิดหลักที่ 3 การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนประกอบดวย สิ่งแวดลอมดานสุขภาพการสุขาภิบาล การ
กําจัดสิ่งปฏิกูล การจัดการแหลงนํ้าแหลงอาหารเกษตรอินทรีย และการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
 แนวคิดหลักที่ 4 การดูแลผูปวยประกอบดวยการคัดกรองโรคพยาธิใบไมตีบและมะเร็งทอนํ้าดี กระบวนการ
กอมะเร็งทอนํ้าดีที่สัมพันธกับโรคพยาธิใบไมตับ การวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งทอนํ้าดี การดูแลประคับประคอง
ผูปวยโรคมะเร็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวย
 แนวคิดหลักที ่5 สงัคมและวฒันธรรม ประกอบดวยวฒันธรรมประเพณแีละความหลากหลายทางสงัคมเก่ียว
กับโรคมะเร็ง และสื่อมวลชน การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวของกับโรคพยาธิใบไม
ตับและมะเร็งทอนํ้าี
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ภาพที่ 11  อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ เขตสุขภาพ ที่ 8  ป พ.ศ. 2556 7
ภาพที่ 12  อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ เขตสุขภาพ ที่ 8 จําแนกรายกลุมอายุ ป พ.ศ. 2556 8
ภาพที่ 13  อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ เขตสุขภาพ ที่ 7  ป 2557 9
ภาพที่ 14  อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ เขตสุขภาพ ที่ 7 จําแนกรายกลุมอายุ ป พ.ศ. 2558 9
ภาพที่ 15  กายวิภาคและสรีรวิทยาของตับและทอนํ้าดี 35
ภาพที่ 16 กายวิภาคของตับ 36
ภาพที่ 16ก. กายวิภาคของตับและอวัยวะใกลเคียงเปรียบเทียบกับชองอกและหนาทอง 37
ภาพที่ 16ข. กายวิภาคของตับเปรียบเทียบกับอวัยวะอื่นของชองอกและชองทอง 38
ภาพที่ 16ค. กายวิภาคของตับและอวัยวะชองทอง 39
ภาพที่ 17  กายวิภาคพื้นผิวของตับ มองจากดานกระบังลม 40
ภาพที่ 18  ตําแหนงของตับมองจากดานขาง 41
ภาพที่ 19  กายวิภาคพื้นผิวของตับ มองจากดานลาง 42
ภาพที่ 20  การแบงกลีบของตับทางกายภาพ 43
ภาพที่ 21  การแบงกลีบยอยของตับ (Liver segmentation) 44
ภาพที่ 22  ระบบหลอดเลือดดําบริเวณตับ 45
ภาพที่ 23  คาปุต เมดูซา (Caput medusa) 46
ภาพที่ 24  ระบบหลอดเลือดแดงบริเวณตับ 47
ภาพที่ 25  กายวิภาคบริเวณข้ัวตับ 48
ภาพที่ 25ก. กายวิภาคของตับ 49
ภาพที่ 26  หนวยยอยของตับ (Hepatic lobule) 50
ภาพที่ 27  หนวยยอยของตับ (Hepatic lobule) 51

สารบัญภาพ



สารบัญภาพ (ตอ)
  หนา

ภาพที่ 27ก. หนวยยอยของตับ  52
ภาพที่ 28  ระบบทอนํ้าดีนอกตับ (Extrahepatic bile duct) 53
ภาพที่ 29   พยาธิใบไมตับในทวีปเอเซีย 55
ภาพที่ 30   วงจรชีวิตพยาธิใบไมตับ 56
ภาพที ่31   หอย Bithynia (Digoniostoma) saimensis goniomphalos พบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 62

ของประเทศและที่ประเทศลาว
ภาพที่ 32  หอย Bithynia (Digoniostoma) funiculata พบที่ภาคเหนือของประเทศไทย 63
ภาพที่ 33  หอย Bithynia (Digoniostoma) siamensis siamensis พบที่ภาคกลางของประเทศไทย 63
ภาพที่ 34  หอยโขง Pila scutata เปนหอยที่มีรูปรางคร่ึงวงกลม มีลายพาดขวางบนเปลือกพบไดที่ภาคใต 63

ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเปนตัวโฮสตนําโรคของพยาธิ Angiostrongylus  
cantonensis และเปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคตัว ท่ีสองของพยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง 
(Echinostoma malayanum)

ภาพที่ 35  หอยโขง Pila polita เปนหอยที่มีรูปรางเปนรูปไข มีสวนทายรีแหลม พบไดทั่วไป 64
ในประเทศไทย เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิ (Angiostrongylus cantonensis) 
และเปนตัวนําโฮสตกึ่งกลางตัวที่สองของพยาธิ ใบไมลําไสขนาดกลาง (Echinostoma 
ilocanum)

ภาพที่ 36  หอยโขง Pila ampullacea เปนหอยที่มีรูปรางคร่ึงวงกลม พบไดทั่วไปในประเทศไทย  64
เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิหอยโขง หรือ พยาธิปอดหนู หรือ ไขปวดหัวหอย 
(Angiostrongylus cantonensis)

ภาพที่ 37  หอยทากยักษ (Achatina fulica) เปนหอยที่มีขนาดใหญไมมีฝา ขนาด 2 – 4 x 5 – 10 ซม.  64
เปลือกเรียบมีลายตามความยาวของเปลือกเปนหอยบกชอบกินตามพ้ืนดินที่ชื้นๆ กินใบไม
เปนอาหาร พบไดทุกภาคในประเทศไทย เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิ Angiostrongylus 
cantonensis

ภาพท่ี 38  หอยขม (Filopaludina (Siamopaludina) martensi) เปนหอยที่มีฝาปดรูปรางเปนเกลียว 65
ขนาด 1.5-3.0 x 2.5-4.0 ซม. สีนํ้าตาลดํา เปลือกสวนที่กวางที่สุดเปนเสนนูนเปนวงรอบ 
อาศัยอยูในนํ้าจืด ชอบเกาะอยูตามเสาสะพานหรือขอนไมที่จมอยูในนํ้า บางครั้งอาจพบบน
ผิวดินใตนํ้า เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรค ตัวที่ 2 ของพยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง Echinostoma 
malayanum, E.revolutum และเปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของของพยาธิหอยโขง หรือ 
พยาธิปอดหนู หรือ พยาธิไขปวดหัวหอย Angiostrongylus cantonensis

ภาพที่ 39  หอยขม (Filopaludina (Siamopaludina) javanica) เปนหอยที่มีขนาดเล็กกวา 65
หอยขมชนิด Filopaludina martensi มีขนาด 1 – 2 x 2 – 3 ซม. สีนํ้าตาล เปนโฮสต
กึ่งกลางนําโรค ตัวที่ 2 ของพยาธิ E.malayanum, E. ilocanum, E. revolutum 
และเปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิ Angiostrongylus cantonensis

สารบัญภาพ (ตอ)



สารบัญภาพ (ตอ)
  หนา
ภาพที่ 40  หอย Neotricula aperta α race 66
ภาพที่ 41  หอย Neotricula aperta ß race 66
ภาพที่ 42 หอย Neotriculaaperta γ race 66
ภาพที่ 43  หอยเจดีย (Melanoides tuberculata) มีฝาปด ขนาด 0.7 – 1.0 x 1.5 – 3.0 ซม.  67 

เปลือกวนเปนเกลียวคลายเจดีย สีนํ้าตาลดํา พบในนํ้าจืดตามธารน้ําที่ไหลทุงนา หนอง 
บึง บอ เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก Haplorchis taichui, 
H pumilio, H yokogawai ในประเทศไทย

ภาพที่ 44  หอย Semisulcospira libertine เปนหอยขนาดกลาง ขนาด 0.8 – 1.5 x 2.0 – 4.0 ซม.  67 
เปลือก วนเปนเกลียวคลายเจดีย สีนํ้าตาลดํา มีฝาปด พบในลําธารนํ้าไหล เปนโฮสตกึ่งกลาง
นําโรคของพยาธิ Paragonimus westermani, Metagonimus yokogawai ในประเทศไทย

ภาพที่ 45  หอย Brotia asperta เปนหอยขนาดใหญ ขนาด 1.0 – 1.8 x 3.0 – 5.0 ซม. รูปเจดียมีฝาปด  67
ผิวขรุขระมีเสนคาดขวางรอบตัวและมีรอง ตามยาวสีนํ้าตาลดํา พบในประเทศไทย และหาก
พบท่ีประเทศฟลิปปนส จะเปนโฮสตตัวกลางของพยาธ ิParagonimus westermani

ภาพที่ 46  หอยคัน Indoplanorbis exustus เปนหอยนํ้าจืด ขนาด 0.7 – 1.4 x 1.4 – 2.2 ซม.  68 
ไมมีฝา เปลือกวนเปนวงกลม สีนํ้าตาล ปากบานกวาง พบไดทั่วไปในประเทศไทย อาศัยใน
ลําธารนํ้าไหล ทุงนา ลําคลอง หนอง บึง โดยเกาะอยูกับพืชนํ้า เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของ
พยาธิใบไมเลือดของสัตว (วัว-ควาย) Schistosoma spindale, A rtyfechino 
stomummehrai, Echinostoma malayanum, E. revolutum และพยาธิ 
Schistosoma nasalis

ภาพที่ 47  หอย Lymnaea rubiginosa เปนหอยนํ้าจืด ขนาด 0.5 – 1.8 x 0.8 – 3.0 ซม. รูปไขไมมีฝา สีนํ้าตาลเหลือง  68
 สวนปากกวางสวนทายเปนเกลียวสั่น พบไดทั่วไปประเทศไทย อาศัยอยูในลําธาร ลําคลอง หนอง บึง บอ 
 เปนโฮสตตัวกลางนําโรคของพยาธิใบไมลําไสขนาดใหญ และ พยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง Fasciola 

 gigantica, Echi nostoma malatanum, E. revolutum, Hypoderaeum conoideum

ภาพที่ 48  เปลือกขดเปนวงกลมแบนทั้ง 2 ขาง มีจดดําเรียงเปนแถว พบไดทั่วไปตามแหลงนํ้าที่มีพืชนํ้า  69
เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง Echinostoma malayanum, 
E. ilocanum, E. revolutum และ E. lindoensis

ภาพที่ 49  หอย Segmentina (Polypylis) hemisphaerula เปนหอยนํ้าจืดขนาดเล็ก  69
0.2-0.23 x 0.7-0.8 ซม. ไมมีฝา เปลือกวนเปนวงกลม ดานทองแบน ดานหลังนูน เมื่อหงาย
ดานทองขึ้นจะเห็นรูบุมเล็ก และเห็นรอยขีดสีขาว 2- 3 ขีด พบไดทั่วไปในแหลงนํ้าที่มีพืชนํ้า 
เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิใบไมลําไสขนาดใหญ Fasciolopsis buski

ภาพที่ 50  หอย Segmentina (Trochorbis) trochoideus เปนหอยนํ้าจืดขนาดเล็ก ขนาด  69
0.13-0.71x 0.25 – 0.35 ซม. ไมมีฝา ดานทองแบน ดานหลังนูน ดานทองไมมีรูบุม
และไมมีรอยขีดพบไดทั่วไปในแหลงนํ้าที่มีพืชนํ้าเปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิใบไมลําไส
ขนาดใหญ Fasciolopsis buski

สารบัญภาพ (ตอ)



สารบัญภาพ (ตอ)
      หนา

ภาพที่ 51  ปลานํ้าจืดมีเกล็ดที่เปนแหลงอาศัยของพยาธิใบไมตับระยะติดตอ 74
ภาพที่ 52  ระดับของแนวทางการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํ้าดี 77
ภาพที่ 53  รูปแบบด้ังเดิมของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรค Rogers , 1975  101
ภาพที่ 54  ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรคที่ไดรับการพัฒนา Rogers , 1986  104
ภาพที่ 55  ความสัมพันธระหวางสิ่งคุกคามสิ่งแวดลอม การรับสัมผัส และผลกระทบตอสุขภาพ  112

ประยุกตจาก Department of Health, Government of Western Australia 
ภาพที่ 56  วงจรโรคพยาธิใบไมตับ 113
ภาพที่ 57  กรอบนวัตกรรมสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ประยุกตจาก US Environmental Health Tracking 114
ภาพที่ 58  สวนประกอบของดิน แบงตามรอยละขององคประกอบตางๆ 132
ภาพที่ 59  การตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือพยาธิใบไมตับโดยการตรวจหาไขพยาธิดวยกลองจุลทรรศน 151
ภาพที่ 60  การคัดกรองกลุมเสี่ยง verbal screening 152
ภาพที่ 61   การคัดกรองดวย ultrasound 153
ภาพที่ 62  การติดเชื้อพยาธิใบไมตับทําใหเกิดการอักเสบในตับบริเวณรอบๆทอนํ้าดี มีเซลลเม็ดเลือดขาว 157

เขามาเปนจํานวนมาก และสรางอนุมูลอิสระ จึงเกิดการทําลายดีเอ็นเอในเซลลเยื่อบุผิวทอนํ้าดี 
ทําใหรหัสพันธุกรรมเกิดการกลายพันธุที่สามารถเขาสูกระบวนการกอมะเร็ง ซึ่งจะใชเวลา
ยาวนานประมาณ 20-30 ป

ภาพที่ 63  แผนภูมิแสดงวิธีการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันมะเร็งทอนํ้าดี หากติดพยาธิใบไมตับใหกินยา 158
ถายพยาธิพราซิควอนเทล แตถาไมเลิกนิสัยกินปลาดิบแลวถายพยาธิเรื่อยๆ จะทําใหเพิ่มการ
อักเสบทุกครั้งที่ติดเชื้อใหม แลวจะมีการทําลายดีเอ็นเอมากขึ้น ทําใหยีนของเราเกิดการ
กลายพันธุ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการเกิดมะเร็ง 
จึงเขาสูกระบวนการกอมะเร็งไดเร็วขึ้น

ภาพที่ 64  แสดงระยะเวลาประมาณของกระบวนการเกิดมะเร็งทอนํ้าดีในคนที่ใชเวลาประมาณ 20-30 ป  159
หลังการติดเช้ือซึ่งทําใหเกิดการอักเสบแบบเรื้อรัง และการหนาตัวรอบเซลลทอนํ้าดี ซึ่งแสดงถึง
ความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งทอนํ้าดี และแพทยสามารถตรวจวินิจฉัยไดดวยเครื่องอัลตราซาวด 

ภาพที่ 65  สรุปกลไกระดับโมเลกุลที่นําไปสูการเกิดมะเร็งทอนํ้าดีหลังการติดเชื้อพยาธิใบไมตับแบบ 161
เรื้อรังและซํ้าซาก ที่ทําใหเกิดความเสียหายตอสารชีวโมเลกุลทุกชนิด รวมทั้งเซลลเยื่อบุ
ทอนํ้าดี ทําใหตองมีการซอมแซมและเกิดรอยโรคคือการสรางเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบทอนํ้าดี 
ขณะเดียวกันก็เกิดการกลายพันธุของรหัสพันธุกรรมและการเปล่ียนแปลงในการแสดงออก
ของยีนที่เกี่ยวของกับควบคุมการแบง ตัว กลุมการตาย (apoptosis) และกลุมการแพรลุกลาม
ของเซลล (metastasis) เปนตน เหตุการณทั้งหมดน้ีจะมีการสอดประสานกันและนําเขาสูก
ระบวนการกอมะเร็ง ทําใหเซลลเยื่อบุผิวทอนํ้าดีปกติกลายเปนเซลลมะเร็งไดในที่สุด 
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ภาพที่ 66  อโรคาฐิตะโมเดล (Arokhadhita Model) 202
ภาพที่ 67  กิจกรรมการดูแลแบบองครวมตามแนวทางของอโรคยศาล 204
ภาพที่ 68  การออกกําลังกายดวยชี่กงวิถีไทย 205
ภาพที่ 69  หัวเราะบําบัด 205
ภาพที่ 70  จิตอาสาตรวจเยี่ยมอาการผูปวย 207
ภาพที่ 71  ประบบสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรมในภาพรวม 220
ภาพที่ 72  กฎบัติออตตาวา วาดวยการสงเสริมสุขภาพ 221
ภาพที่ 73  การตีพิมพผลงานวิจัยและนวตกรรมดานโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี 225
ภาพที่ 74  ประเภทงานวิจัยและนวตกรรมดานโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี 225

สารบัญภาพ (ตอ)



สารบัญตาราง

  หนา

ตารางที่ 1  ระดับการตรวจพบเชื้อพยาธิใบไมตับ จําแนกรายหมูบาน  8

ตารางที่ 2  ระดับความรุนแรงของจํานวนไขพยาธิใบไมตับ (n= 3,916) 9

ตารางที่ 3  องคประกอบของ Liver bile กับ Gallbladder bile 25

ตารางที่ 4  สารชีวเคมีในการตรวจ LFT 30

ตารางที่ 5  อาหารที่เสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 73

ตารางที่ 6 แบบประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหารดิบ 91

ตารางที่ 7 สรุปการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการประยุกตใช Stage of change model 92

ตารางที่ 8 ระยะเวลาในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 93

ตารางที่ 9  เชื้อโรคท่ีพบในสิ่งปฏิกูล 117

ตารางที่ 10 ปริมาณและระยะเวลาการทําลายเชื้อโรค 126

ตารางที่ 11  แสดงความแตกตางของผลผลิตที่เปนอินทรียตามมาตรฐาน กับ ผลผลิตท่ีเรียกวา 130

  ปลอดภัยจากสารพิษ 

ตารางที่ 12  หลักการใชยาแกปวดขององคการอนามัยโลก (WHO analgesic Ladder) 178





แนวคดิที ่1 ธรรมชาตวิทิยาของพยาธิใบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ดี
   สถานการณโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
   กายวิภาคและสรีรวิทยาของตบัและทอน้ําดี
   ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไมตับ
   หอยที่มีความสําคัญในทางการแพทยในประเทศไทย
   ปจจัยเสี่ยงและการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
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สถานการณโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

แพทยหญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน

1. สถานการณโรคมะเร็ง 
 ปจจุบนั โรคมะเร็งเปนสาเหตุสาํคญัของการเสียชวีติของประชากรโลกและพบวา 57% ของมะเร็งรายใหม และ 
65% ของการตายจากมะเร็ง เกิดในประเทศกําลังพัฒนา และจะย่ิงเพิ่มมากขึ้นใน พ.ศ. 2568 1 นอกจากนี้ พบวา 2 
ใน 3 ของประชาชน 55 ลานคนเสียชีวิตดวยโรคไมติดตอ และพบวา มะเร็งเปนสาเหตุการเสียชีวิตท่ีพบมากท่ีสุด และ
ประชาชน 4.2 ลานคนที่ตายดวยมะเร็งในชวงอายุ 30-69 ป 

            ภาพที่ 1 Leading causes, all ages, 2011        ภาพที่ 2 Leading causes, ages 30-69, 2011

  สําหรับประเทศไทย พบวา สาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งและเน้ืองอกรวมทุกชนิดจากป พ.ศ. 2551-
2555 พบวามีแนวโนมสูงขึ้น จาก 87.6ตอประชากร 100,000 เปน 98.5 ตอประชากร 100,000 2 
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ภาพที่ 3 สาเหตุการตายของคนไทย

2. สถานการณโรคมะเร็งทอนํ้าดี 
 อุบัติการณการเกิดโรคมะเร็งที่พบบอยในประเทศไทย พบวา ในเพศชายมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งตับและ
ทอนํ้าดี มากเปนอันดับ 1 (40.3 ตอประชากรแสนคน) สวนเพศหญิงพบวา มีอัตราการเกิดโรคมะเร็งตับและทอนํ้าดี
เปนอันดับ 3 (16.6 ตอประชากรแสนคน) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาทั้งเพศชายและหญิง มีอัตราการเกิด
โรคมะเร็งตับและทอน้ําดีเปนอันดับ 13 นอกจากนี้ ประเทศไทยมีจํานวนผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและทอนํ้าดี
จํานวน 14,469 คน คิดเปนอัตรา 22.5 ตอแสนประชากร (วันละ 36 ราย) เปนเพศชาย 10,380 คน เพศหญิง 
4,089 คน2 นอกจากน้ี พบวาทั่วประเทศมี 27 จังหวัด ที่อัตราตายสูงกวา 20 ตอแสนประชากร โดยพบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ภาคเหนือ 9 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัดตามลําดับ สวนภาคใตมี 5 จังหวัดที่
อัตราตายสูงกวา 10 ตอประชากรแสน อยางไรก็ตามเน่ืองจากมีปญหาเร่ืองการบันทึกขอมูลผูปวยท่ีมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลยังไมครอบคลุม ทําใหจํานวนผูปวยจํานวนหน่ึงไมไดถูกรายงานในระบบของกระทรวงสาธารณสุข และ
คาดประมาณวา 70% ของรายงานมะเร็งดังกลาวเปนโรคมะเร็งทอนํ้าดี ดังนั้นในแตละปจะมีผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
ทอนํ้าดีไมตํ่ากวา 20,000 คน 4
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ภาพที่ 4 อัตราตายโรคมะเร็งตับและทอนํ้าดี ตอแสนประชากร จําแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2556

จากขอมูลผูปวยท่ีมารับบริการที่โรงพยาบาล ประเทศไทย ในป พ.ศ.2548 - 2555 พบวา แนวโนมของผูปวย
มะเร็งทอนํ้าดีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสูงขึ้นอยางตอเนื่องและสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับโรคอื่นและเมื่อเปรียบ
เทียบจํานวนผูปวยมะเร็งทอนําดีที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลจําแนกรายภาคในป พ.ศ. 2553 พบวา พบมากท่ีสุด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพที่ 5, 6)

       

       ภาพที่ 5 ผูปวยท่ีรับไวรักษาในรพ.ประเทศไทย 
                   ป พศ. 2548 – 2555

ภาพที่ 6 ผูปวยมะเร็งทอน้ําดีที่รับไวรักษาใน รพ. 
            ประเทศไทย ป พศ. 2553

ผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล ในประเทศไทย ป พศ. 2553 พบวา สวนใหญผูปวยเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิคิดเปนรอยละ 44 รองลงมาคือ โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ รอยละ 26 และมีไป
รบัการรกัษาในโรงพยาบาลเอกชน รอยละ 3 เมือ่พจิารณาผปูวยมะเรง็ทอน้ําดีจําแนกรายกลมุอาย ุพบวา สวนใหญพบ
สูงสุดในชวงอายุ 61-70 ป และเริ่มตรวจพบตั้งแตอายุ 31-40 ป (ภาพที่ 7, 8)
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          ภาพท่ี 7 ผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีที่รับไวรักษาใน 
               รพ. ประเทศไทย ป พศ. 2553 จําแนก
                        ตามระดับสถานบริการ

ภาพที่ 8 ผูปวยมะเร็งทอนําดีที่รับไวในโรงพยาบาล 
               ประเทศไทย จําแนกรายกลุมอายุ ป 2553

3. สถานการณโรคพยาธิใบไมตับ 
ประชาชนเปนโรคพยาธใิบไมตบัไดจากการรบัประทานอาหารประเภทปลานํา้จืดเกลด็ขาว (ตระกลูปลาตะเพยีน) 

เมนปูรงุดบิหรือสกุๆ ดบิๆ หรอืทีม่ตีวัออนของพยาธใิบไมตับปนเปอน และกลมุท่ีเปนโรคพยาธใิบไมตับจะเปนกลมุเสีย่ง
ที่จะเกิดมะเร็งทอนํ้าดี และมีโอกาสเสียชีวิตได ซึ่งขณะนี้ประชาชนในประเทศไทยที่เปนโรคพยาธิใบไมตับมีประมาณ 
6 ลานคน และประชาชนกลุมนีจ้ะพฒันาเปนโรคมะเร็งทอนํา้ดใีนระยะเวลาประมาณ 20-30 ปขางหนา5 จากการสํารวจ
ทางระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิของประเทศไทย ดวยวิธี Kato’s thick smear ตั้งแต ป 2500 -2557 พบวา 
แนวโนมลดลง (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ ประเทศไทย พ.ศ.2500 -2557

รอยละ
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จากการสํารวจ ใน ป 2552 พบวา ประชาชนคนไทย 18.1 % เปนโรคหนอนพยาธิ โดยพบมากท่ีสดุทีภ่าคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 26% ภาคเหนือพบ17.7% ในขณะเดียวกัน 2 ภาคนี้ก็พบอัตราติดพยาธิใบไมตับสูงกวาที่อื่น ๆ  เชนกัน 
คอื 16.6% และ10% ตามลาํดบันอกจากนีย้งัพบวาผทูีเ่คยเปนโรคพยาธใิบไมตบัและกนิยารักษาพยาธแิลวกลบัมาเปน
ซํ้าอีกสูงถึง 12% 6 เมื่อพิจารณาเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด พบวาจังหวัดนครพนม มีอัตราความชุก
สูงสุด 50.8% รองลงมาคือจังหวัดศรีษะเกษ 38.6% และอํานาจเจริญ 32.6 % ตามลําดับ (ภาพที่10)

ภาพที่ 10 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย ป พ.ศ. 2552

ในป 2556 สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่6 จังหวดัขอนแกน รวมกบัเครอืขายในพ้ืนที ่สาํรวจการตดิเช้ือพยาธิ
ใบไมตับในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 8 พบวา มีอัตราการติดเช้ือเฉล่ีย 22.1 % โดยพบมากท่ีสุดที่จังหวัดนครพนม 40% 
สกลนคร พบ 27.6% เมื่อจําแนกอัตราพบเชื้อพยาธิใบไมตับเปนรายพื้นที่ ใน 7 จังหวัด พบสูงที่สุดคือ อําเภอเตางอย 
จังหวัดสกลนคร คิดเปน 80.0 % 7 (ภาพที่ 11) 

  

ภาพที่ 11 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ เขตสุขภาพ ที่ 8  ป พ.ศ. 2556 
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 เมื่อพิจารณาอัตราการติดเชื้อจําแนกรายกลุมอายุ พบวา ทุกกลุมอายุ มีอัตราการติดเชื้อมากกวา 10% ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กําหนดคือ มากกวา 5% (ภาพที่ 12)

ภาพที่ 12 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ เขตสุขภาพ ที่ 8 จําแนกรายกลุมอายุ ป พ.ศ. 2556 

 เมือ่พจิารณาระดบัพบเชือ้ความชกุพยาธใิบไมตับจาํแนกรายหมบูานในจาํนวน 210 หมบูานทีเ่ปนกลมุตวัอยาง 
พบวา ระดับตรวจพบเช้ือพยาธิใบไมตับสูงสุดอยูที่ 1-19% คิดเปน 44.3% รองลงมาคือระดับตรวจพบเช้ืออยูที่ 
21-40% คิดเปน 26% นอกจากนี้พบวามีพื้นที่ที่ไมพบวาประชาชนไมมีการติดเชื้อพยาธิใบไมตับเลย มีถึง 10 %
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ระดับการตรวจพบเชื้อพยาธิใบไมตับ จําแนกรายหมูบาน 

ระดับการตรวจพบเชื้อพยาธิใบไมตับ (%) จํานวนหมูบาน(n=210) รอยละ
0 21 10.0 

1-19 93 44.3
21-40 55 26.2

40 – 60 34 16.2
61 – 80 7 3.3

รวม 210 100.0 

ผลการตรวจนับไขพยาธิใบไมตบั เพ่ือประเมินหาระดับความรุนแรงของพยาธิใบไมตับ พบวา สวนใหญมรีะดับ
ความรุนแรงอยูในระดับตํ่า คิดเปน 91.5% (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ระดับความรุนแรงของจํานวนไขพยาธิใบไมตับ (n= 3,916)

จํานวนที่สงตรวจ
ทั้งหมด

พบพยาธิ
ใบไมตับ

MEPG S.D. Low 
(EPG)

Medium 
(EPG)

High 
(EPG)

highest 
(EPG)

<1,000 1,000 
-9,999 

 10,000-
29,999 

 >29,999 

n % n % n % n %
3,916 980 316.8 1,222.7 897 91.5 83 8.5 0 0 0 0

หมายเหตุ : MEPG = Mean Egg Per Gram 

 ในป 2557 สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่6 จังหวดัขอนแกน รวมกบัเครอืขายในพ้ืนท่ี สาํรวจการติดเชือ้พยาธิ
ใบไมตบัในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่7 พบวา มอัีตราการตดิเชือ้เฉล่ีย 16.9 % โดยพบมากทีส่ดุทีจั่งหวดักาฬสนิธ ุ22.3% เมือ่
จําแนกอัตราพบเช้ือพยาธิใบไมตับเปนรายพื้นที่ ใน 4 จังหวัด พบสูงที่สุดคือ อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ คิดเปน 
66.7 % (ภาพที่ 13) 

    

22.3 %

10.8 %

11 %

18.9 %

    
 ภาพที่ 13 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ เขตสุขภาพ ที่ 7  ป 2557

 เม่ือพิจารณาอัตราการติดเชื้อจําแนกรายกลุมอายุ พบวา กลุมอายุที่มีอัตราการติดเชื้อมากที่สุด คือ กลุมอายุ 
40 – 60 ป (ภาพที่ 14)

ภาพที่ 14 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ เขตสุขภาพ ที่ 7 จําแนกรายกลุมอายุ ป พ.ศ. 2558
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กลาวโดยสรุป โรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ และเปนสาเหตุการ
เสยีชวีติในลําดบัตนๆ ในภาคอีสานตอนบน ดงันัน้ทกุภาคสวนตองเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาดวยกัน เปาหมาย
ในการดําเนินงานคือ คนอีสานแท กินแตปลาสุก 

เอกสารอางอิง
1.  World Health Organization, Globocan 2012: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence 

worldwide in 2012 Retrieved 5 พฤษภาคม 2558 from http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_can-
cer.aspx

2.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. สถิติการเกิดและสาเหตุการตายที่สําคัญของ
 ประเทศไทยป 2555. Retrieved 2 ตุลาคม 2557 from 
 http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5
3.  สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข. Cancer in Thailand 2550-2552. Retrieved 2 

พฤศจิกายน 2557 from http://www.nci.go.th/th/cancer_record/cancer_rec1.html
4.  Sriamporn S, Parkin DM, Pisani P, et al. A prospective study of diet, lifestyle, and genetic factors 

and the risk of cancer in Khon Kaen Province, northeast Thailand: description of the cohort. 
Asian Pac J Cancer Prev 2005; 6: 295-303 

5.  Sripa B, Pairojkul C. Cholangiocarcinoma: lessons from Thailand. Curr Opin Gastroenterol 
 2008; 24: 349-56 
6.  ฐิติมา วงศาโรจน ดวงเดือน ไกรลาศ พงศราม รามสูตร และคณะ. การศึกษาสถานการณโรค
 หนอนพยาธิและโปรโตซัวในลําไสในประเทศไทย ป พ.ศ. 2552. The 96 Years of 
 Opisthorchiasis: Past, Present and Future International Congress of Liver Flukes 7-8 
 March 2011, Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand 
7.  Kesorn Thaewnongiew, Seri Singthong, Saowalux Kutchamart, Sasithorn Tangsawad, Supannee 

Promthet, Supan Sailugkum, Narong Wongba. Prevalence and Risk Factors for Opisthorchisviver-
riniInfections in Upper Northeast Thailand. Asian Pac J Cancer Prev, 15 (16), 6609-6612



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

11

กายวิภาคและสรีรวิทยาของตับและทอนํ้าดี
(Anatomy and Physiology of Liver and Bile Duct)

นายแพทยวัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
โรงพยาบาลพนมไพร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด

กายวิภาคของตับ (Anatomy of liver)
 ตับ (liver) จัดเปนตอมที่ใหญที่สุดของรางกาย มีนํ้าหนักประมาณรอยละ 2.5 ของนํ้าหนักตัวในผูใหญ และรอยละ 
5 ในเด็ก อยูที่ดานบนขวาของทอง (Right upper quadrant) (ภาพที่ 15, 16) รูปรางมีลักษณะเปนพีรามิด โดยที่ฐาน 
(base) อยูดานขวาและยอด (Apex) อยูดานซาย (ภาพที่ 17) ตับมีสีนํ้าตาลแดง และถูกหุมดวยแคปซูล เรียกวา Glis-
son’s capsule ตับอยูใตกระบังลมและภายในของชายโครงขวา ขอบลางของตับประมาณ 3-4 เซนติเมตรที่โผลพน
ชายโครง จึงสามารถตรวจคลําขอบตับไดจากการตรวจหนาทอง ตับสามารถเคล่ือนลงมาตามจังหวะการหายใจเขา
หายใจออก
 ตับมีหนาท่ีหลายอยาง ไดแก เมแทบอลิสม (Metabolism) ของคารโบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน ทําลายสาร
พิษ (Detoxification) สังเคราะหโปรตีน (Protein production; albumin, globulin) สะสมพลังงาน (Storage 
energy) และสังเคราะหนํ้าดี (Bile synthesis) เปนตน 

ผิวของตับ (Surface of liver)
1. Diaphragmatic surface เปนผิวดานที่ชิดกับกระบังลม ผิวเรียบ มีลักษณะโคง (Convex) อยูใตกระบังลม 

ตับยึดติดกับกระบังลมโดย Coronary ligament (ภาพท่ี 18) ซึ่งเปนการวกกลับของเย่ือบุชองทองดานใน 
(Visceral peritoneum) ทีห่นาตวัขึน้ ผวิดานบนของตบัสวนใหญถูกคลมุดวย visceral peritoneum ตาํแหนง
ที่ไมไดคลุมเรียกวา Bare area สัมผัสกับกระบังลมโดยตรง ชองวางที่อยูระหวางกระบังลมกับตับ เรียกวา 
Sub-phrenic recess (ภาพที่ 18)

2. Visceral surface สวนใหญเปนผิวดานลางของตับ จะไมเรียบ มีรอง Fissure และแอง Fossa ผิวดานนี้ถูก
ปกคลุมดวย peritoneum ยกเวนตําแหนงที่เปน porta hepatis กับบริเวณที่สัมผัสกับถุงน้ําดี fossa for 
gallbladder รอง visceral surface มีลักษณะเปน H shape (รภาพที่ 19, 20) โดยขาดานซาย (left sagit-
tal fissure) ของ H เปน Ligamentum teres (round ligament of liver) กับ Ligamentum venosum 
สวนขาดานขวา (right sagittal fissure) ของ H คือ ถุงนํ้าดี กับ Inferior vena cava 
ตําแหนง Porta hepatis เปนบริเวณที่หลอดเลือด portal vein กับ hepatic artery proper เขาตับ และ

ทอนํ้าดีออกจากตับ นอกจากนี้ยังมี Hepatic nerve plexus กับ lymphatic vessels อยูบริเวณนี้ดวย ผิวดานลาง
ของตับจะสัมผัสกับอวัยวะอ่ืนๆ (ภาพที่ 19) ดังน้ี

• Superior และ anterior ของกระเพาะอาหาร
• Superior ของ duodenum 
• Lesser omentum
• Gallbladder 
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• Right colic flexure
ชองวางระหวางตับกับไตดานขวา เรียกวา Hepatorenal recess (ภาพที่ 18) ถามีนํ้าหรือหนองในชองทอง 

เวลานอนหงายจะเขาไปขังในชองวางนี้

กลีบของตับ (Lobes of liver)
การแบง lobe (ภาพที่ 17) ของตับโดยอาศัย ligaments (peritoneum ที่หนาตัวขึ้น) และรองจะได Right 

กบั Left lobes ซึง่เรียกการแบง lobe ลกัษณะนีว้า Superficial lobes สวนการแบง lobe โดยอาศยัแขนงของหลอด
เลือดและทอน้ําดีภายในตับ เรียกวา True lobes หรือ Functional lobes

การแบงตับออกเปน right และ left lobes โดยอาศัย falciform ligament (ดานหนา) และ right sagittal 
fissure (ดานลาง) จะได right lobe ที่มีขนาดใหญ และ left lobe ที่มีขนาดเล็ก สําหรับ inferior surface ของ right 
lobe ยังแบงยอยออกเปน caudate กับ quadate lobes (ภาพที่ 19) โดยอาศัย right กับ left sagittal fissure กับ 
porta hepatis (เปน Transverse fissure) ระหวาง right กับ left sagittal fissure) 

1. Right lobe ทางดาน anterior และ diaphragmatic surface จะคงเรียบ สวน visceral surface สัมผัสกับ 
right colic flexure, right kidney และลําไสเล็กสวนตน ทางศัลยกรรมแบง lobe ขวา ออกเปน segments 
ตางๆ (ภาพที่ 21) ตามแขนงหลอดเลือดและทอนํ้าดียอยในตับได ดังนี้ anterior และ posterior segments 
และแบงยอยตอเปน superior และ inferior segments ตามลาํดับ ดงันัน้ ตบักลบีขวามี 4 segments ไดแก 
anterior superior segment (VIII), anterior inferior segment (V), posterior superior segment (VII) 
และ posterior inferior segment (VI)

2. Left lobe สวนใหญวางอยูบนกระเพาะอาหาร แบงยอยออกเปนสวนตางๆ ดังนี้ lateral กับ medial seg-
ments ไดแก lateral segment (IV), medial superior segment (II) และ medial inferior segment (III) 
สวน segment I เปนตําแหนง caudate lobe

Peritoneum reflection ของตับ
ตับเจริญมาอยูระหวางสองชั้นของ ventral mesentery บางสวนของ ventral mesentery จะ form เปน 

lesser omentum และ Falciform ligament 
Falciform ligament เปนสวนของ ventral mesentery ยึดระหวางตับกับ anterior abdominal wall 

ระหวาง free border ดานลางจะมี ligamentum teres (Obliterated umbilical vein) ภายในของ falciform 
ligament จะมี paraumbilical vein เปนหลอดเลือดดําแขนงเล็กๆ รับเลือดดําจากสะดือและรอบๆ ไปยัง portal 
vein 

ผนังหนาทองมีหลอดเลือดดํา 2 เสน ไดแก 1) inferior epigastric vein รับเลือดกลับไปทาง external iliac 
vein เขาสู inferior vena cava กับ 2) superior epigastric vein รับเลือดดํากลับไปทาง internal thoracic vein 
เขาสู subclavian vein

หลอดเลือดดําทั้ง 2 เสน จัดเปน caval system การเช่ือมกันของ paraumbilical vein กับ epigastric vein 
(ภาพที่ 22) มีประโยชนในกรณีตับแข็ง (liver cirrhosis) เลือดไมสามารถเขาไปยังตับได จึงยอนกลับทาง epigastric 
vein เพื่อไหลเขา caval system สงผลใหหลอดเลือดดํารอบๆสะดือโปงพอง เรียกวา Caput medusae (ภาพที่ 23)
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Coronary ligament เปนเยื่อ visceral peritoneum ที่วกกลับไปเกาะกับกระบังลม มีบางสวนของตับไม
ถูกคลุมโดย peritoneum

Lesser omentum เปนเย่ือสองชั้นของ peritoneum เกาะจากตับไปยัง lesser curvature และสวนตน
ของ duodenum ประกอบดวยสองสวน คือ hepatogastric กับ hepatoduodenum ligaments ขอบ (free bor-
der) ดานขวาของ lesser omentum มี hepatic artery, portal vein, common bile duct (CBD), lymphatic 
vessels และ hepatic plexus แทรกอยู โครงสราง hepatic artery, portal vein และ CBD มีความสัมพันธกัน ดังนี้ 
artery อยูคอนไปทางดานซาย CBD อยูคอนไปทางดานขวา และ portal vein อยูทางดานหลัง จึงทองวา “Artery-
ซาย Bile-ขวา หนาวาง หลัง-Vein” 

หลอดเลือดท่ีมาเล้ียงตับ (Blood supply of liver) 
ตับไดรับเลือดประมาณ 1,500 มิลลิลิตรตอนาที มาจากหลอดเลือดสองชุด คือ Hepatic artery และ portal 

vein เลือดจาก hepatic artery ประมาณรอยละ 20-30 และจาก Portal system ประมาณรอยละ 70-80 
(อัตรา 1 ตอ 3) เลือดที่มาจาก portal vein มีออกซิเจนตํ่า แตมีสารอาหารมาก รวมทั้งมีสาร metabolites (NH3) 
และเชื้อโรคที่มาจากลําไสดวย สวนเลือดที่มาจาก hepatic artery เปนเลือดที่มีออกซิเจนสูง เลือดจาก portal vein 
กับ hepatic artery จะรวมกันท่ี hepatic sinusoid และจะไหลเขา central vein จากนั้นหลายๆ central veins 
รวมกันเปน right, middle และ left hepatic veins ตอไปยัง inferior vena cava (ภาพที่ 22, 24) 

Hepatic artery เปนแขนงของ common hepatic artery (รูปที่ 11) หลอดเลือดนี้แตกแขนงเปน 1) gas-
troduodenal artery ไปเลี้ยงกระเพาะอาหารกับลําไสเล็กสวนตน 2) right gastric artery ไปเลี้ยงกระเพาะสวน 
lesser curvature และ 3) hepatic artery proper แตกแขนงตอเปน left กับ right hepatic arteries เพื่อเขาสูตับ
กลีบซายและกลีบขวา ตามลําดับ

Portal vein เปนหลอดเลือดดําที่นําเลือดจากลําไสจากการรวมกันของ superior mesenteric vein กับ 
splenic vein เขาสูตับท่ี portal hepatis 

หลอดเลือดดําของตับ (Venous drainage of liver) Hepatic vein เปนหลอดเลือดที่นําเลือดออกจาก
ตับไปยัง inferior vena cava ประกอบดวย right hepatic vein นําเลือดจาก right lobe, left hepatic vein นํา
เลือดจาก left lobe และ middle hepatic vein นําเลือดจาก segment ที่ IV, V และ VIII (ภาพที่ 21, 25) 

Hepatic lobules
การจัดเรียงของ hepatic artery, portal vein, bile duct และ central vein ทําใหแบงเนื้อตับออกเปน

หนวยเล็กๆ (structural unit) เรียกวา Lobule มีลักษณะ 6 เหลี่ยม โดยหลอดเลือด hepatic artery, portal vein 
และ bile duct อยูรอบๆ และ central vein อยูแกนกลาง (ภาพที่ 26, 27) 

Portal triad ประกอบดวย hepatic artery, portal vein และ bile duct เลือดแดงกับเลือดดําจะผสมกัน
ที่ Hepatic sinusoid มีทิศทางการไหลสู central vein (ภาพที่ 26) ขณะที่นํ้าดีไหลสวนทางกับเลือด จากดานในของ 
Hepatic lobule ออกมาทาง bile canaliculi เขาสู bile duct (ภาพที่ 27, 28) 

Hepatic acinus เปนการแบงเนื้อตับที่อยูระหวาง central vein 2 เสน ใน Hepatic lobule การแบง
ลักษณะน้ี อิงกับสรีระการไหลเวียนของเลือดจากแตละ portal triad เขาสู Hepatic sinusoid จนถึง central vein 
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และแบง hepatic acinus ออกเปน 3 โซน แตละโซน Hepatocyte มี metabolic function ที่แตกตางกัน โดยโซน 
I เปนโซนที่เลือดมีออกซิเจนสูง โซน II เลือดมีออกซิเจนปานกลาง และโซน III อยูชิดไปทาง central vein มีออกซิเจน
ตํ่า Hepatocyte ในโซนน้ีมี Esterase สูง แตมี oxidative enzyme ต่ํา 

ชนิดของเซลลในตับ 
Hepatocyte มักเรียกวาเซลลตับ เปนเซลลที่มีขนาดใหญและหลายเหล่ียม (Polyhedral cell) มี nucleus 

กลม ภายในมี nucleoli ชัดเจน cytoplasm มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะโภชนาการ ถากินอยูสมบูรณ เซลลตับจะ
มกีารสะสมของไกลโคเจนและไขมนัมาก เมือ่ผานกระบวนการทาํสไลด สารประกอบทัง้สองจะหลดุไป เหน็เปนชองวาง
ขนาดใหญภายในเซลล ในภาวะท่ีขาดสารอาหาร มีการสะสมนอย เซลลมีชองวางขนาดเล็ก

Hepatocyte มีการเรียงกันเปนแถว เรียกวา Hepatic cord ชองวางระหวางแถวเปนแองเลือด เรียกวา 
sinusoid มี endothelial cells บุภายใน sinusoid (ภาพที่ 27, 28)

Kupffer cell จัดเปน monocyte-macrophage มีขนาดคอนขางใหญ ภายในมักจะมี granules สีดํา 
เนื่องจากการจับกินสิ่งแปลกปลอมเขาไปหรือจับกินเม็ดเลือดแดงท่ีหมดอายุขัย Kupffer cell อยูภายใน Hepatic 
sinusoid 

Stellate cell มชีือ่เรยีกหลายอยาง เชน Ito cell หรอื hepatic lymphocytes ในระดบั light microscope 
ไมสามารถแยกจากเซลลตับภายใน cytoplasm ของ stellate cell มี liquid droplet และ vitamin A สะสมอยู 
นอกจากน้ี มีพยาธิสภาพตอตับ เซลลชนิดนี้สราง Collagen เพิ่มอยางมาก กอใหเกิดตับแข็ง

เซลลที่อยูใน hepatic sinusoid เรียกวา hepatic sinusoid lining cells ประกอบดวยเซลล 3 ชนิด คือ 
endothelial, storage และ Kupffer cells 

ถุงนํ้าดี (Gallbladder)
ถุงนํ้าดีและทอนํ้าดี เกิดจาก ventral diverticulum ของ foregut เชนเดียวกันกับหัวของตับออน ถุงนํ้าดีมี

ลักษณะเหมือนลูกแพร (Pear-shaped) (ภาพที่ 28) อยูใตตับ มีความจุประมาณ 50-100 มิลลิลิตร ถุงน้ําดีเปนที่เก็บ
นํ้าดีและทําใหนํ้าดีเขมขนขึ้น โดย hepatocyte สรางน้ําดีไหลเขา bile canaliculi การไหลของนํ้าดีจะสวนทางกับ
การไหลของเลือดใน hepatic sinusoid ทอ bile canaliculi ในตับ รวมกันเปน bile duct และหลายๆ bile ducts 
รวมเปน Hepatic ducts ซายและขวา ออกจากตับบริเวณ porta hepatis จากน้ันทอทั้งสองรวมกันเปน common 
hepatic duct และ common hepatic duct รวมกับ cystic duct กลายเปน common bile duct (CBD) ปลาย
ทอของ CBD มีหูรูดเรียกวา Sphincter of Oddi 

ชวงทีไ่มไดรบัประทานอาหาร sphincter of Oddi จะปด นํา้ดจีงึทนไปเกบ็ทีถ่งุนํา้ด ีและทีถ่งุนํา้ดมีกีารดดูนํา้
กลับสงผลใหน้ําดีมีความเขมขนมากขึ้น เมื่อรับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารท่ีมีไขมันสูง จะไปกระตุนถุงนํ้าดีใหมี
การบีบตัว นํ้าดีจึงไหลเขาสูลําไสเล็กสวนตน

สวนตางๆ ของถุงนํ้าดี (Part of gallbladder)
Fundus of gallbladder เปนสวนปลายของถุงนํ้าดี และพนขอบตับ ตรงกับ costal cartilage ที่ 9 ตัดกับ 

midclavicular line
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Body of gallbladder เปนบริเวณตรงกลางของถุงน้ําดี วางแนบชิดกับตับ มี visceral peritoneum คลุม
Neck of gallbladder สวนท่ีตอกับ body จะเล็กลงเร่ือยๆ ชี้ไปทาง porta hepatis ทํามุมแหลมกับ 

cystic duct
ผนังของบริเวณ neck มีการยกตัวของ mucosa ฟอรมเปน spiral folding เสมือนเปนล้ิน เรียกวา valve 

of Heister ในการหาตําแหนง omental foramen จะใช neck ของถุงน้ําดีเปนแนวทางในการคลํา
จุลกายวิภาคของถุงนํ้าดี (Histology of gallbladder) 

ถุงนํ้าดีเปน muscular sac มีเซลลเยื่อบุเปนชนิด simple columnar epithelium ชั้น submucosa คอน
ขางหลวม ช้ันกลามเนื้อมีทั้ง longitudinal, oblique และ transverse fibers แตไมสามารถแยกเปนชั้นอยางชัดเจน 
ชั้นนอกสุดเปน adventitia (serosa) มีหลอดเลือดและทอนํ้าเหลืองแทรกอยูทั่วๆไป

เม่ืออาหารถึงลําไสเล็กสวนตนโดยเฉพาะอาหารท่ีมีไขมันมาก จะไปกระตุน I cell ที่ผนังของ duodenum 
หลั่ง cholecystokinin (CCK) ไปกระตุนกลามเนื้อผนังถุงนํ้าดีใหหดตัว สวนหูรูด sphincter of Oddi คลายตัว นํ้าดี
จึงไหลเขาลําไสเล็กสวนตน

Cystic duct 
มีความยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร (ภาพที่ 28) ตอเนื่องมาจาก neck ของถุงน้ําดี จะวิ่งขึ้นเล็กนอย ไปตอ

กับ common hepatic duct กลายเปน CBD ภายในทอของ cystic duct มีลักษณะเปนเกลียว จึงทําใหนํ้าดีไหลไป
เก็บในถุงนํ้าดีไดคลองขึ้น

Clinical note

คนที่มีนิ่วในถุงนํ้าดีถายังไมมีภาวะอุดตันสวนใหญจะไมแสดงอาการ สําหรับคนที่แสดงอาการชวง
แรกๆ จะมีอาการปวดจุกแนน อาการจะมากข้ึนหลังรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอาหารม้ือใหญและมีไข
มันสูง ไปกระตุน I cell หลั่ง CCK แลวไปกระตุนใหถุงน้ําดีมีการหดตัวจึงจะมีอาการปวดมากข้ึน แตถามีนิ่ว
ในทอน้ําดจีะมอีาการปวดบิดเปนพกัๆ จากการบีบตวัของกลามเน้ือทอนํา้ดแีละถามกีารอดุตนัจะมตีวัเหลอืง
ตาเหลืองตามมา

หลอดเลือดแดงของถุงนํ้าดีและทอนํ้าดี (Arterial supply of gallbladder and cystic duct)
หลอดเลือด cystic artery ท่ีไปเลี้ยงถุงนํ้าดีและทอนํ้าดีเปนแขนงของ right hepatic artery หลอดเลือดนี้

ม ีvariation ไดหลายรูปแบบ ซึง่อาจจะอยูดานหนาหรือดานหลังตอ common hepatic duct และแตกแขนงในระดับ
ตางๆ กัน

หลอดเลือดดําของถุงนํ้าดีและทอนํ้าดี (Venous drainage)
เลือดดําจาก cystic duct มีบางสวนเทไปที่ pancreaticoduodenal vein, right gastric vein แตสวนใหญจะ
เทไปท่ี portal vein ในบางคนเลือดดําที่มาจาก fundus และ body จะเขาตับโดยตรง
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ระบบประสาทท่ีควบคุมถุงนํ้าดีและทอนํ้าดี (Nerve supply)
Sympathetic nervous system มาจาก celiac plexus สวน parasympathetic nervous system มา

จาก vagus nerve สําหรับ somatic sensation จะรับกลับไปทาง phrenic nerve และ intercostal nerves

Clinical note

ผูปวยถุงนํ้าดีอักเสบที่ไประคายเคืองตอกระบังลม จะมีอาการปวด/เจ็บหัวไหลขวาหรือสะบักขวา
ได เพราะเสนประสาท phrenic nerve มาจาก cervical spinal nerves ที่ 3-5 (C3-5) ซ่ึงมี dermatome 
บริเวณหัวไหลและสะบักขวา

ทอน้ําดี (Common bile duct, CBD)
CBD มีความยาวประมาณ 8-10 เซนติเมตร (ภาพที่ 28) เสนผาศูนยกลาง 4-6 มิลลิเมตร ทอนี้อยูใน lesser 

omentum รวมกับ hepatic artery และ portal vein เรียกวา Extrahepatic portal triad ทอ CBD อยูดานหลัง
ของลําไสเล็กสวนตน กับ neck ของตับออน กอนจะแทงเขา 2nd part ของลําไสเล็กสวนตน ทอ CBD รวมกับ pan-
creatic duct ฟอรมเปนกระเปาะเรียกวา Hepatopancreatic ampulla
 ปลายของ Hepatopancreatic ampulla แทงเขาผนงัของลาํไสเลก็สวนตนมกีลามเนือ้เรยีบทีห่นาตวัขึน้ฟอรม
เปนหูรูด เรียกวา Hepatopancreatic sphincter (Sphincter of Oddi)

หนาที่ของตับ 

ตับเปนอวัยวะท่ีสําคัญ จัดเปน vital organ ไดรับเลือดไปเลี้ยงประมาณรอยละ 25 ของ Cardiac output 
มีหนาที่หลายอยาง ถามีพยาธิสภาพที่ตับจะสงผลตอระบบอื่นๆ ตามมาอยางมาก แบงหนาท่ีของตับไดดังน้ี
 1. เมแทบอลิสม (Metabolic function) 
 2. สังเคราะหโปรตีน (Protein synthesis) 
 3. ทําลายสารพิษ (Detoxification) และ
 4. สะสมพลังงานและแรธาตุ (Storage function) 
 สําหรับเมตาบอลิสมของนํ้าดี จะขอกลาวแยกตางหากเพราะมีเนื้อหามากและซับซอน

เมตาบอลิสมของตับ
ตับเปนแหลงเมตาบอลิสมทั้งสังเคราะห (Synthesis) และสลาย (Degradation) ของคารโบไฮเดรต ลิปด 

โปรตีน และวิตามิน ที่ละลายไขมัน (Fat soluble vitamin) 
คารโบไฮเดรต มทีัง้ทีอ่ยใูนรปูของมหโมเลกลุ (Macromolecule) และโมเลกลุขนาดเลก็ (Micro-molecule) 

เปนแหลงพลังงานท่ีสาํคญัของส่ิงมชีวีติ ขัน้สดุทายของการยอยและการดูดซึมของคารโบไฮเดรตจะอยูในรูปของกลูโคส 
กาแลคโตส และฟรักโตส 
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ตับเปนอวัยวะในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาลในเลือดมีผลตอการ
สังเคราะหหรือสะลายนํ้าตาลในตับ จึงกลาวไดวา ตับเปนตัว Buffer น้ําตาลในรางกาย สําหรับกาแลคโตสและฟรัก
โสต เม่ือเขาไปที่เซลลตับ (Hepatocyte) แลว สวนใหญจะเปลี่ยนเปนกลูโคสทันที ดังน้ัน จะไมพบกาแลคโตสและฟ
รกัโตสในกระแสเลอืด เซลลตบัมเีอนไซมหลายตวั สามารถเปลีย่นนํา้ตาลทีม่โีมเลกลุขนาดเลก็ไปเปนคารโบไฮเดรตทีมี่
โมเลกลุขนาดใหญ คอื ไกลโคเจน (Glycogen) และเปลีย่นจากโมเลกุลขนาดใหญใหกลับไปเปนกลูโคสทีม่ขีนาดเล็กได 
ขึ้นกับความตองการของรางกาย ถารางกายมีปริมาณกลูโคสท่ีมากพอ เซลลตับเก็บสะสมกลูโคสในรูปของไกลโคเจน 
การท่ีเซลลตับเก็บสะสมน้ําตาลในรูปของไกลโคเจนเพราะไกลโคเจนไมมี Osmotic pressure ตางกับกลูโคสท่ีมี
คุณสมบัตินี้สูงมาก จะดึงนํ้าเขาเซลล สงผลใหเซลลบวมและตายได 

เซลลทีส่ะสมไกลโคเจน ไดแก เซลลตบักบัเซลลกลามเน้ือ โดยท่ีตบัสะสมไกลโคเจนคิดเปนรอยละ 5-8 ของน้ํา
หนักตบั การสะลายไกลโคเจนในเซลลตบัจะไดกลโูคสและสะลายตอไปเปนสารต้ังตนในวัฏจกัรเครบส (Kreb’s cycle, 
citric acid cycle) ซึ่งใหพลังงานสูง ขณะท่ีเซลลกลามเนื้อสะสมไกลโคเจนประมาณรอยละ 1-3 ของไกลโคเจนในตับ 
การสะลายไกลโคเจนในกลามเนื้อสวนใหญจะไดกรดแลคติก (Lactic acid) ใหพลังงานต่ํากวาที่สะสมในเซลลตับ

เม่ือมีนํ้าตาลเพียงพอ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนไกลโคเจน เรียกวา Glycogenesis โดยที่กลูโคสเปลี่ยนไป
เปน Glucose-6-phosphate, glucose-1-phosphate, uridine diphosphate glucose และ glycogen ตามลาํดบั 

การสะลายไกลโคเจน เรียกวา Glycogenolysis เนื่องจากไกลโคเจนเปนโพลิเมอรของกลูโคสที่มีขนาดแตก
ตางกัน ดังนั้น การสะลายไกลโคเจนจะไดทั้งกลูโคสและไกลโคเจนท่ีมีขนาดเล็กลง ซ่ึงอาศัยเอนไซม Glycogen 
phosphorylase 

โดยปกติแลว glycogen phosphorylase จะอยูในรูป inactive form เมื่ออยูในภาวะนํ้าตาลต่ํา จะกระตุน
ใหเกดิการหลัง่ epinephrine และ Glucagon สงผลใหเอนไซม glycogen phosphorylase เปลีย่นเปน active form 
ไปกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาสะลายไกลโคเจน 

ปฏิกิริยาการสะลายกลูโคส เรียกวา Glycolysis เกิดขึ้นกับเซลลทั่วๆไปในรางกาย จะไดพลังงานในรูปของ 
ATP และ NADH ปฏกิริยิาน้ีเกิดขึน้ที ่cytoplasm จะไดไพรูเวท (Pyruvate) ซ่ึงเปนสารตัวกลางท่ีสามารถเปล่ียนแปลง
ตอไปเปน Lactate, acetyl CoA, acetate และ ethanol 

เมือ่อยใูนภาวะขาดออกซเิจน เซลลเปลีย่น pyruvate เปน lactate ถารางกายมอีอกซเิจนเพียงพอ จะเปลีย่น 
Pyruvate เปน acetyl CoA และเขาสูวัฏจักรเครบส จะไดพลังงานสูงสําหรับสิ่งมีชีวิตบางประเภทสามารถเปล่ียน 
Pyruvate เปน acetaldehyde แลวถูกออกซิไดซดวย NAD+ ไปเปน acetate หรือถูก reduce ดวย NADH ไปเปน 
ethanol 

โปรตีน เปนสารอาหารหลักสําหรับการสรางเนื้อเยื่อตางๆ ในรางกาย เมื่อกินอาหารท่ีมีโปรตีนมากจะมีการ
สรางยเูรยี (Ureagenesis) มากขึน้ โปรตนีผานการยอยและดูดซมึในรปูของกรดอะมโิน สวนหนีง่ของกรดอะมโินจะถูก
นาํไปสังเคราะหโปรตนี อีกสวนจะสะลายใหพลงังาน เนือ่งจากกรดอะมิโนทกุชนดิมหีมแูอลฟา-อะมโิน (α-NH

2
) จําเปน

ตองกําจดัหมูนีอ้อก จะไดแอมโมเนยีม (NH
4
+) ซ่ึงจะถกูขบัออกไปหรอืนํากลบัมาใชอกีครัง้ สวนองคประกอบทีเ่หลอืถกู

นําไปเปนตัวกลางของวัฏจักรเครบส จะใหพลังงานสูง สารตัวกลางท่ีไดหลังจากกําจัดหมู alpha NH2 แลว ไดแก 
Pyruvate, oxaloacetate, acetyl CoA, succinyl co A และ fumarate 
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กรดอะมิโนทําปฏิกิริยากับ alpha-ketoglutarate จะได Glutamate และ Keto acid ของกรดอะมิโนนั้น 
เปนปฏิกิรยิายายหม ูalpha amino สาํหรบั glutamate จะถกูออกซิไดซไปเปนแอมโมเนียมและบางสวนจะถูกปลอย
ออกสูกระแสเลือด 

ใน mitochondria แอมโมเนียจะทําปฏิกริิยากับ Bicarbonate ได carbamoyl phosphate และทําปฏิกริยิา
กับ Ornithine กลายเปน Citrulline แลวออกจาก mitochondria เขาสู cytoplasm รวมกับ Aspartate ได ar-
gininosuccinate ถูกสะลายเปน arginine และ fumarate และ arginine จะถูกสลายตอไปเปนยูเรีย (Urea) กับ 
Ornithine โดย urea จะถูกสงออกจาก hepatocyte ผาน urea channel (AQP9) ดังนั้นแอมโมเนียจะถูกเปลี่ยน
เปนยูเรียแลวขับออกทางปสสาวะ 

สําหรับแอมโมเนียมทีไ่ดจาก Normal flora ในทางเดินอาหาร เมือ่เขาเซลลตับ จะถูกเปล่ียนเปน glutamine 
โดยเอนไซม glutamine synthetase โดยท่ี glutamine ไมเปนพิษตอเซลลในรางกาย 

Clinical note

ผปูวย hepatic failure เชน cirrhosis จุลชพีในลาํไส (Normal flora) ผลติสารแอมโมเนียปรมิาณ
มาก ซึง่ hepatocyte ไมสามารถจาํกดัแอมโมเนยีออกไปได รวมกับการเกดิ Porto-systemic shunt ทาํให
เลือดจาก porto-system จะ shunt ไปทาง systemic circulation แอมโมเนียที่คั่งในรางกายมีผลตอ
เนื้อเย่ือประสาทโดยตรง ทําใหผูปวยมีอาการสับสน ซึม หรือเอะอะโวยวาย เรียกภาวะดังกลาววา 
Hepatic encephalopathy 

สารพิษที่มีผลตอระบบประสาท เชน ammonia, GABA และ endogenous benzodiazepine 
กอใหเกิด hepatic encephalopathy ได 

ผูปวย hepatic failure เซลลตับสังเคราะห albumin นอยลง ทําใหการรักษาภาวะ Osmotic 
pressure ในหลอดเลือดไมได นํ้าจะถูกดึงออกจากหลอดเลือดไปอยูที่ endothelial space รวมกับ
แอมโมเนียท่ีเพิ่มขึ้นอยางมาก ทําใหเซลล astrocyte บวม ซึ่งเซลลชนิดนี้มีบทบาทในการลดความเปนพิษ
ของแอมโมเนียในสมอง โดยเปลี่ยนเปน glutamine 

ไขมัน ถูกสงออกจาก enterocyte ในรูป chylomicron (รอยละ 80-90 เปนไทรกลีเซอไรด สวนที่เหลือ
ประมาณรอยละ 1 0 เปน phospholipid, cholesterol และ apoproteins) เขาสูระบบทอนํ้าเหลือง lacteal, cis-
terna Chyli, thoracic duct เขาสูกระแสเลือดที่ left subclavian vein ตามลําดับ

Endothelium ของผนังหลอดเลือดมี lipoprotein lipase (LPL) ไปยอยบางสวนของ chylomicron จะได
กลเีซอรอลกับกรดไขมัน สวน chylomicron มขีนาดเล็ก (มคีอเรสเตอรอลในสัดสวนท่ีสูงเพราะไขมันตวัอืน่ถกูไฮโดรไลส 
(hydrolyse) ไปแลว จึงเรียกวา cholesterol-rich remnant chylomicron ไขมันประเภทกลีเซอรอลกับกรดไข
มันที่มีขนาดสั้น จะถูกนําไปสะสมท่ีเซลลไขมัน (adipocyte) กับกลามเนื้อ สวนกรดไขมันที่มีขนาดยาว (Long-chain 
fatty acids) กับ remnant chylomicron จะถูกนําเขาสูตับ

เซลลตับเปนแหลงเมตาบอลิสมของไขมัน ดังน้ี
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1. สะลายกรดไขมันใหเปนสารประกอบที่มีโมเลกุลเล็กลง เพื่อนําไปเปนพลังงาน
2. สงัเคราะหไทรกลเีซอไรดจากคารโบไฮเดรตในกรณีทีม่ปีรมิาณนํา้ตาลมาก เพือ่นาํไปเกบ็ในเนือ้เยือ่ไขมัน
3. สังเคราะหไขมันในรูปคอเรสเตอรอล และ phospholipids 
หลงัจากรบัประทานอาหารไป 1 ช่ัวโมง นํา้เลอืดมปีรมิาณไขมนัในรปู chylomicron สูงสดุคดิเปนรอยละ 1-2 

ของพลาสมา และตัว chylomicron มีครึ่งชีวิตประมาณ 40 นาที จากนั้นจะถูกดึงออกจากกระแสเลือด 
สําหรับกรดไขมันในกระแสเลือดจับกับ albumin เรียกวา free fatty acid หรือ nonesterified fatty 

acids
คอเรสเตอรอลในรางกายมาจาก 2 แหลงใหญๆ คือ จากการรับประทานอาหาร (Exogenous cholesterol) 

กับสังเคราะหจากเซลลตางๆ (Endogenous cholesterol) ในรางกายจะอยูในทั้งรูป free cholesterol (plasma 
membrane, bile), cholesterol derivative และ binding cholesterol (lipoprotein) การกําจัด cholesterol 
สวนใหญถกูเปล่ียนเปน steroid (Cholesterol, bile acid) ในนํา้ดี และถูกขบัออกทางอุจจาระ สวนการหลุดลอกของ
ผวิหนังเปนการกําจดัไขมันในรูปของ phospholipid การเปล่ียนคอเรสเตอรอลเปน steroid hormone เปนการเปล่ียน
ไปเปนรูปแบบอื่น

เมื่อ chylomicron ในกระแสเลือดไปสัมผัสกับ endothelium ของหลอดเลือด โดยเฉพาะ endothelium 
ของหลอดเลอืดฝอยใน adipose tissue และตบั ซ่ึงมเีอนไซม LPL จะไป hydrolyse ไทรกลเีซอไรดใน chylomicron 
ไดกรดไขมันกับกลีเซลรอล ท้ังกรดไขมันกับกลีเซอรอล จะถูกสงเขาไปยังเซลลไขมันกับเซลลกลามเนื้อ จะรวมตัวกัน
ใหม เปนไทรกลีเซอไรด ภายในเซลลทั้งสองชนิด ซึ่งเปน Storage form ของไขมัน

หลังจากที่ chylomicron ถูก LPL hydrolyse แลว ไขมันที่เหลือในกระแสเลือดรอยละ 95 อยูในรูปของ 
lipoprotein ซึ่งมีขนาดเล็กกวา chylomicron แตองคประกอบคลายกัน คือ ประกอบดวย triglyceride, choles-
terol และ phospholipid 

ชนิดของ Lipoproteins
 Lipoprotein ประกอบดวย 4 ประเภทหลักๆ แยกโดย centrifuge ปนแยกตามความหนาแนน ดังนี้
 1. Very low-density lipoproteins (VLDL) ประกอบดวยไทรกลเีซอไรดปริมาณมาก สวนคอเรสเตอรอล

และ phospholipid ปานกลาง
 2. Intermediate-density lipoprotein (IDL) มีคอเรสเตอรอลกับ phospholipid เปนหลัก และมีไทร

กลีเซอไรดบาง
 3. Low-density lipoprotein (LDL) ประกอบดวยคอเรสเตอรอลและ phospholipid ในสัดสวนสูงมาก 

ไมมีไทรกลีเซอไรด และ
 4. High-density lipoprotein (HDL) ประกอบดวยโปรตีนเขมขนสูง มปีริมาณคอเรสเตอรอลและ phos-

pholipid บาง
การขนสงไขมันโดย Lipoprotein พบวา VLDL สวนใหญขนสงไทรกลีเซอไรดจากตับไปยังเนื้อเยื่อไขมันที่อยู

ตามรางกาย สวน Lipoprotein ตัวอื่นมีทั้งขนสงจากตับไปยังเนื้อเยื่อไขมัน และจากเน้ือเยื่อไขมันไปยังตับ 
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Chylomicron ถูกนาํเขาสเูซลลตบั และถกูสะลายในไรโซโซม ไดไทรกลีเซอไรด คอเรสเตอรอล และกรดไขมัน
ตอไป

เซลลตับสามารถ esterified กรดไขมัน เปนกลีเซอรอล และเปล่ียนตอไปเปนไทรกลีเซอไรด เก็บสะสมไวใน
เซลลตับหรือสงออกมาในรูปของ VLDL ไปยังเซลลไขมันท่ัวรางกาย

เซลลทั่วๆไปมีการนํากรดไขมันเขาไปใน cytoplasm แลวสงตอไปใน mitochondria โดยอาศัย carnitine 
กรดไขมันเปนอะเซติลโคเอ ซึ่งเปนสารตั้งตนของวัฏจักรเครบส จะใหพลังงานสูง การสะลายกรดไขมันใน mitochon-
dria เรียกวา ß-oxidation

ชวงอดอาหารหรือคนเปนเบาหวานที่ควบคุมระดับนํ้าตาลไมดี เซลลตางๆไมมีนํ้าตาลหรือไมสามารถเอานํ้า
ตาลไปใชได จึงมีการสะลายกรดไขมันปริมาณมาก เพื่อใชเปนพลังงานแทน เซลลตับเปนแหลงเดียวที่มีการเปลี่ยน 
acetyl CoA ไปเปน acetone acetate เพื่อใหพลังงานกับเซลลสมองและเซลลกลามเนื้อหัวใจ เนื่องจากขาดกลูโคส 
การเปลี่ยนไพรูเวทไปเปน oxalocitrate ไมพอ ดังนั้น acetyl CoA ไมสามารถออกจาก mitochondria ได จึงสะสม
ใน mitochondria ตอมา acetyl ca A สองตัวรวมกันเปน acetoacetate และเปลี่ยนตอไปเปน beta-hydroxybu-
tyrate กับ acetone ซึ่งสารประกอบทั้งสาม คือ acetoacetate, beta-hydroxybutyrate และ acetone เรียกวา 
ketone bodies ถึงสามารถออกจาก mitochondria ของเซลลตับได สงไปใหเซลลสมองโดย acetoacetyl CoA แตก
ตัวเปนสอง acetyl CoA และเขาสูวัฏจักรเครบสตอไป

Ketone bodies เปนสารประกอบจากการสะลายกรดไขมนัในตบั เม่ืออยูในภาวะอดอาหารหรอืขาดพลงังาน 
ถูกใชเปนแหลงพลังงาน โดยที่สมอง Ketone bodies เปนแหลงพลังงานท่ีสําคัญขณะอดอาหาร

Clinical note

ผปูวยท่ีเปน Type I DM (ขาดอนิสลุนิ) กบั Type II DM ท่ีมนีํา้ตาลในเลือดสงู เรยีกวา Hyperglycemic 
hyperosmolar state (HHS) สงผลใหสมองและหวัใจขาดพลงังาน เนือ่งจากไมสามารถเอานํา้ตาลไปใชได ตอง
สะลายไขมันทดแทน เซลลตับจึงเปลี่ยน acetyl CoA เปน acetoacetic acid (Ketone bodies) โดยเฉพาะ 
Type I DM สวน Type II DM เมื่ออยูในภาวะ Hyperglycemia นานๆ จะสังเคราะห Ketone bodies ได แต
นอยกวา Type I DM ดังน้ัน ผูปวยที่มีนํ้าตาลสูงอยูนาน จึงสามารถตรวจ Ketone bodies จากเลือดและ
ปสสาวะได

 ตับเปนอวัยวะที่มีบทบาทในการสังเคราะหคอเรสเตอรอล ปฏิกิริยาเปลี่ยน HMG-CoA ไปเปน meval-
onate โดยอาศัยเอนไซม HMG-CoA reductase ซึ่งเปน rate limiting step 
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Clinical note

ยาลดไขมนัมหีลายกลมุ เชน statin, fibrate, cholesterol absorption inhibitor, nicotinic acid 
และ fish oil derivative 

Statin ไปยับยั้ง HMG-CoA reductase ซึ่งเปนเอนไซมที่สําคัญในการเปล่ียน HMG-CoA ไปเปน 
mevalonate จึงลดการสรางคอเรสเตอรอลจากตับ นอกจากนี้ยังไปกระตุนใหมีการ uptake LDL ไดบาง 
ตัวอยางยากลุมนี้ เชน Simvastatin, Lovastatin, Pravastatin, Atorvastatin และ Rosuvastatin ยาสาม
ตัวแรกยับยั้งแบบ reversible competitive ยาสองชนิดหลังจะยับยั้งเอนไซมนาน ผลขางเคียงของยากลุม
สตาติน คือ Rhabdomyolysis, myositis และ angioedema 

Fibrate มฤีทธิไ์ปกระตนุการ uptake LDL และไปยบัยัง้การปลอย VLDL (มไีทรกลีเซอไรดมากกวา
คอเรสเตอรอล) จากตับ เปนการลดไทรกลีเซอไรดไดดี ตัวอยางยากลุมนี้ ไดแก Bezafibrate, ciprofibrate, 
gemfibrozil และ fenofibrate 

Inhibit cholesterol absorption ยับยั้งการดูดซึมของคอเรสเตอรอล โดยไปยับยั้ง NPC1L 
บริเวณ brush border ของ enterocyte ดังน้ัน สวนใหญจะเปน exogenous cholesterol ยากลุมนี้ เชน 
ezetimibe

Bile acid-binding resin ไปจบักบั bile acid ในทางเดินอาหาร ทาํใหยอยไขมนัไมได และลดการ
ดูดซึมนํ้าดีกลับไปใชอีกครั้ง

Nicotinic acid derivative เปนวติามนิทีไ่ปยบัยัง้การสรางไทรกลเีซอไรดจากตบั และลดการปลอย 
VLDL จากตับ 

Fish oil derivative เชน Omega-3 จะไปลด plasma triglyceride แตเพิม่คอเรสเตอรอล ไมทราบ
กลไกที่แนนอน

แอลกอฮอล ประมาณรอยละ 90-95 ของแอลกอฮอลถูกเมตาบอไลตในรางกาย อีกประมาณรอยละ 5 – 1 0 
ไมมีการเปล่ียนแปลง จะถูกขับออกไปทางการหายใจ และปสสาวะ ซ่ึงเมตาบอลิสมสวนใหญเกิดขึ้นท่ีตับ มีท่ีอื่นบาง 
เชน ที่จอประสาทตา ที่ตับแอลกอฮอลจะถูก alcohol dehydrogenase (ปฏิกิริยา oxidation) เปลี่ยนเปน acetal-
dehyde และถูกเปลี่ยนตอไปเปน acetic acid โดยเอนไซม aldehyde dehydrogenase ซ่ึงสาร acetaldehyde 
จะกระตุนใหเกิดคลื่นไสอาเจียนมาก จึงนําคุณสมบัติดังกลาวมาใชในการรักษาคนติดเหลา 

สําหรับเมตาบอลิสมของเมธานอล (Methanol) เปนปฏิกิริยาเดียวกันกับเอทานอล (Ethanol) แตจะได for-
maldehyde แทน acetaldehyde และ formic acid แทน acetic acid ซึ่ง formic acid เปนสารท่ีมีพิษตอจอ
ประสาทตา สงผลใหตาบอดได 
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Clinical note

ยาท่ีใชรักษาผูปวยท่ีติดแอลกอฮอล คือ Disufiram ไปยับยั้ง aldehyde dehydrogenase สงผล
ให acetaldehyde คั่งในรางกาย ซึ่งเปนสารท่ีกระตุนใหผูปวยอาเจียนมาก จึงกลัวและขยาดท่ีจะด่ืม
แอลกอฮอล 

การรักษาคนที่ดื่มเมธานอลเขาไป จะตองใหดื่มเอทานอลตาม เพราะจะไปแยงใชเอนไซม alcohol 
dehydrogenase สงผลใหเกิด formaldehyde และ formic acid นอยลง นอกจากนี้บางคนตองลางไต 
เพื่อกําจัด formic acid 

การดื่มแอลกอฮอลเรื้อรัง ตับมีการเปลี่ยนแปลง 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. มีการสะสมของไขมันในเซลลตับ เรียกวา Steatosis หรือ Fatty liver การสะสมไขมันในเซลลตับ ขึ้นกับ

หลายปจจัย เชน ปริมาณแอลกอฮอลที่ด่ืม กินอาหารท่ีมีมันมาก และไขมันที่สะสมในรางกาย สารเอทานอล
ทาํใหเนือ้เยือ่ท่ัวๆไปมีการสะลายไขมัน (Lipolysis) ไปเปนกรดไขมันและถูกนาํไปสะสมท่ีเซลลตบั นอกจากนี้ 
ethanol มีผลเพิ่มการสังเคราะหกรดไขมัน เพิ่มการสังเคราะหไทรกลีเซอไรด ลดปฏิกิริยา beta oxidation 
ลดการเผยผลาญไขมัน และลดการขนสง Lipoprotein ออกจากตับ 

2. การอักเสบของตับ (Alcoholic hepatitis) เปนระยะที่มีการตายของเซลลตับ (Necrosis) และมี alco-
holic hyaline (Mallory bodies) สะสมในเซลลตบั พบวานวิโทฟลจาํนวนมากเขามากําจัดเซลลและเนือ้เยือ่
ที่ตายไป 

3. ตบัแข็งจากเหลา (Alcoholic cirrhosis) ประมาณรอยละ 15 ของคนทีด่ื่มเหลาจดัจะพฒันาเปนตบัแขง็ ซึง่
มีกระบวนการ Necrosis, fibrosis และ degeneration จนในที่สุดมี fibrous septa ลอมรอบ hepatic 
lobule กลายเปนตับแข็ง
วติามนิทีล่ะลายไขมัน ไดแก A, D, E และ K จะถูกดดูซมึจากลาํไสเล็ก พรอมกับไขมนั และถูกขนสงในรปูของ

 chylomicron ไปตามทอนํ้าเหลือง 
• วิตามินเอ ละลายไปกับ remnant chylomicron ถูกนําเขาเซลลตับและ Hydrolyse ไปเปน free retinol 

ประมาณรอยละ 20 เก็บไวในเซลลตับ และอีกประมาณรอยละ 80 จับกับ Retinol binding protein (RBP) 
ถูกสงเขาไปบริเวณ hepatic sinusoid เพื่อไปเก็บยัง stellate (Ito) cell และ retinol ถูก oxidize ไปเปน 
retinoic acid ซึ่งมีบทบาทใน phototransduction ที่จอตา

• วิตามินดี เซลล Keratinocyte ของผิวหนังสามารถสังเคราะห D3 จากการกระตุนของแสงอัลตราไวโอเลต 
วิตามินดีท่ีไดจากการรับประทานมีทั้งสองรูปแบบ คือ ถากินเนื้อสัตว จะได D3 กินผักจะได D2 วิตามินเขาสู
ตับ จะเปล่ียนเปน active form โดยเอนไซม 25-hydroxylase จะได 25-dihydroxycholecalciferol 
(25-HCC) มีฤทธิ์เพิ่มเปน 2-5 เทา เมื่อ 25-HCC ผานไปที่ไต จะถูกเปลี่ยนเปน 1, 25- dihydroxycholecal-
ciferol (1,25-DHCC) โดยเอนไซม 1 alpha-hydroxylase ซ่ึง 1, 25-DHCC มีฤทธิ์สูงสุด สงผลใหมีการ
ดูดซึมแคลเซียมที่ไตและลําไสเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• วิตามินอี ถูกดูดซึมรวมกับ chylomicron ในรูปของ alpha กับ gamma tocopherol เมื่อเขาถึงตับ 
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α-tocopherol จะถูกสงตอไปยังเนื้อเยื่ออื่นๆ โดยจับกับ VLDL และ HDL ขณะที่ gamma tocopherol 
ถูกขับออกทางน้ําดี 

• วิตามินเค มีสองชนิด คือ K1 ไดจากการกิน ถูกดูดซึมผาน carrier-mediated transporter สวนวิตามิน K2 
ไดจากการสังเคราะหของแบคทีเรียในลําไส

• Coagulation factors ท่ีสงัเคราะหจากตบั ไดแก II, V, VII, IX และ X เกอืบทัง้หมดยกเวน factor V ตองการ
วิตามินเคเปน co-factor ในการแข็งตัวของเลือด 

การสังเคราะหโปรตีนของตับ (Protein synthesis)
ตับสรางโปรตีนมากมาย เชน plasma protein, coagulation factors, carriage protein โดยเฉพาะ 

plasma protein มีบทบาทในการรักษาความดัน osmosis ในกระแสเลือด สวน coagulation factor มีบทบาทใน
การควบคุมการแข็งตัวของเลือด และ Carriage protein จะไปจับกับ Hormone, prohormone และยา 

การทําลายสารประกอบที่เปนพิษของตับ (Detoxification)
ตับเปนแหลงกําจัดสารที่เปนพิษ ท้ังที่รางกายสรางเอง (Endogenous compound; protein, ligand) หรือ

สารที่รับเขามา (Exogenous compound; drugs) โดยวิธีที่เรียกวา Biotransformation ประกอบดวย 2 ขั้นตอน 
ดังน้ี 

รูปแสดงปฏิกิริยาการทําลายสารประกอบที่เปนพิษของตับ

Phase I

Phase 

II
RH Æ ROH Æ RO-Conjugate

ขั้นตอนที่ I (Phase I) สวนใหญใชเอนไซมในกลุม cytochrome p-450 ไปกระตุนปฏิกิริยา oxidation หรือ 
reduction เชน hydroxylation, dealkylation และ dehalogenation มักเปนปฏิกิริยาเติมออกซิเจน 1 อะตอม 
เขาไปในสารประกอบดังกลาว เพื่อเพิ่มความสามารถในการละลาย 

Cytochrome เปนโปรตีนท่ีติดสี มีสวนประกอบของ Heme สามารถขนสงอิเล็กตรอนได สําหรับ cyto-
chrome ที่ไมใชในกลุม p-450 มักเปนปฏิกิริยา oxidative phosphorylation สําหรับ cytochrome p-450 มักเปน
ปฏิกิริยา oxidation กับ reduction ที่เรียกวา p-450 เพราะสามารถดูดกลืนแสงท่ีมีความยาว 450 นาโนเมตร

ขัน้ตอนท่ี II (Phase II) เปนปฏิกริยิาตอเน่ืองจากข้ันตอนท่ี I โดยการเติม (conjugation) สารประกอบตางๆ 
ไดแก glucuronide, sulfate และ glutathione เพื่อลดความเปนพิษและเพิ่มความสามารถในการละลายนํ้า (Hy-
drophilic activity) มากขึ้น ปฏิกิริยาขั้นตอนนี้สําคัญมากในการกําจัดสารท่ีมีพิษ หลังจากท่ีมีการเติมองคประกอบท่ี
กลาวมาแลว จะขับออกทางนํ้าดีหรือเขาสูกระแสเลือดเพื่อไปกําจัดท่ีไต ปอด และผิวหนังตอไป

• การ conjugation กบั glucuronide จะตองใช uridine diphosphate glucuronosyl transferase (UGTs) 
เกิดที่ smooth endoplasmic reticulum ของเซลลตับ สารประกอบที่ถูก conjugated ไดแก Phenol, 
bilirubin, steroid และ bile acid
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Clinical note

ในเด็กที่ขาดเอนไซม UGT จะไมสามารถ conjugate ระหวาง glucuronide acid กับ bilirubin ได 
สงผลให bilirubin สะสมในรางกายมาก มีอาการตัวเหลืองตาเหลือง ทําลายระบบประสาท เรียกโรคดังกลาว
วา Crigler-Najjar type I syndrome

• การ conjugate กบั sulfate จะตองอาศยั sulfotransferase ซึง่อยใูนไซโทพลาซมึมากกวาอยใูน SER เปนการ
เติม sulfate ใหกับสารประกอบ steroid, catechol, alcohol และ carcinogenic hydrocarbon ปกติ 
sulfate จะไมเปนพิษยกเวนในรูปของ sulfate ester

• การ conjugate กับ glutathione เซลลตับมี glutathione ปริมาณมาก (5 mM) การ conjugate ระหวาง 
reduced glutathione (GSH) กับสารประกอบอื่นๆ อาศัย glutathione-S-transferase ซ่ึงเปนการเชื่อม
ระหวาง cysteine ของ GSH กับสารประกอบอื่นๆ จากนั้นจะถูกขับออกทางนํ้าดีหรือที่ไต
Glutathione เปนไทรเพปไทด ประกอบดวย gamma glutamate, cysteine และ glycine สารประกอบ 

(R) ที่ถูก conjugated ไดแก lipophilic compound (aromatic hydrocarbon) สารประกอบที่ไดจาก Lipid 
peroxidation, alkyl และ aryl halides เมื่อไดรับการเชื่อมแลวสงออกไปที่ biliary tract และเอาหมู glutamyl 
ออก บางสวนถูกขับออกไปทางนํ้าดี และบางสวนเขาสูกระแสเลือไปกรองที่ไต เซลลทอไตดึง glycine ออกโดยใช 
dipeptidase ได cysteine-S-conjugate สวนหนึ่งถูกขับออกทางปสสาวะ และบางสวนถูกเติม acetyl group 
กลายเปนอนุพันธของ mercapturic acid ถึงจะขับออกทางปสสาวะอีกที

การสะสมสารอาหารและแรธาตุของตับ
ตับเปนแหลงสะสมไกลโคเจน ไขมัน และวิตามินที่ละลายไขมัน รวมทั้งโลหะหนัก เชน เหล็ก และทองแดง ผูปวย

ที่เปนโรคตับเรื้อรังจึงขาดสารเหลานี้
เหล็ก (Iron) เมื่อเหล็กผานการดูดซึมเขาสูกระแสเลือดจะจับกับ transferrin สงไปเก็บยังเซลลตับ และภายใน

เซลลตับจะจับกับ ferritin จัดเปน storage form
ทองแดง (Copper) เปนสารโลหะหนักมีบทบาทเปน cytochrome C oxidase ถกูดูดซึมท่ีลาํไสเลก็สวน jejunum 

เขาสูกระแสเลือดจับกับแอลบูมินท่ีเยื่อหุมของเซลลตับมี copper-transport protein Ctrl รับทองแดงเขาสูเซลลตับ

นํ้าดีและเมแทบอลิซึมของนํ้าดี
นํา้ดี (Bile) มบีทบาทเปนสารชะลาง (Detergent) ไมไดเปนเอนไซม นํา้ดสีรางมาจากเซลลตบัถกูขนสงเขาไป

ใน bile canaliculi ที่อยูระหวางเซลลตับ สงตอไปยัง bile ductule และ hepatic bile duct ไปเก็บไวที่ถุงนํ้าดี เม่ือ
มอีาหารมาถงึสวนตนของลาํไสเลก็จะไปกระตนุใหถงุนํา้ดีหดตวัไลน้ําดไีหลเขาไปในลาํไส องคประกอบของนํา้ดีประกอบ
ดวย bile acid, bile salt, bile pigment, lecithin, electrolyte และของเสีย

1. กรดนํ้าดีและเกลือนํ้าดี (Bile acid แล Bile salt) มีประมาณรอยละ 50 ของนํ้าดี มีสารตั้งตนเปน
คอเลสเตอรอลและเติม hydroxyl group ที่ตําแหนง 7 ของ steroid nucleus เกิดที่ hepatocyte ไดเปน 
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Primary bile acids ประกอบดวย cholic acid กับ chenodeoxycholic acid
Primary bile acids ถูกแบคทีเรียในลําไสเปล่ียน cholic acid เปน deoxycholic acid และเปลี่ยน 

chenodeoxycholic acid ไปเปน lithocholic กับ ursodeoxycholic acids ซึ่งเรียกวา secondary bile acids
Secondary bile acid จะไปจับกับ glycine, taurine, glucoronate และ salfate เปลี่ยนเปน conju-

gated bile acids form นอกจากนี้ bile acid ไปจับกับโซเดียมกลายเปน bile salt ทั้ง conjugated bile acid และ 
bile salt มีสวนท่ีละลายนํ้า คือ กลุม hydroxyl group และสวนที่ไมละลายน้ํา คือ steroid nucleus จึงจัดเปน 
amphiphillic compound สามารถละลายทั้งในไขมันและน้ํา

Primary bile acid, secondary bile acids และ bile salt ทําหนาที่เปนตัวผสานไขมันที่แตกตัวในนํ้าได 
ทําให pancreatic lipase ยอยไดงายข้ึน

เซลลเยื่อบุทอนํ้าดี เรียกวา cholangiocyte เมื่อนํ้าดีผานทอนํ้าดี cholangiocyte มีการหลั่งน้ําผาน aq-
uaporin water channels และ HCO3 แลกกับ Cl ออกมาผสมกับนํ้าดี ทําใหนํ้าดีจางลงและเปนดางมากขึ้น 

ระหวางมื้ออาหาร นํ้าดีที่สรางขึ้นลงมาที่ทอนํ้าดี เนื่องจาก sphincter of Oddi หดตัวตลอดเวลา นํ้าดีจึง
ทนไปเก็บที่ถุงนํ้าดี ซึ่งมีการดูดนํ้า Na, HCO3 กลับ (ดูด Na แลกกับ H+) ทําใหนํ้าดีเขมขนมากกวาเดิมประมาณ 1 0 
เทา และเปนกรดมากขึ้น (ตารางประกอบ)

ตารางท่ี 3 องคประกอบของ Liver bile กับ Gallbladder bile

องคประกอบ Liver bile Gallbladder bile

Na (mmol/L) 150 300

K (mmol/L) 4.5 10

Ca (mmol/L) 4 20

Cl (mmol/L) 80 5

Bile salts (mmol/L) 30 315

pH 7.4 6.5

Cholesterol (mg/dl) 110 600

Bilirubin (mg/dl) 100 1000

เมื่ออาหารถึงสวนตนของลําไสเล็กจะไปยืดผนังลําไสและกระตุน I cells (เปนเซลลกลุม enteroendocrine) 
หลั่งสาร cholecystokinin (CCK) เขาสูกระแสเลือดไปกระตุนถุงน้ําดีใหมีการบีบตัว

Enterohepatic circulation ของนํ้าดี
ประสทิธภิาพ emulsification ของกรดนํา้ดแีละเกลอืนํา้ดจีะใกลเคยีงกนั เมือ่กรดนํา้ดแีละเกลอืน้ําดลีงมาถงึ

ลําไสเล็ก ถูกดูดกลับท้ังแบบ passive และ active absorptions โดยเฉพาะที่ terminal ileum ดูดกลับประมาณ
รอยละ 95 และขับท้ิงไปกับอุจจาระประมาณรอยละ 1-3 กรดนํ้าดีชนิด lithocholic acid มี hydroxyl group 1 หมู 
จึงละลายนํ้าไดนอย และขับออกทางอุจจาระไดมากท่ีสุด เมื่อถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือด จะจับกับแอลบูมิน 
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บริเวณเย่ือหุมของเซลลตับ มี Na+ - coupled transporter นํากรดน้ําดีและเกลือนํ้าดีเขาเซลล เรียกการดูดกลับ
ของกรดนํ้าดี/เกลือนํ้าดีนี้วา enterohepatic circulation 

2. Lecithin เปน phospholipid มีประมาณรอยละ 3 0-4 0 มีแกนกลางเปนกลีเซอรอล ปลายดานหนึ่ง
ของ lecithin มี phosphatidylcholine ละลายน้ําได lecithin ทําใหคอเลสเตอรอลกับกรดน้ําดีละลาย
เขากันไดดี

3. Inorganic ion (Ca++, Mg++) และ อเิล็กโทรไลต มปีริมาณเกอืบเทากบัในกระแสเลอืด คอื Na+ ประมาณ 
145 mEq/L, Cl- 110 mEq/L, K+ 5 mEq/L แตมี HCO3- สูงกวาในเลือด คือ ประมาณ 40 mEq/L 
นํ้าดีที่ออกจาก hepatocyte ประกอบดวยเกลือนํ้าดี กรดน้ําดี คอเลสเตอรอล และ lecithin จับกันเปน 

Mixed micelle ซึ่งหันสวนที่เปน Hydrophilic ออกดานนอก และสวนที่เปน Hydrophobic หันเขาดานใน ไหลเขา
สู bile duct, hepatic bile duct และ cystic duct ไปเก็บที่ถุงน้ําดี 

4. Bile pigment หรือ bilirubin มีประมาณรอยละ 2 ของนํ้าดี เปนเมตาบอไลซของ hemoglobin ในเม็ด
เลือดแดงที่หมดอายุ ถูกทําลายโดย macrophage ในมาม และ Kupfer’s cell (reticuloendothelial cell, 
RE) ในตับ hemoglobin ถูกแยกออกเปน Heme กับ globin โดยที่ heme จะถูก hemeoxygenase ดึง
เหลก็ (Fe+++) ออก เปลีย่นเปน biliverin มสีเีขยีวเขมและถกู reduce ไปเปน bilirubin มสีเีหลอืง ถงึปลอย
ออกจาก RE cells เขาสูกระแสเลือดไปจับกับ albumin ซึ่งมีโมเลกุลใหญ จึงออกจากกระแสเลือดไมได 
เน่ืองจาก bilirubin เปนอันตรายตอเซลล โดยเฉพาะในเด็กแรกเกิด จะเขาไปสะสมในเนื้อเยื่อประสาท ทําให
เกิด kernicterus 

 ตับผลิตนํ้าดีเฉลี่ยประมาณ 600 มิลลิกรัมตอวัน ซึ่งเทากับปริมาณที่ขับถายออกทางอุจจาระ ปริมาณที่สะสม
ทัง้ในตบัและทางเดนิอาหาร (bile pool) ประมาณ 3 กรัม และขับออกมาทีล่าํไสเลก็ วนัที ่4-12 รอบ ดงันัน้ หมุนเวยีน
ใน Enterohepatic circulation ประมาณ 12-36 กรัม ปริมาณท่ีออกมามากหรือนอยข้ึนกับชนิดอาหาร ถาอาหารม้ือ
หลักมีไขมันมาก สามารถกระตุนการหลั่งนํ้าดีไดมาก ในผูปวยที่มีการผาตัด terminal ileum ไมสามารถดูดน้ําดีกลับ
ได ตับมีการปรับตัวสังเคราะหนํ้าดีไดถึงวันละ 4-6 กรัมตอวัน 

 การดูดกลับของกรดน้ําดี/เกลือนํ้าดีมากที่สุดท่ี terminal ileum เปนการดูดกลับแบบ active absorption 
ตองอาศัย Na+/bile salt transporter (ASBT) ซ่ึงคลายกับ hepatocyte uptake transporter (NTCP) สวนอื่นๆ
ของลําไสก็ดูดกลับเชนกัน แตปริมาณนอยมาก ซึ่งเปน passive absorption

เมตาบอลิซึมของ Bilirubin 
Serum bilirubin อยูระหวาง 0.3 – 1.0 mg/dl มากกวารอยละ 90 ของ serum bilirubin เปน uncon-

jugated bilirubin ไมละลายน้ํา จะตองจับกับ albumin ถึงจะละลายในน้ําเลือดได สวนท่ีเหลือรอยละ 10 เปน 
conjugated bilirubin สามารถละลายนํ้าได 

รอยละ 80 ของ serum bilirubin มาจากเม็ดเลือดแดงท่ีหมดอายุ ทีเ่หลือรอยละ 15-20 มาจาก ineffective 
erythropoiesis และ heme-containing tissue เชน กลามเนือ้ และตับเอง เซลล macrophage ในมามและ Kupffer 
cell ในตับเปลี่ยน heme เปน biliverdin และ bilirubin ตามลําดับ ถากระบวนการนี้เกิดข้ึนที่มาม bilirubin จะ
ปลอยออกมาในกระแสเลือด โดยจับกับ albumin แตถาเกิดท่ี Kupffer cell จะสงตอไปยังเซลลตับ 
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1. Hepatic metabolism ของ bilirubin 
Bilirubin จับกับ albumin มาตามกระแสเลือด เมื่อถึงเซลลตับ จะเกิดกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 Hepatic uptake เปน bilirubin เขามาถึง sinusoid เซลลตับจะมีการนําเขาเซลล โดยผาน 

organic anion transporting polypeptide (OATP) กับชองที่ยังไมมีชื่อเฉพาะ 2 ชอง คือ 
electrogenic และ electroneutral channel เมื่อ bilirubin ถูกนําเขามาภายในเซลลแลว จะถูก
สงตอไปยัง endoplasmic reticulum (ER) เพื่อ conjugate กับ glucuronic acid 

1.2 Conjugation เมื่อ bilirubin เขามาใน endoplasmic reticulum จะถูก conjugate กับ 
glucuronic acid โดยเอนไซม uridine diphosphate glucuronosyl transferase (UGT) 
กลายเปน bilirubin-mono glucuronide และ bilirubin-diglucuronide ซึ่งสามารถละลายน้ําไดดี 

1.3 Transportation เมือ่ bilirubin ถกู conjugate แลว จะมกีารขนสงภายในเซลล hepatocyte เพือ่
ไปยัง bile canaliculi รวมกับนํ้าดี โดยผาน multidrug-related protein (MRP2) channel

1.4 Excretion ในภาวะปกติ มีเพียง conjugated bilirubin เทานั้นที่จะถูกขับออกไปกับนํ้าดี การขับ 
bilirubin ออกไปจะตองอาศยัพลังงาน ข้ันตอนนีจ้ดัเปน rate-limiting step ของ hepatic bilirubin 
metabolism เมื่อมีความผิดปกติที่ขั้นตอนนี้ จะมีการทนกลับของ conjugated bilirubin 

โรคกลุม Hepatocellular disease น้ัน จะทําใหเซลลตับสูญเสียกระบวนการท้ัง 4 ขั้นตอนไป แตขั้นตอนที่
จัดเปน rate-limiting step มีผลกระทบมากที่สุด

2. Intestinal phase ของ bilirubin 
Conjugated bilirubin ถูกขับออกมาทางนํ้าดี ผาน common duct และเขา duodenum เมื่อ 

conjugated bilirubin ไปถึง terminal ileum กับ colon แบคทีเรียเปลี่ยน conjugated bilirubin กลับไปเปน 
unconjugated bilirubin และเปลี่ยนตอไปเปน urobilinogen ซ่ึงไมมีสี สวนใหญถูกดูดซึมเขากระแสเลือด บางสวน
จะถูกเปลี่ยนไปเปน stercobilin มีสีเหลือง และขับออกมากับอุจจาระ

Clinical note

Crigler-Najjar Syndrome แบงออกเปน 2 ประเภท คือ Type I เปนความผิดปกติแบบ missed 
ทาํใหไมสามารถสรางเอนไซม UGT มอีาการตวัเหลอืงตาเหลอืงตัง้แตเกดิ สวน Type II เปน mild mutation 
ทําใหสังเคราะห UGT ลดลง ดังนั้นอาจจะมีหรือไมมีอาการก็ได 

ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนสงผลให Unconjugated bilirubin ปริมาณมากในรางกาย การรักษา Type 
I Crigler-Najjar syndrome จะตองทาํการผาตัดเปลีย่นตบั (liver transplantation) อยางเดยีว สาํหรบัการ
รกัษา Type II Crigler-Najjar syndrome สามารถฉายแสงฟา (Blue light) ซึง่จะไปเปลีย่น unconjugated 
bilirubin ใหละลายนํ้าและขับออกทางปสสาวะ

Gilbert syndrome เปนความผิดปกติท่ีถายทอดพันธุกรรมแบบทั้ง autosomal dominant และ 
recessive (Autosomal recessive มากกวา) เนื่องจาก mutation ของ UGT gene สังเคราะหเอนไซมได
นอย การ conjugation ก็ลดลง สงผลใหมีภาวะ conjugated hyperbilirubinemia 
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Dubin-Johnson Syndrome เปนความผดิปกตทิีถ่ายทอดพนัธกุรรมแบบ autosomal recessive 
ทาํใหขาด MRP2 Protein สงผลใหไมสามารถนาํ conjugated bilirubin เขาสู bile canaliculi จงึเกดิภาวะ 
conjugated hyperbilirubinemia 

Rotor Syndrome เปนความผิดปกติที่ถายทอดพันธุกรรมแบบ autosomal recessive ทําใหมี
ความผิดปกติการ binding กับ organic ion หลังจาก binding กับ glucuronic acid แลว จึงพบเฉพาะ 
conjugated hyperbilirubinemia 

 3. Renal excretion ของ bilirubin 
ในภาวะปกติปสสาวะมีปริมาณ bilirubin นอยมาก แทบตรวจไมพบ ถาตรวจพบ bilirubin ในปสสาวะ บง

บอกวามีภาวะ Conjugated hyperbilirubinemia เนื่องจาก conjugated bilirubin สามารถละลายน้ําได เมื่อมี
ปริมาณมากผิดปกติ จึงถูกขับออกทางปสสาวะ โรคในกลุม Cholestasis (เชน นิ่วในทอนํ้าดี) จะมีการเพิ่มของ bile 
salt ในกระแสเลือดรวมดวย และ bile salt เปนตัวเพิ่ม glomerular filtration ของ conjugated bilirubin ดังนั้น 
โรคในกลุม cholestasis จะมีการขับ conjugated bilirubin ทางปสสาวะเพ่ิมขึ้น

Urobilinogen ถูกดูดซึมกลับที่ลําไสเล็กกับลําไสใหญ เขาสู portal circulation แลวถูกนําเขาเซลลตับ และ
ขับออกทางน้ําดี มีนอยมากที่เขาสู systemic circulation แลวขับออกทางไต โดยปริมาณของ urobilinogen ที่ขับ
ออกทางปสสาวะ ไมเกินวันละ 4 มิลลิกรัม เมื่อมีความผิดปกติของ hepatic uptake ของ urobilinogen เชน โรคใน
กลุม hepatocellular disease หรือมีการสราง bilirubin มากขึ้น ปริมาณของ urobilinogen ที่ขับออกทางไตจะ
มากข้ึน ในทางตรงกันขาม โรคในกลุม cholestasis ทําให bilirubin ไมผานไปยังลําไสเล็กและลําไสใหญ จึงไมถูก
แบคทีเรียเปลี่ยนเปน urobilinogen ดังนั้น จึงไมพบในปสสาวะ 

สาเหตุของ Jaundice 
ดีซาน (Jaundice) หมายถึง ภาวะท่ีผิวหนัง ตาขาว (Sclera) หรือเยื่อบุ (Mucosa) มีสีเหลือง เกิดจากการ

เพิ่มขึ้นของ serum bilirubin อาการแสดงแรกสุดที่บงบอกวามีดีซาน คือ มีเยื่อบุตาเหลือง (icteric sclera) เนื่องจาก
บริเวณ scleral tissue มี elastin มาก จึงจับกับ bilirubin ไดดี อาการแสดงอีกอยางท่ีคอนขางไว คือ ปสสาวะมีสีเขม
ขึ้น ซึ่งบงบอกวานาจะมี conjugated bilirubin ออกมาในปสสาวะ สวนการดูผิวหนังวาเหลืองหรือไมนั้น อาจเห็นไม
ชัด โดยเฉพาะคนผิวคลํ้า การตรวจรางกายพบดีซาน เชน icteric sclera ไดก็ตอเมื่อ serum bilirubin มากกวา 3 
mg/dl 

ดีซานแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ unconjugated hyperbilirubinemia กับ Conjugated hyperbiliru-
binemia ซึ่งมีพยาธิสภาพและสาเหตุที่ตางกัน กรณีไมมีผลของ liver function test ใหดูสีของปสสาวะ ถาปสสาวะ
มีสีน้ําตาลเขม แสดงวามี conjugated bilirubin มาก ในกรณีที่สีปสสาวะปกติ บงบอกวานาจะเปนโรคในกลุม un-
conjugated hyperbilirubinemia 
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ภาวะดีซานในกลุม unconjugated hyperbilirubinemia จะมีคา unconjugated bilirubin มากกวารอย
ละ 80-90 ของ total bilirubin สวนโรคท่ีอยใูนกลุม conjugated hyperbilirubinemia จะม ีconjugated bilirubin 
มากกวารอยละ 30 ของ total bilirubin 
นิ่วในถุงนํ้าดี (Gallstone)

นิ่วในถุงนํ้าดี (Gallstone) แบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้
1. Cholesterol stone พบประมาณรอยละ 80 ของคนทีเ่ปนนิว่ในถงุน้ําด ีมกัเปนกอนเดีย่ว สขีาวนวล ผวิหนา

ตัดเปนมัน บางครั้งมีเปลือกบางๆ ที่เปน bilirubin หุม จึงเห็นเปนสีเขียวคลํ้า ปกติ bile salt เปนตัวชวย
ละลาย cholesterol และ เลซิติน (lecithine) ในนํ้าดี สารท้ังสามตัวนี้ ตองมีอัตราสวนที่เหมาะสม ถาเสีย
สมดุลไป จะทําให cholesterol และ lecithine ตกตะกอนได ดังน้ัน คนอวนหรือคนที่กินไขมันมาก มีโอกาส
เปนนิ่วชนิดนี้สูง สําหรับคนท่ีไมมีเอสโตรเจน (Estrogen) สูงในกระแสเลือด ทําใหการแสดงออกของยีน 
Hepatic lipoprotein receptor มากขึ้น จะไปกระตุน hepatic hydroxymethylglutaryl co-enzyme A 
(HMG CoA) reductase ทําใหมีการนํากลับและสราง cholesterol เพิ่มขึ้น

2. Pigment stone หรือ calcium bilirubinated stone เปนกอนสีดํา เกิดพรอมกันหลายกอน มักเกิดใน
ภาวะท่ีมี unconjugated bilirubin มาก เชน Hemolysis หรือคนที่ติดเชื้อ biliary tract จึงมีโอกาสเกิดการ
รวมตัวของ calcium salt กับ bilirubin ทําใหเกิดนิ่วได 

ภาวะแทรกซอนของนิ่วในถุงนํ้าดี 
1. ถุงนํ้าดี 

1.1 Acute cholecystitis ถงุน้ําดอีกัเสบเฉียบพลันสวนใหญ (95%) เกิดจากน่ิวไปอุดตันที ่Harman pouch 
หรือทอถุงนํ้าดี (Cystic duct) นํ้าดีที่คั่งอยูมีความเขมขนสูงมาก จนทําใหถุงนํ้าดีอักเสบและติดเชื้อตาม
มา แตการอักเสบของถุงนํ้าดีที่เกิดจากการติดเชื้อไมจําเปนตองมีนิ่วในถุงนํ้าดี 

1.2 Pericholecystic abscess และ empyema ผนังถุงน้ําดีอักเสบมากจนทะลุ มีหนองอยูรอบๆถุงนํ้าดี 
1.3 Chronic cholecystitis ถุงนํ้าดีอักเสบเร้ือรัง มักพบผนังถุงนํ้าดีมี chronic inflammation ทีละนอย 

จนในที่สุด ผนังหนา แข็ง และถุงนํ้าดีหดตัวเล็กลง 
1.4 Carcinoma of gallbladder นิว่ในถุงนํา้ดีสงผลในถุงนํา้ดีกลายเปนมะเร็ง พบนอยมาก แตถาพบมะเร็ง 

มักจะพบนิ่วไดเสมอ สวนมากเปน adenocarcinoma มีนอยรายที่เปน squamous carcinoma
2. ทอนํ้าดี 

2.1 Obstructive jaundice สวนใหญนิ่วในทอนํ้าดีมาจากถุงนํ้าดี สวนนอยเกิดและโตในทอนํ้าดีโดยตรง 
ถานิ่วมีขนาดเล็ก อาจจะไมมีอาการ สามารถหลุดลงไปในลําไสไดเอง แตถานิ่วมีขนาดใหญจะมีอันตราย
มาก 

2.2 Cholangitis เปนการอักเสบของทอนํ้าดี จากการติดเชื้อ พบรวมกับการอุดตันของทอนํ้าดีเสมอ แตการ
อุดตันเกิดไดหลายอยาง เชน นิ่ว พยาธิ เนื้องอก หรือทอนํ้าดีตีบจาก stricture อาการของ cholangitis 
ม ี3 อยาง เรยีกวา Charchot’s Triads ไดแก 1) ปวดทอง right upper quadrant 2) ตวัเหลอืงตาเหลอืง 
และ 3) มีไขหนาวสั่น อาจมีอาการปวดจุกแนนลิ้นปหรือใตชายโครงขวา ปสสาวะมีสีเขม คันตามตัวได

2.3 Gallstone ileus กอนนิว่อาจหลุดออกจากระบบ biliary system เขาไปอยูในกระเพาะอาหารหรือลาํไส
ได ทําใหลําไสอุดตัน ถากอนนิ่วมีขนาดใหญกวา 2.5 ซม. มักไปอุดท่ี terminal ileum และ ileocecal 
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valve ซึ่งเปนบริเวณท่ีแคบที่สุด มีนอยรายที่ไปอุดตันที่ลําไสเล็กสวนตนและลําไสใหญ ผูปวยมักมาดวย
อาการปวดทองแบบบีบตัวเปนพักๆ (colicky) มากอนและหายไปไดเอง ถาอุดตันนานๆ จะทําใหลําไส
ไมมีการบีบตัว 

2.4 Acute pancreatitis นิ่วในถุงนํ้าดีที่หลุดไปอุดตันที่ sphincter of Oddi นอกจากทําใหทอนํ้าดีอักเสบ
แลว ยังทําใหตับออนอักเสบได 

การตรวจการทํางานของตับ (Liver function test, LFT)
 การตรวจการทาํงานของตบัท่ีเรยีก Liver function test นัน้ ไมไดบงบอกถงึการทาํงานของตบัอยางเดยีว แต
รวมถึงเซลลตับถูกทําลายดวย จึงมีคนเสนอวานาจะเปน Liver injury test แตไมนิยม การสงตรวจ LFT มีประโยชน
ในการประเมนิสภาพของตบัมากกวาการวนิจิฉยัโรค จงึเปนการตรวจเพือ่คดักรอง (Screening) รปูแบบของโรค (pat-
tern of disease) ประเมินความรุนแรง (Assessment of severity) และติดตาม (Follow up) การสงตรวจ LFT 
เปนการตรวจสารชวีเคมหีลายตวั (ตาราง 4) ซึง่แตละตวัจะสะทอนถงึภาวะและหนาท่ีของตบั นอกจากนีก้ารตรวจทาง
หองปฏิบตักิารบางอยางทีไ่มไดอยใูนชุดของ LFT แตสะทอนถงึการทํางานของตับ เชน urine bilirubin, urobilinogen, 
prothrombin time (PT) และ INR การสงตรวจ LFT ตองพึงระวังบางประเด็น ดังนี้ 

1. การตรวจ LFT ไมใชการวินิจฉัยโรค (Definitive diagnosis) แตจะชวยวินิจฉัยแยกโรคไดบาง (Differential 
diagnosis) 

2. สารชีวเคมีที่ตรวจวัดไดมีคาสูงหรือตํ่า อาจไมสะทอนถึงความรุนแรง เชน ผูปวยรายหนึ่งเจาะ AST = 1,000 
U/L, ALT = 1,200 U/L บงบอกวามีตับอักเสบ แตสามารถเดินมารับการรักษาที่แผนกผูปวยนอกได สวนผู
ปวยอีกรายเจาะเลือด AST = 165 U/L, ALT = 140 U/L มีภาวะตัวเหลืองตาเหลือง สับสน เอะอะโวยวาย
ไมรูสึกตัวก็ได

3. การเจาะเลือดสงตรวจ LFT เพื่อติดตามสภาพของตับเปนระยะ จะมีประโยชนในการประเมิน การพยากรณ
และวางแผนการรักษามากกวาการเจาะเพียงครั้งเดียว

ตารางที่ 4 สารชีวเคมีในการตรวจ LFT

ÊÒÃªÕÇà¤ÁÕ µÑÇÂ‹Í ËÁÒÂàËµØ
Direct bilirubin DB

Total bilirubin TB

Aspartate transaminase AST ª×èÍà´ÔÁ SGOT

Alanine transaminase ALT ª×èÍà ỐÁ SGPT

Alkaline phosphatase ALP ¤‹Ò¢Öé¹¡Ñºáµ‹ÅÐËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

Gamma glutamyl transpeptidase GGT ¹ÔÂÁãªŒÁÒ¡¢Öé¹

Serum albumin Alb

Serum globulin
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สิ่งที่ตรวจใน LFT
1. สารชีวเคมีที่ใชประเมิน Transport organic anions และเมแทบอไลต
Serum bilirubin เปน endogenous anion มาจากการสลายตัวของเฮโมโกลบิน ประกอบดวย total bilirubin, 

direct (conjugated) bilirubin และ indirect (unconjugated) bilirubin

Total bilirubin (TB) = Direct bilirubin (DB) + Indirect bilirubin (IB)

 คาปกติของ total bilirubin = 0.3-1.0 mg/dL, direct bilirubin = 0.1-0.2 mg/dL ในการเจาะเลือดพบ
วา รอยละ 96 ของ serum bilirubin เปน unconjugated bilirubin ซึ่งไมละลายน้ํา จะตองจับแอลบูมินถึงละลาย
นํ้าไดเลือดได สวนท่ีเหลือรอยละ 4 เปน conjugated bilirubin ละลายน้ําได จะเห็นวาท้ัง conjugated และ un-
conjugated hyperbilirubinemia คา unconjugated bilirubin สูงกวา conjugated bilirubin เสมอ ถาเปน 
conjugated hyperbilirubinemia จะตองมี conjugated form ประมาณรอยละ 30 ของ total bilirubin

2. สารชีวเคมีที่บงบอกวามีการทําลายของเซลลตับ (Hepatocyte injury) 
• Transminase enzymes/aminotransferases ประกอบดวย aspartate aminotransferase (AST) กับ 

alanine aminotransferase (ALT)
- AST (คาปกติ 10-35 U/L) เดิมเรียก serum glutamate oxaloacetic transaminase (SGOT) เปน

เอนไซมทีพ่บทัง้ในไซโทพลาซึมและในไมโทคอนเดรียของ hepatocyte นอกจากนีย้งัพบในกลามเนือ้ลาย 
กลามเนื้อเรียบ และหัวใจ

- ALT (คาปกติ 9-52 U/L) เดิมเรียก serum glutamic pyruvate transaminase (SGPT) เปนเอนไซม
ท่ีพบในไซโทพลาซึมของเซลลตับเทานั้น ดังนั้น บงบอกความผิดปกติหรือทําลายเซลลตับไดจําเพาะกวา 
AST จึงใชติดตามสภาพการทํางานของตับในระยะยาวไดดี

ขอควรระวังในการแปลผล AST และ ALT
1. คา AST กับ ALT สูง เพียงแตบงบอกวามีการทําลายเซลลตับปริมาณมาก หรือคอนขางรุนแรง แตอาจไม

เสมอไปก็ได
2. คา AST กับ ALT ที่ตํ่ากวา 300 U/L ยังไมอาจชี้ชัดวาเปนตับอักเสบ (Hepatitis) แนนอน อาจเปนเพียง

การบาดเจ็บของเซลลตับ (Hepatocellular injury) เทานั้น เชน ที่พบใน fatty liver, drug induced 
liver injury ถาคาท่ีไดสูงกวา 300 U/L ชวยบงบอกวาอาจมีการตายของเซลลตับ (Necrosis)

3. โรคตับสวนใหญจะมี ALT สูงกวา AST เล็กนอย
4. ถา AST สูงกวา ALT ควรนึกถึงโรคตับที่เกิดจากแอลกอฮอล หรือโรคระบบอ่ืนรวมดวย เชน มีการทําลาย

เซลลกลามเนื้อหัวใจหรือกลามเนื้อลาย
• Alkaline phosphatase (ALP) (คาปกติ 30-120 IU/L) เปนเอนไซมพบไดในตับ กระดูก ไต ลําไสและรก 

ในตับพบมากใน microvilli ของ bile canaliculi และ cholangiocyte ปริมาณของ ALP สูงในเด็ก วัยรุน
และคนสูงอายุ คนปกติปริมาณ ALP ที่พบในกระแสเลือดมาจากตับและกระดูก การแปลผลของ ALP มีหลัก
การดังนี้
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1. คา ALP สูงอยางเดียว โดยที่ DB, TB, AST ปกติ เรียกวา isolated hyperphosphatasemia ตองสง
ตรวจ GGT ถาสูงผิดปกติรวมดวย แสดงวาเปน hepatobiliary system ถา GGT ปกติ แสดงวานาจะมา
จากท่ีอื่น เชน กระดูกหรือรกก็ได

2. คา ALP, DB, TB สงู แต AST กบั ALT สงูไมมาก จะเปนกลุม obstructive jaundice ทีย่งัไมทนัไปทําลาย
ตับมากนัก

3. คา ALP, AST และ ALT สูง รวมกับมีหรือไมมีตัวเหลืองตาเหลืองก็ได เรียกวา mixed cholestatic/
hepatocellular injury

• Glutamyl transpeptidase (GGT) (คาปกติ 0-42 IU/L) เปนเอนไซม membrane bound glycopro-

tein ที่ยายหมู glutamyl ไปยังเพปไทดและกรดอะมิโน เอนไซมตัวนี้พบมากในเซลลต แตพบที่ตับออน 
ลําไสและตอมลูกหมากบาง มีประโยชนในกรณีท่ี ALP ขึ้นสูงขณะที่ AST กับ ALT ไมข้ึน ซ่ึงแยกไมออกวามี
พยาธิสภาพที่ตับหรือกระดูก จึงจําเปนตองเจาะ GGT ถาขึ้นสูงแสดงวาเปนโรคตับ แตถาไมขึ้นสูงบงบอกวา
เปนอวัยวะอ่ืน

3. สารชีวเคมีที่บงบอกการสังเคราะหของตับ (Biosynthetic capacity)
ตับเปนแหลงสังเคราะหโปรตีนท่ีสําคัญ เชน albumin, globulin, fibrinogen และ coagulation factors

• Albumin (Alb) (คาปกต ิ3.5-4.5 g/dL) เปนโปรตนีทีส่รางจากตบั มคีรึง่ชวีติประมาณ 20 วนั การวดัระดบั
แอลบูมินในเซรุม สามารถบงบอกถึงสภาวะของตับได ผูปวยที่มีโรคตับเรื้อรังหรือตับแข็งจะสังเคราะหแอลบู
มินลดลง นอกจากนี้การตรวจพบระดับเซรุมแอลบูมินตํ่าตองแยกจากโรคอื่นดวย ไดแก Nephrotic syn-
drome, chronic glomerular disease, chronic peritonitis, volume overload, malnutrition และ 
gastrointestinal mucosal disease

• Globulin (คาปกต ิ3-3.4 g/dL) เปนโปรตนีทีต่บัสรางข้ึนเมือ่มกีารตอบสนองของระบบภมูติานทาน เชน การ
ติดเชื้อ มีภาวะภูมิแพตัวเอง (Autoimmune) ปกติจะเปรียบเทียบระหวาง albumin/globulin ration (A/G 
ratio) เพื่อประเมินสภาพของตับ

• A/G ratio ในคนปกติสัดสวน albumin/globulin >1 กลาวคือแอลบูมินมากกวา โกลบูลินนอย ผูปวยที่เปน
โรคตบัเรือ้รงัหรอืโรคตบัแข็งสดัสวนดงักลาวจะเปลีย่นไป เนือ่งจากการสงัเคราะหแอลบมูนิลดลง ขณะทีโ่กลบู
ลินมีปริมาณเทาเดิมหรือมากขึ้น

หมายเหตุ: นอกจากนี้ยังมีโปรตีนที่สรางจากตับแตไมไดตรวจในชุดของ LFT จะขอตรวจเปนพิเศษเพื่อประเมิน
สภาวะของตับ ดังนี้

• Prothrombin (PT) (คาปกติ 9-11 วินาที) ตับสราง Coagulation factors หลายตัว ไดแก fibrinogen, 
prothrombin, labile factor, stable factor, Christmas factor, Stuart-Prower factor, prekallikrein 
และ High molecular weight kininogen
คา PT ยาวนานผิดปกติพบในโรคตับเรื้อรัง disseminated intravascular coagulation (DIC) และขาด

แฟกเตอรอ่ืนๆ ผูปวยท่ีเปนโรคตับเรื้อรังจะมีความผิดปกติชัดเจน สวนในกรณีโรคตับเฉียบพลันจะไมพบความผิดปกติ
คาของ PT ที่ยาวนานผิดปกติเทียบกับคาควบคุม (Control) อาจเกิดจากการขาดวิตามิน K ก็ไดเพราะเซลล
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ตองการวิตามิน K ในการสังเคราะห Prothrombin ดังนั้นผูปวยที่มี Obstructive jaundice จะทําใหไมสามารถดูด
ซึมวิตามิน K ได จึงทําให PT ยาวนานมากขึ้น

• α-fetoprotein เปนโปรตีนตัวหน่ึงที่สรางจากเซลลตับ พบมากใน Hepatocellular carcinoma (HCC) 
และในโรคตับเรื้อรัง

สรุป
ตบัเปนตอมท่ีใหญทีส่ดุในรางกาย มนีํา้หนกัประมาณรอยละ 2.5 ของน้ําหนักตัว อยูท่ี right upper quadrant 

ของชองทอง ใตกระบังลมและชายโครง มีรูปรางคลายพีระมิดโดยที่ฐานอยูดานขวาและยอดอยูดานซาย ตับถูกแบง
ออกเปนกลีบขวาและกลีบซายโดยอาศัย Falciform ligament 

การจัดเรียงของหลอดเลือด Hepatic artery, portal vein, bile duct แล central vein ทําใหแบงเนื้อตับ
ออกเปนหนวยเล็กๆ เรียกวา Lobule มีลักษณะ 6 เหลี่ยม สวนการแบงเนื้อตับที่อยูระหวาง Central vein 2 เสน ใน 
Hepatic lobule อิงกับสรีระการไหลเวียนของเลือดจะได 3 โซน คือ Zone I, Zone II และ Zone III เลือดไหลเขา
ตับประมาณ 1,500 มิลลิลิตร/นาที มาจากหลอดเลือด 2 ชุด คือ Hepatic artery กับ Portal vein ในอัตรา 1 : 3

ถุงนํ้าดีและทอนํ้าดี (CBD) เกิดจาก Ventral diverticulum ของ Foregut มีรูปรางเหมือนลูกแพรอยูใตตับ 
มีความจุประมาณ 50-100 มิลลิลิตร ถุงนํ้าดีประกอบดวย Fundus, body และ neck เปนแหลงเก็บนํ้าดีและทําใหนํ้า
ดีเขมขนขึ้น เมื่อรับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงจะไดกระตุน I cell ที่ผนังของลําไสเล็กสวนตนหลั่ง 
Cholecystokinin ไปกระตุนกลามเนื้อผนังถุงนํ้าดีใหหดตัวบีบไลนํ้าดีไหลเขาลําไสเล็กสวนตน

CBD มีความยาวประมาณ 8-10 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 4-6 มิลลิเมตร ทอนี้อยูใน Lesser omentum 
และดานหลังของลําไสเล็กสวนตนกอนที่จะเทเขา 2nd part ของลําไสเล็กสวนตน ทอ CBD รวมกับทอตับออนฟอรม
เปน Hepatopancreatic ampulla ขณะแทงเขาผนังลําไสเล็กสวนตนปลายของ Hepatopancreatic ampulla มี
กลามเนื้อเรียบที่หนาตัวข้ึนฟอรมเปน Hepatopancreatic sphincter หรือ Sphincter of Oddi

ตับเปนแหลงเมแทบอลิซึม สังเคราะหโปรตีน ทําลายสารพิษ และสะสมพลังงานและแรธาตุ ถามีพยาธิสภาพ
ที่ตับจะกระทบตอระบบอ่ืนๆ อยางมากมาย

เม่ือนํ้าตาลกลูโคส กาแลกโทส และฟรักโทส ถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดและเขาไปสูเซลลตับ นํ้าตาลกาแลก
โทสกับฟรักโตสถูกเปล่ียนเปนกลูโคส ถารางกายมีอาหารและพลังงานเพียงพอ กลูโคสถูกเปล่ียนเปนไกลโคเจนเก็บ
สะสมไวในเซลลตับ แตถารางกายขาดอาหารและพลังงานจะมีการสลายไกลโคเจน สําหรับอาหารประเภทโปรตีนเมื่อ
ถกูดดูซมึเขาสูกระแสเลอืดในรปูกรดอะมโิน สวนมากมกีารกาํจัดแอลฟา-อะมิโนท่ีเซลลตบั จะไดเมแทบอไลตทีเ่ปนสาร
ตั้งตนหรือตัวกลางของวัฏจักรเครบสและยูเรีย โดยที่ตับเปนแหลงเปลี่ยนแอมโมเนียใหเปนยูเรียแลวถูกขับออกทาง
ปสสาวะ

สําหรับไขมันเมื่อถูกสงออกจาก enterocyte ในรูปของ chylomicron จะถูก lipoprotein lipase ท่ี en-
dothelial cell ยอยไปบางสวน ทีเ่หลอืเปน chylomicron ขนาดเลก็ แตมปีรมิาณคอเลสเตอรอลสงู จะถกูสงไปทีต่บั
เปลี่ยนเปนไทรกลีเซอไรด ฟอสโฟลิพิด กรดไขมัน และน้ําดี มีการขนสงไขมันดวย lipoproteins ระหวางเซลลตับกับ
เซลลไขมันที่อยูตามรางกายอยูตลอดเวลา



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

34

นํ้าดีประกอบดวย bile acid, bile salt, bile pigment, lecithin และอิเล็กโทรไลต นํ้าดีสรางจากเซลลตับ
โดยมีสารตั้งตนเปนคอเลสเตอรอล นํ้าดีมีบทบาทเปนสารชะลางเพื่อไปเปนตัวผสานไขมันใหแตกตัว

ตบัทาํลายสารประกอบทีม่พีษิเรยีกวา Biotransformation ม ี2 ขัน้ตอน โดย Phase I เปนปฏกิริยิาออกซเิดชัน
หรือรีดักชัน สวนใหญตองอาศัยเอนไซมในกลุม Cytochrome P-450 สวน Phase II เปนการเติม glucuronide หรือ 
sulfate หรือ glutathione

เมแทบอลิซึมของบิลิรูบินที่เซลลตับประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ Uptake, Conjugation, Transportation 
และ Excretion ผูปวยที่เปน hepatocellular disease จะสูญเสียหนาที่ทั้ง 4 ขั้นตอนไป ทําใหมีสารบิลิรูบินสะสมใน
รางกายปริมาณมาก
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หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

35

คําอธิบาย
Heart = หัวใจ Hepatic vein = หลอดเลือดดําตับ
Liver = ตับ Gall bladder = ถุงนํ้าดี
Bile duct = ทอนํ้าดี Portal vein = หลอดเลือดดําพอรทัล
Stomach = กระเพาะอาหาร Pancreas = ตับออน

ภาพท่ี 15 กายวิภาคและสรีรวิทยาของตับและทอนํ้าดี



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

36

คําอธิบาย

Liver = ตับ Gall bladder = ถุงนํ้าดี

Appendix = ไสติ่ง Spleen = มาม

Stomach = กระเพาะอาหาร Colon = ลําไสใหญ

Small intestine = ลําไสเล็ก Bladder = กระเพาะปสสาวะ

ภาพที่ 16 กายวิภาคของตับ



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
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คําอธิบาย
Apex of right lung = ยอดกลีบปอดขวา Horizontal fissure of right lung = รองปอดขวา
Right dome of diaphragm and 4th intercostal space = ยอดโดมกระบังลมขวาและชองซ่ีโครงที่สี่
Thoracic cage protecting upper abdominal viscera = ชองปอดชวยปกปองอวัยวะชองทองสวนบน
Liver = ตับ Outline of duodenum = ขอบลําไสเล็กสวนตน
Gallbladder = ถุงนํ้าดี Ascending colon = ลําไสใหญสวนไหลขึ้น
Left lung = ปอดซาย Anterior superior iliac spine = ตุมเชิงกรานดานหนาบน
Cecum = กระเปาะลําไสใหญ Transverse colon = ลําไสใหญสวนขวาง
Clavicle = กระดูกไหปลารา Descending colon = ลําไสใหญสวนไหลลง
Apex of heart = ยอดหัวใจ Cardiac notch of left lung = รองหัวใจท่ีปอด
Xiphoid process of sternum = ลิ้นป Spleen = มาม
Outline of pancreas = ตับออน Stomach = กระเพาะอาหาร
Small intestine = ลําไสเล็ก Urinary bladder = กระเพาะปสสาวะ
Greater pelvis supporting and protecting lower abdominal viscera = ชองเชิงกรานใหญ ชวยพยุงและ
ปกปองอวัยวะชองทองสวนลาง

ภาพท่ี 16 ก. กายวิภาคของตับและอวัยวะใกลเคียงเปรียบเทียบกับชองอกและหนาทอง



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
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คําอธิบาย
Apex of right lung = ยอดของปอดขวา Clavicle = กระดูกไหปลารา
Left lung = ปอดซาย Horizontal fissure of right lung = รองปอดขวา
Right dome of diaphragm = ยอดโดมกระบังลม Liver = ตับ
Fundus of gallbladder = ยอดถุงนํ้าดี Pylorus = กระเพาะอาหารสวนไพโลรัส
Outline of duodenum = ขอบรางลําไสเล็กสวนตน Ascending colon = ลําไสใหญสวนไหลขึ้น
Cecum = กระเปาะลําไสใหญ Anterior superior iliac spine = ปุมเชิงกรานบนดานหนา
Anterior view = ภาพดานหนา Cardiac notch of left lung = รองหัวใจของปอดซาย
Apex of heart = ยอดหัวใจ Spleen = มาม
Outline of pancreas = ขอบตับออน Stomach = กระเพาะอาหาร
Transverse colon = ลําไสใหญสวนขวาง Small intestine = ลําไสเล็ก
Jejunum = ลําไสเล็กสวนเจจูนัม Ileum = ลําไสเล็กสวนไอเลียม
Descending colon = ลําไสใหญสวนไหลลง Urinary bladder = กระเพาะปสสาวะ

ภาพท่ี 16 ข. กายวิภาคของตับเปรียบเทียบกับอวัยวะอื่นของชองอกและชองทอง



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
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คําอธิบาย
Inferior vena cava = หลอดเลือดดําใหญดานลาง Azygos vein = หลอดเลือดดําอะไซกอส
Thoracic duct = ทอนํ้าเหลืองชองอก Descending thoracic aorta = หลอดเลือดใหญชองอก
Esophagus = หลอดอาหาร Pericardial sac = ถุงเย่ือหุมหัวใจ
Diaphragm = กระบังลม Liver = ตับ
Stomach = กระเพาะอาหาร Falc. Lig. = เอ็นฟลซิฟอรม
Costodiaphragmatic recess = รองซี่โครงกระบังลม Round ligament of liver = ทอเอนกลมของตับ
Fundus of gallbladder = สวนยอดถุงนํ้าดี External oblique = กลามเนื้อหนาทองเฉียงดานนอก
Internal oblique = กลามเน้ือหนาทองเฉียงดานใน Transverse abdominal = กลามเนื้อหนาทองสวนขวาง
Rectus abdominis = กลามเนือ้หนาทองสวนตรงกลาง Greater omentum = โอเมนตัมใหญ

ภาพที่ 16 ค. กายวิภาคของตับและอวัยวะชองทอง



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
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คําอธิบาย
Right lobe = กลีบขวา Left lobe = กลีบซาย
Coronary ligament = เอ็นโคโรนารี Left triangular ligament = เอ็นสามเหลี่ยมซาย
Falciform ligament = เอ็นฟลซิฟอรม Ligamentum teres = ทอเอ็นเทเรส
Gall bladder = ถุงนํ้าดี

ภาพท่ี 17 กายวิภาคพื้นผิวของตับ มองจากดานกระบังลม



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

41

คําอธิบาย
Lung = ปอด Liver = ตับ
Coronary ligament = เอ็นโคโรคนารี Bare area = บริเวณผิวเปลาไมมีเยื่อบุหุม
Coronary or Hepatorenal ligament = เอ็นโคโรนารีหรือเอ็นตับไต
Kidney = ไต Hepatorenal recess = ชองระหวางตับกับไต
Posterior abdominal muscles = กลามเนื้อทองดานหลัง
Diaphragm = กระบังลม Diaphragmatic surface = ผิวดานกระบังลม
Visceral surface = ผิวดานในชองทอง Subphrenic recess = ชองใตกระบังลม

ภาพท่ี 18 ตําแหนงของตับมองจากดานขาง



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
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คําอธิบาย
Left triangular ligament = เอ็นสามเหลี่ยมซาย Esophageal area = บริเวณหลอดอาหาร
Gastric area = บริเวณกระเพาะอาหาร Porta hepatis = ข้ัวตับพอรตาเฮพปาตีส
Pyloric area = บริเวณกระเพาะอาหารไพโรลิก Quadrate lobe = กลีบคลอเดรต
Falciform ligament = เอ็นฟลซิฟอรม Ligamentum teres = ทอเอ็นเทเรส
Lesser omentum = โอเมนตัมสวนเล็ก Diaphragmatic area = บริเวณกระบังลม
Inferior vena cava = หลอดเลือดดําใหญลาง Bare area = บริเวณไมมีเย่ือบุหุม
Suprarenal area = บริเวณหมวกไต Right triangular ligament = เอ็นสามเหลี่ยมขวา
Renal area = บริเวณไต Portal vein = หลอดเลือดดําพอรทัล
Hepatic duct = ทอนํ้าดีตับ Cystic duct = ทอถุงนํ้าดี
Duodenal area = บริเวณลําไสเล็กสวนตน Gallbladder = ถุงนํ้าดี
Colic area = บริเวณลําไสใหญ

ภาพท่ี 19 กายวิภาคพื้นผิวของตับ มองจากดานลาง



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
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คําอธิบาย
Caudate lobe = กลีบคอเดต Left lobe = กลีบซาย
Quadrate lobe = กลีบคลอเดรต Right lobe = กลีบขวา
Inferior vena cava = หลอดเลือดดําใหญลาง Ligamentum venosum = ทอเอนเวโนซัม
Ligamentum teres = ทอเอนเทเรส Gallbladder = ถุงน้ําดี
Portal triad: enters liver at porta hepatis = องคสามพอรทัล เขาสูตับบริเวณพอรทาเฮปาตีส
Portal vein = หลอดเลือดดําพอรทัล Hepatic artery = หลอดเลือดแดงตับ
Bile passages = ทอทางผานนํ้าดี

ภาพท่ี 20 การแบงกลีบของตับทางกายภาพ



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
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คําอธิบาย
Right hepatic vein = หลอดเลือดดําตับขวา Inferior vena cava = หลอดเลือดดําใหญลาง
Left and middle hepatic veins = หลอดเลือดดําตับซายและขวา
Right and left branches of hepatic artery = หลอดเลือดแดงตับแขนงขวาและซาย
Portal triad = องคประกอบสามของพอรทัล Portal vein = หลอดเลือดดําพอรทัล
Hepatic artery = หลอดเลือดดําตับ Bile duct = ทอนํ้าดี
Gallbladder = ถุงนํ้าดี

I = 1 II = 2 III = 3 IV = 4 V = 5 VI = 6 VII = 7 VIII= 8
ภาพที่ 21 การแบงกลีบยอยของตับ (Liver segmentation)



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

45

คําอธิบาย
Right lobe of liver = ตับกลีบขวา Cystic vein = หลอดเลือดดําถุงนํ้าดี
Gallbladder = ถุงนํ้าดี Portal vein = หลอดเลือดดําพอรทัล
Right gastric vein = หลอดเลือดดํากระเพาะดานขวา Middle colic vein = หลอดเลือดดําลําไสใหญสวนกลาง
Duodenum = ลําไสเล็กสวนตน Right colic vein = หลอดเลือดดําลําไสใหญดานขวา
Appendicular vein = หลอดเลือดดําไสติ่ง Ileocolic vein = หลอดเลือดดําไอเลียมตอลําไสใหญ
Pancreaticoduodenal veins = หลอดเลือดดําตับออนและกระเพาะสวนตน
Cardiac notch = รองหัวใจ To azygos venous system = ไปยังระบบเลือดดําอะไซกอส
Spleen = มาม Left gastric vein = หลอดเลือดดํากระเพาะอาหารดานซาย
Splenic vein = หลอดเลือดดํามาม Short gastric vein = หลอดเลือดดําส้ันกระเพาะอาหาร
Left and right gastro-omental veins = หลอดเลือดดํากระเพาะอาหารและโอเมนตัมซายและขวา
Pancreas = ตับออน Inferior mesenteric vein = หลอดเลือดดําลําไสลาง
Left colic veins = หลอดเลือดดําลําไสใหญซาย Superior mesenteric vein = หลอดเลือดดําลําไสสวนบน
Sigmoid veins = หลอดเลือดดําซิกมอยด
Superior rectal veins = หลอดเลือดดําเรคตัมบน Jejunal and ileal veins = หลอดเลือดดําเจจูนัลและไอเลียม

ภาพท่ี 22 ระบบหลอดเลือดดําบริเวณตับ



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
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ภาพท่ี 23 คาปุต เมดูซา (Caput medusa)



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
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คําอธิบาย

Liver = ตับ Right inferior phrenic artery = หลอดเลือดแดงกระบังลม
ดานขวา

Superior mesenteric artery (to midgut) = หลอดเลือดแดงลําไสสวนบน (เล้ียงลําไส)

Duodenum = ลําไสเล็กสวนตน Small intestine = ลําไสเล็ก
Ascending colon = ลําไสใหญสวนไหลขึ้น Aorta = หลอดเลือดใหญเอออรตา

Esophagus = หลอดอาหาร Left inferior phrenic artery = หลอดเลือดแดงกระบังลม
ดานซาย

Celiac trunk (artery; to foregut) = ทอเลือดเล้ียงลําไส (หลอดเลือดแดง ไปเล้ียงลําไสสวนตน)

Left gastric artery = หลอดเลือดแดงกระเพาะอาหารดาน
ซาย Spleen = มาม

Stomach = กระเพาะอาหาร Descending colon = ลําไสใหญสวนไหลลง
Inferior mesenteric artery (to hindgut) = หลอดเลือดแดงลําไสสวนลาง (ไปเลี้ยงลําไสสวนปลาย)

ภาพท่ี 24 ระบบหลอดเลือดแดงบริเวณตับ



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
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คําอธิบาย
Gall bladder = ถุงนํ้าดี Cystic duct = ทอถุงนํ้าดี
Common bile duct = ทอนํ้าดีรวม Common hepatic art. = หลอดเลือดแดงตับ
Gastroduodenal a. = หลอดเลือดแดงไปเลี้ยงกระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนตน
Superficial br. of cystic art. = หลอดเลือดแดงถุงน้ําดีแขนงผิว
Lymph node = ตอมนํ้าเหลือง Cystic art. = หลอดเลือดแดงถุงน้ําดี
Middle and left hepatic aa. = หลอดเลือดแดงตับแขนงกลางและซาย
Hepatic a. = หลอดเลือดแดงตับ Portal vein = หลอดเลือดดําพอรทัล
Left gastric art. & vein = หลอดเลือดแดงและดําของกระเพาะอาหารดานซาย
Right gastric art. & vein = หลอดเลือดแดงและดําของกระเพาะอาหารดานขวา

ภาพท่ี 25 กายวิภาคบริเวณขั้วตับ



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
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คําอธิบาย
Liver = ตับ Gall bladder = ถุงน้ําดี
Bile duct = ทอนํ้าดี Pancreas = ตับออน
Small intestine = ลําไสเล็ก Cystic duct = ทอถุงน้ําดี
Common hepatic duct = ทอนํ้าดีตับ Common bile duct = ทอนํ้าดีรวม

ภาพที่ 25 ก. กายวิภาคของตับ
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คําอธิบาย
Central vein = หลอดเลือดดํากลาง Sublobular vein = หลอดเลือดดํากลีบยยอย
Portal triad = องคประกอบสามของพอรทัล

ภาพที่ 26 หนวยยอยของตับ (Hepatic lobule)
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คําอธิบาย
Sinusoids = ชองวางไซนัส Plates of hepatocytes = แผนเซลลตับ
Portal vein = หลอดเลือดดําพอรทัล Central vein = หลอดเลือดดํากลาง
Interlobular veins (to hepatic vein) = หลอดเลือดดําระหวางกลีบ (ไหลไปยังหลอดเลือดดําตับ)

Bile duct (receives bile from bile canaliculi = ทอนํ้าดี (รับนํ้าดีจากทอนํ้าดีเล็ก)

Bile canaliculi = ทอนํ้าดีเล็ก
Portal triad = องคประกอบสามของพอรทัล Bile duct = ทอนํ้าดี
Portal venule = หลอดเลือดดําเล็กพอรทัล Portal arteriole = หลอดเลือดแดงเล็กพอรทัล
Fenestrated lining (endothelial cells) of sinusoids = แผนบุตะแกรง (เซลลเยื่อบุ) ของไซนัส
Hepatic macrophages in sinusoid walls = เม็ดเลือดขาวในผนังของไซนัสตับ

ภาพท่ี 27 หนวยยอยของตับ (Hepatic lobule)
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คําอธิบาย
Kupffer cell (Remove bacteria) = เซลลคัฟเฟอร (กําจัดแบคทีเรีย)

Hepatocytes (Sites of many chemical reactions in the liver) = เซลลตับ (แหลงเกิดปฏิกิริยาหลาย
อยางในตับ)

Arteriole (Carries oxygenated blood) = หลอดเลือดแดงเล็ก (นําเลือดที่มีออกซิเจน)

Hepatic portal vein (Carries blood and nutrient from ileum) = หลอดเลือดดําพอรทัลของตับ (นํา
เลือดและสารอาหารจากลําไสเล็กสวนไอเลียม)

Hepatic vein (Carries blood into heart) = หลอดเลือดดําตับ (นําเลือดไปยังหัวใจ)

Sinusoid (Drains blood between cords of liver cells) = ไซนัส (ระบายเลือดระหวางแทงเซลลตับ)

Canaliculus (Drains bile into bile duct) = ทอนํ้าดีเล็ก (ระบายนํ้าดีเขาทอนํ้าดี)

Bile duct (Drains bile into gall bladder) = ทอนํ้าดี (ระบายนํ้าดีเขาถุงน้ําดี)

ภาพท่ี 27 ก. หนวยยอยของตับ
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คําอธิบาย
Fundus = ยอดถุงนํ้าดี Body = ตัวถุงนํ้าดี
Mucous membrane = เยื่อบุเมือก Spiral fold in cystic duct = รอยพับทอถุงนํ้าดี
Neck = บริเวณคอถุงนํ้าดี Accessory pancreatic duct = ทอเสริมจากตับออน
Common hepatic duct = ทอนํ้าดีตับรวม Right & left hepatic ducts = ทอนํ้าดีขวาและซาย
From quadrate = จากกลีบคลอเดรต From left lobe = จากกลีบซาย
From caudate = จากกลีบคอเดต From bed of gall bladder = จากบริเวณถุงน้ําดี
Common bile duct = ทอนํ้าดีรวม Torn surface = ผิวที่ฉีกขาด
Main pancreatic duct = ทอตับออนใหญ

ภาพที่ 28 ระบบทอนํ้าดีนอกตับ (Extrahepatic bile duct)
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ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไมตับ
รศ.ดร. ไพบูลย สิทธิถาวร

ภาควิชาปรสิตวิทยา และศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประวัติการคนพบพยาธิใบไมตับ
ไดมกีารคนพบพยาธใิบไมตบั (Opisthorchis viverrini) ในประเทศไทยและถอืวาเปนครัง้แรกของโลกจากผปูวย

จากจังหวัดรอยเอ็ดในป พ.ศ. 2458 ดังนั้นในป พ.ศ. 2558 นี้จึงเปนการคนพบพยาธิใบไมตับครบ 100 ป หลังจากการ
คนพบในระยะแรกมีความเขาใจวาพยาธิใบไมตับเปนพยาธิชนิด Clonorchis sinensis ซึ่งระบาดอยูในประเทศจีน 
เกาหลี และญี่ปุน แตในที่สุดก็พิสูจนไดวาพยาธิใบไมตับในประเทศไทยคือ O.viverrini ซ่ึงมีรูปรางลักษณะของพยาธิ
ตัวเต็มวัย และหอยพาหะตัวกลางที่ตางกัน หลังจากการคนพบพยาธิอีกประมาณ 10 ปตอมา จึงไดเริ่มมีบทความ
บันทกึรายงานการพบผูปวยมะเร็งทอนํา้ดเีปนคร้ังแรกในประเทศไทย และเร่ิมมกีารต้ังขอสงัเกตวาพยาธิใบไมตับนาจะ
มีความเก่ียวของมะเร็งทอนํ้าดี จนกระทั่งในป พ.ศ.2509 ศาสตราจารยนายแพทยณัฐ ภมรประวติ และศาสตราจารย
วีรจิตต วีรานุวัฒน ไดรายงานการวิเคราะหการตรวจชิ้นเนื้อตับ และแสดงใหเห็นถึงหลักฐานความสัมพันธระหวาง
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี รวมท้ังการศึกษาในสัตวทดลอง ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวไดกลายเปนรากฐาน
สําคัญที่กระตุนใหเกิดการศึกษาวิจัยในเวลาตอมาจนถึงปจจุบัน
 เน่ืองจากอัตราอุบัติการณของมะเร็งทอนํ้าดีมีคาสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอุบัติการณในชาย 84.6 
และในหญิง 36.8 ตอประชากรแสนคน การศึกษาดานระบาดวิทยาเพ่ือคนหาสาเหตุดังกลาวไดแสดงใหเห็นวาความ
เส่ียงของโรคมะเร็งทอนํ้าดีมีองคประกอบหลายปจจัยประการแรกคือการติดเช้ือพยาธิใบไมตับ การตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันตอพยาธิ อุปนิสัยการกินอาหารสุกๆดิบๆ การติดเชื้อพยาธิซํ้าซาก และลักษณะทางพันธุกรรม แตปจจัยจาก
การติดเชื้อพยาธิใบไมตับเปนสาเหตุปฐมภูมิและมีความสําคัญมากที่สุด ดังน้ันความรูความเขาใจดานธรรมชาติวิทยา
ของพยาธิจึงเปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหเกิดความเขาใจกระบวนการกอโรค และมะเร็ง นําไปประยุกตใชการควบคุม
และปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีตอไป 

ชีววิทยาและวงจรชีวิต
 พยาธิใบไมติดตอจากปลา (fish-borne trematodes, FBT) มีหลากหลายชนิด พยาธิที่มีความสําคัญทางการ

แพทยที่สามารถกอโรคในคน มีผูติดเชื้อมากกวา 18 ลานคน และมีกลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิมากกวา 700 ลานคน 
พยาธิที่สําคัญในกลุมนี้ประกอบดวยพยาธิใบไมตับ 3 ชนิดคือ Opisthorchis viverrini และ Clonorchis sinensis
และ Opisthorchis felineus การวิจัยนานาชาติดานมะเร็งขององคการอนามัยโลก ไดมีมติให O. viverrini และ C. 
sinensis เปนพยาธกิอมะเรง็ชนิดท่ี 1 (Group I carcinogen) เนือ่งจากการตดิเชือ้พยาธใิบไมตับทัง้ 2 ชนดิเปนสาเหตุ
ของการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี (cholangiocarcinoma) สําหรับ Clonorchis sinensis มีแหลงระบาดในประเทศจีน 
เกาหลี ญี่ปุน สวน O. felineus พบไดในรัสเซียและบางประเทศในทวีปยุโรป พยาธิใบไมตับในท่ีระบาดภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ไดแกประเทศไทย ลาว กมัพชูา และเวยีดนามตอนใต คอื O. viverrini ในประเทศไทยมีแหลงระบาด
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สําคัญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบไดบางในภาคเหนือ และบางจังหวัดในภาคกลาง พยาธิใบไมท้ัง 3 ชนิด
สามารถแยกออกจากกันไดตามลักษณะของอวัยวะภายในตัวพยาธิท่ีแตกตางกัน (ภาพท่ี 29) ผลการศึกษาทางประชากร
พันธุศาสตรของพยาธิใบไมตับพบวาพยาธิใบไมตับมีความหลากหลายทางพันธุกรรมคอนขางมาก และมีสายพันธุแยก
จากกันตามลุมนํา้ 5 ลมุนํา้คอื ลมุนํา้ชี มลู วงั สงคราม และ นํา้งมึในประเทศลาว แสดงวาพยาธิใบไมตบัมอีงคประกอบ
ของพยาธิหลายชนิด (species complex หรอื sensu lato)สามารถจาํแนกพยาธใิบไมตับออกอยางนอยไดเปน 2 ชนดิ 
(2 cryptic species) คือพยาธิใบไมตับจากไทย และลาว สาเหตุของความแตกตางดังกลาวจะเกี่ยวของกับชนิดและ
สายพันธุของโฮสตกลางคือหอยบิธีเนีย (Bithynia goniomphalos simensis) รวมทั้งปจจัยดานส่ิงแวดลอมอื่นๆดวย

ภาพที่ 29  พยาธิใบไมตับในทวีปเอเซีย

 วงจรชวีติพยาธใิบไมตบัประกอบดวยโฮสตกลาง 3 ชนิด คอืโฮสตจําเพาะ คอืคนและสตัวเล้ียงลกูดวัยนม และ
โฮสตกลาง 2 ชนดิคอืหอย และปลานํา้จดื พยาธตัิวเตม็วยัทีอ่าศยัอยใูนทอทางเดนินํา้ดีทีอ่ยใูนตับของคน สุนขัและแมว 
เนือ่งจากพยาธใิบไมตบัเปนกระเทย คอืมอีวยัวะเพศทัง้ผแูละเมยีอยดูวยกนั เมือ่พยาธเิจรญิเติบโตเต็มทีพ่ยาธริะยะตวั
เต็มวัยจะผสมพันธกัน โดยจะผสมพันธุกับพยาธิตัวอื่น (cross fertilization) เพื่อแลกเปลี่ยนสเปรมกัน หลังการผสม
พนัธุ ไขในรงัไขของพยาธิทีท่าํหนาท่ีเปนตัวเมยีจะพัฒนาเปนไขทีม่ตีวัออนภายใน ไขจํานวนมากสะสมอยูในมดลกู เมือ่
พยาธิออกไข ไขจะถูกขับออกมาในน้ําดีและลําเลียงออกสูลําไสเล็ก ออกสูภายนอกรางกายโดยปะปนกับอุจจาระ หาก
ไขตกลงสูนํ้าจะถูกหอยไซซ่ึงเปนตัวกลางที่ 1 กินเขาไป ตัวออนที่อยูในไขพยาธิจะใชเวลาเจริญนาน 4-6 สัปดาหพัฒนา
ไปเปนระยะเซอรคาเรีย (cercariae) เมือ่ไดรบัสิง่เราโดยเฉพาะแสงแดดและอุณหภูมท่ีิเหมาะสมจะไชออกจากเน้ือเย่ือ
ตัวหอยออกมาสูสิ่งแวดลอมภายนอก สามารถวายน้ําไดโดยใชพลังงานสะสมในตัว ไปไชเขาใตเกล็ดของปลานํ้าจืดใน
วงศปลาตะเพียน (cyprinid fish) แลวพัฒนาเปนพยาธิตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรีย (metacercariae) ซ่ึงเปนระยะ
ติดตอในเกล็ดและในเนื้อปลาในเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห เมื่อคนหรือสุนัข และแมว กินเนื้อปลาที่ปรุงไมสุกหรือดิบ 
ก็จะไดรับตัวออนพยาธิระยะติดตอเขาไป และเมื่อนํ้ายอยในกระเพาะอาหารและลําไสเล็กยอยเนื้อปลาและผนังหุมตัว
ออนของพยาธ ิจะปลอยใหตวัออนคลบืคลานเขาไปในระบบทอนํา้ด ีผานทางรเูปดทีล่าํไสเลก็และเจรญิเตบิโตเปนพยาธิ
ตัวเต็มวัยในทอน้ําดี และถุงนํ้าดีตอไป (ภาพที่ 30)
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 จะเหน็ไดในวงจรชวีติของพยาธใิบไมตบัขางตนนัน้ ปลาทีเ่ปนโฮสตกลางในวงศปลาตะเพยีนเปนตวักลางสาํคญั
ที่แพรกระจายพยาธิใบไมตับสูมนุษย และแพรกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆพรอมกับการกระจายสินคาสูผูบริโภค นอกจาก
นั้นปลาวงศปลาตะเพียนเปนปลาน้ําจืดกลุมใหญที่สุดประกอบไปดวยสมาชิกมากกวา 2,000 ชนิด (species) ใน 200 
สกุล (Family) ในประเทศไทยมีปลาวงศตะเพียนมากกวา 204 ชนิด และในจํานวนนี้มีอยางนอย 18 ชนิด ยกตัวอยาง
เชน ปลาไสตนั (Cyclocheilichthys apagon), ปลาปากเหล่ียม (Cyclocheilichthys armatus), ปลาตะเพียนทราย 
(Cyclocheilichthys repasson), ปลาซิวหนวดยาว (Esomus metallicus), ปลาตะเพียนขาว (Barbonymus go-
nionotus), ปลากระสูบจุด (Hampala dispa), ปลากระสูบขีด (Hampala macrolepidota), ปลาสรอยลูกนุน 
(Labiobarbus leptocheilus), ปลาสรอยนกเขา (Osteochilus hasselti), ปลากระมังครีบยาว (Puntioplites 
falcifer), ปลากระมังครีบสั้น (Puntioplites protozystron), ปลาตะเพียนทราย (Puntius leiacanthus), ปลาแกม
ชํ้า (Puntius orphoides) เปนตน ที่เคยมีรายงานการตรวจพบระยะติดตอ metacercaria ของพยาธิใบไมตับ O. 
viverrini จากรายงานการศึกษาเบ้ืองตนในป ค.ศ. 2009 พบวาอัตราการติดเช้ือพยาธิใบไมตับในปลาจากแกงละวา 
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน มีอัตราความชุกของการติดเชื้อ พยาธิ O. viverrini โดยพบปริมาณของ metacer-
caria เฉลี่ย 1-10 cyst ตอปลาหน่ึงตัว ในปลา 4 ชนิด ไดแก ปลาขาวนา (C. armatus) ปลากระสูบจุด (H. dispar) 
ปลากระมังคลีบสั้น(P. protozystron) และปลาแกมชํ้า (P. orphoides)

อยางไรก็ตามปลาในวงศปลาตะเพียนท่ีนิยมนําไปเพาะเล้ียงเพ่ือสงขายเปนพันธุปลาไปยังท่ัวทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย รวมทัง้บางพืน้ท่ีของประเทศลาว มอียหูลากหลายชนดิดวย ยกตวัอยางเชน ปลาตะเพยีนขาว (Barbony-
mus gonionotus) ปลานิล ปลาไน ปลานวลจันทร ปลายี่สกเทศ ปลาขาวสรอย ปลากระโห ปลาทับทิม ปลาจารเม็ด 
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เพือ่นาํไปเลีย้งเพือ่การคาและบรโิภคตอไป อยางไรกต็ามแมจะมขีอมลูในประเทศไทยเบือ้งตนวาลกูปลาจากฟารมเลีย้ง
ปลาในจังหวัดขอนแกนสมารถเปนตัวนําเชื้อพยาธิใบไมลําไสและพยาธิใบไมตับ ขอมูลจากการศึกษาจํานวนมากใน
ประเทศเวียดนามแสดงวาปลาเลี้ยงเหลานี้ มีโอกาสแพรพยาธิใบไมตับและพยาธิใบไมลําสูคนได

 
พยาธิวิทยาและอาการทางคลินิก
 เนื่องจากพยาธิใบไมตับอาศัยอยูในทอทางเดินนํ้าดี พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในรูปแบบของการอักเสบเนื้อเยื่อจึง
จํากัดอยูในทอนํ้าดีซึ่งเปนผลจากการเคลื่อนไหว สารพิษและการตอบสนองทางอิมมิวโนวิทยาของคนตอพยาธิ ความ
รุนแรงของพยาธิสภาพขึ้นอยูกับจํานวนและระยะเวลาที่พยาธิอยูในรางกาย หรือระยะเวลาในการติดเชื้อ สวนใหญจะ
มีพยาธิสภาพและการเปลี่ยนแปลงของทอนํ้าดีนอย เชน มีเมื่อกมิวซิน และเยื่อบุทอนํ้าดีเปลี่ยนแปลงรูปรางไปโดยมี
ความแบนมากข้ึน เมื่อพยาธิสภาพรุนแรงมากขึ้น จะมีเซลลเยื่อบุเจริญทับถมกันหลายชั้น ฟอรมตัวเปนตอม อาจเกิด
การอุดตันของทอทางเดินน้ําดี มีพังผืดรอบทอนํ้าดี ทอนํ้าดีหนาตัว เกิดทอนํ้าดีอุดตัน ถุงนํ้าดีบีบตัวไดนอยลง และมี
ขนาดใหญขึ้น 
 สวนใหญผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับจะไมมีอาการของโรค ในกลุมท่ีแสดงอาการอาจรูสึกแนนทองบริเวณใตชาย
โครงขวา จกุแนนใตลิน้ป ทองอดื เฟอ เบ่ืออาหาร อาจมตีบัโต และมอีาการออกรอน ทีท่องหรอืหลงั อาการเหลานีอ้าจ
เปนๆ หายๆ แตถามีโรคแทรกซอน เชน เปนมะเร็งทอนํ้าดี ผูปวยอาจมีดีซาน ตับโต และเสียชีวิตในท่ีสุด

แมวาในขณะนี้ จะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดมะเร็งทอนํ้าดี โดยมีจุดกําเนิดจากการอักเสบของ
เนือ้เยือ่บรเิวณเย่ือบทุอนํา้ดแีละตบั ตลอดจนการทาํใหเกิดอนุมลูอสิระ ซึง่ทาํใหเกดิการทาํลายดเีอน็เอ และเปนจุดเริม่
ตนในการเกิดมะเร็งทอนํ้าดีแลวก็ตาม สาเหตุผูที่ติดเชื้อพยาธิใบไมตับมีบางรายเทาน้ันท่ีพัฒนาไปเปนมะเร็งทอนํ้าดี
แตยังไมชัดเจน แตในขณะที่ผูติดเชื้อสวนใหญมีพยาธิสภาพของโรคตับและระบบทอนํ้าดีเกิดข้ึนจากการติดเช้ือ และ
ภายหลังการรับยารักษาพยาธิสภาพเหลานี้ก็หายไป แสดงวาปจจัยซึ่งนอกเหนือจากการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ณ เวลา
นั้นๆ เชน อายุ เพศ นาจะมีผลหรือมีสวนรวมตอการตอบสนองทางภูมิคุมกัน และพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในแตละบุคคล 
เน่ืองจากอายุเฉลีย่ของผปูวยมะเร็งทอนํา้ด ี≥ 50 ป แสดงวาขบวนการกอมะเร็งตองใชระยะเวลานาน ซึง่สอดคลองกับ
ระยะเวลาและความหนาแนนในการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงดวย ดังนั้น ประวัติ และลักษณะการติด
เช้ือพยาธิใบไมตบั รวมท้ังภูมคิมุกันตอการติดเช้ือทีเ่กิดข้ึน นาจะเปนปจจัยรวมท่ีสาํคญัทีก่าํหนดหรือเปนปจจัยเสริมใน
การเกิดการอักเสบ และนําไปสูการเกิดมะเร็งทอนํ้าดีในที่สุด 

การตรวจวินิจฉัย
การตรวจวินจิฉยัเพือ่คนหาการติดเชือ้พยาธิใบไมตบั มคีวามสําคญัในการใหยารักษาและควบคุมพยาธิ วธิกีาร

ตรวจมีหลายวิธีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการตรวจคือ
 1. การตรวจทางปรสิตวิทยา 
 การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับวิธีมาตรฐานท่ีสําคัญคือ การตรวจหาไขพยาธิใบไมตับในอุจจาระสามารถ

ทําไดหลายวิธี เชน วิธีการตรวจอยางงาย (simple smear) วิธีคาโต (Kato’s thick smear) การตรวจวิธีเขมขน 
(quantitative modified formalin-ether sedimentation method) เปนตน การตรวจโดย 2 วธิหีลงัเปนการตรวจ
โดยวิธเีขมขนมคีวามไวมากกวาวธิอีืน่ นอกจากน้ียงัคาํนวณหาความหนาแนนของไขพยาธิในอุจจาระไดอกีดวย อยางไร
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ก็ตามวิธีการน้ีอาจเกิดความผิดพลาดไดไนกรณีที่การติดเชื้อมีความหนาแนนของพยาธิตํ่า (light intensity of infec-
tion) ปญหาอีกประการหนึ่งคือไขของ O. viverrini คลายกับไขของพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก (minute intestinal 
flukes) เชน Prosthodendrium molenkumpi, Phaneropsolus bonnei, Haplorchis pulmilio และ H. taichui
ซึ่งอาจจะทําใหการตรวจวินิจฉัยผิดพลาดได การตรวจหาไขและตัวพยาธิในน้ําดี เน่ืองจากระยะตัวเต็มวัยของ 
O.viverrini อาศยัอยใูนทอนํา้ด ีและอาจจะตรวจจากนํา้ยอยจากลาํไสสวนตน (duodenal drainage) หรอื ตรวจจาก
ตับและถุงน้ําดีขณะผาตัด

 นอกจากการตรวจหาไขในอุจจาระ การตรวจวินิจฉัยหาตัวพยาธิในอุจจาระก็เปนการวินิจฉัยอีกวิธีหนึ่ง ตัว
พยาธิใบไมตับจะตรวจพบไดในอุจจาระหลังรับประทานยาถายพยาธิ และใหยาระบายเพ่ือขับพยาธิออกมา เชน พราซิ
ควอนเทล (praziquantel) หลงัจากนัน้เกบ็อุจจาระภายใน 24 ชัว่โมง วธิกีารนีเ้ปนการวนิจิฉยัทีแ่นนอนและบอกชนดิ
ของพยาธิได แตเปนวิธีการที่ยุงยาก ไมเหมาะในการตรวจทั่วไป 

 2 การตรวจทางอิมมิวโนวิทยา
 การตรวจวนิจิฉยัการตดิเชือ้ทางนํา้เหลอืงวทิยา (serological diagnosis) มกัเปนการตรวจหาระดบัแอนตบิอดี

จําเพาะในซีรั่มของผูปวยโดยวิธีตางๆ วิธีตรวจที่นิยมใชคือ วิธีอีไลซา (Enzyme – linked immunosorbent assay) 
มกีารนาํมาใชอยางแพรหลาย โดยใชสารชนดิสกดัอยางหยาบของพยาธริะยะตวัเตม็วยัเปนแอนตเิจน พบวาผปูวยทีต่ดิ
เชื้อ O. viverrini ทุกรายสรางแอนติบอดีจําเพาะชนิด IgG ตอแอนติเจนของ O. viverrini อยางไรก็ตามยังพบวา
แอนติเจนของพยาธิใบไมตับยังเกิดปฏิกิริยาขามกับซีรัมของผูปวยที่มีโรคปรสิตอื่นๆอีก เชน angiostrongyliasis, 
strongyloidiasis และ paragonimiasis มผีพูยายามนาํเอาเนือ้เย่ือของหอย Bithynia funiculata ซ่ึงเปนโฮสตตวักลาง
ทีห่นึง่ของพยาธิชนิดนีม้าใชเปนแอนติเจน ทาํการตรวจวัดระดับแอนติบอดีทีจ่าํเพาะโดยใชซีรัม่ผูปวยโรค opisthorch-
iasis โดยวิธี ELISA ผลที่ไดใหคาความไวถึง 80.2% มีคาใกลเคียงกับใชสารชนิดสกัดอยางหยาบของ O. viverrini เปน
แอนตเิจน อยางไรกต็ามกย็งัพบวาแอนตเิจนจากหอย หอย B. funiculata เกดิปฏกิริยิาขามกบัซีร่ัมของผปูวย strong-
yloidiasis และ paragonimiasis จึงตองหาทางลดปฏิกิริยาขามเหลานี้ 

 แมวาการตรวจวัดระดับแอนติบอดีตอแอนติเจนของพยาธิใบไมตับ โดยใชวิธี ELISA จะใหคาความไว (sensi-
tivity) สูง และตรวจไดคราวละมากๆ แตยังมีขอจํากัดคือ ไมสามารถบอกไดวาแอนติบอดีที่ตรวจพบหมายความวา
กําลังติดเชื้อพยาธิอยูหรือเปนแอนติบอดีที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อในอดีตหรือปจจุบัน เนื่องจากมีรายงานวาระดับ
แอนติบอดีตอแอนติเจนชนิดสกัดอยางหยาบของ O. viverrini ยังคงอยูนานกวา 1 ป หลังจากไดรับยาเพื่อกําจัดพยาธิ 
ดงัน้ัน การตรวจหาแอนติเจนในอุจจาระ จงึเปนอกีทางเลือกหน่ึงท่ีนาจะสามารถบงบอกถึงสภาวะการติดเช้ือในสภาวะ
ปจจุบันไดดีกวา 

 สวนในพยาธิใบไมตับไดมีการศึกษาโดยนําเอา monoclonal antibody ท่ีจําเพาะตอแอนติเจนชนิดสารคัด
หลั่งของพยาธิมาตรวจหาแอนติเจนในอุจจาระโดยวิธี Mab based – ELISA ซ่ึงผลที่ไดมีความไวสูงกวาการตรวจหาไข
พยาธิในอุจจาระ โดยเฉพาะกรณีติดที่เชื้อนอย (light infection) และกลุมที่ตรวจอุจจาระไมพบไขพยาธิสอดคลองกับ
ผลการศึกษาโดยการผาศพ (autopsy) ที่เมื่อมีพยาธิในตับนอยกวา 20 ตัว จะตรวจพบไขพยาธิในอุจจาระเพียง 32% 
และการตรวจแอนติเจนในอุจจาระใหผลบวกในกลุมที่ตรวจไมพบไขในอุจจาระถึง 32% นั้นคือ การตรวจแอนติเจนมี
ความไวสูงกวาการตรวจหาไขในอุจจาระโดยสามารถตรวจใหผลบวก แมวาจะมีพยาธิในตับนอยกวา 20 ตัวได ดังนั้น
การตรวจวนิจิฉยัพยาธิใบไมตบัวิธนีีจ้งึนาจะมีประโยชนในสถานการณปจจุบนั ทีผ่ติูดเชือ้สวนใหญมคีวามหนาแนนของ
พยาธิตํ่าและตรวจไมพบไขในอุจจาระ
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3.การตรวจทางอณูชีววิทยา
ปจจุบันขอมูลเก่ียวกับการวินิจฉัยทางดานอณูชีววิทยาของพยาธิใบไมตับท่ีผานมามีไมมากนัก การใชเทคนิค 

PCR เพื่อตรวจหาผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับเปนการตรวจวินิจฉัยวิธีหน่ึงซ่ึง ไดมีการพัฒนา เพื่อใชกับตัวอยาง ทั้งในคน
และในสัตวทดลอง ไดพัฒนานํา DNA probe ท่ีเตรียมจาก genomic DNA ของพยาธิใบไมตับ O. viverrini มาตรวจ
หา DNA ของพยาธิในอุจจาระ ปริมาณ DNA นอยที่สุดท่ีสามารถตรวจพบไดอยูในระดับ picogram (25 pg) หรือเปน
ไขจํานวน 5 ใบ ซึ่งเทากับไขท่ีปนออกมากับอุจจาระ 50 ใบ ซึ่งพบวามีความจําเพาะสูง นอกจากน้ีพบวามีความไวสูง
กวาการตรวจโดยใชกลองจลุทรรศนซึง่เปนวธิมีาตรฐาน ซึง่พบวาเทคนคินีม้คีวามจาํเพาะ 97.8% ความจาํเพาะ 100% 
ในหนทูีต่ดิเชือ้ระดบัปานกลาง-มาก และพบวาใหผลบวกถงึ 100% เมือ่เปรยีบเทียบกับวิธกีารตรวจหาไขโดยใชวธิ ีFECT 
และ stoll’s dilution egg count เมื่อมีไข มากกวา 1,000 epg การศึกษาของตอมา พบวาการตรวจหาการติดเชื้อ
พยาธิใบไมตบัในอุจจาระคน ใหผลลบ ในรายท่ีม ีepg สูงๆ ซึง่มีความไวเพียง 50% ในตวัอยางทีม่ ีepg มากกวา 1,000 
ซึ่งปญหานาจะเกิดจากการสกัด DNA หรือ การมีสารยับยั้งปฏิกิริยา PCR ในอุจจาระ อยางไรก็ตาม การพัฒนาเทคนิค 
PCR เปนทางเลือกอีกทางหนึ่งในการตรวจวินิจฉัยเพื่อใหเหมาะกับการนําไปใชในทางปฏิบัติ

ระบาดวิทยาและการควบคุม
 เปนท่ีทราบดีวา การติดเช้ือพยาธิใบไมตับในประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากอุปนิสัย และวิถีชีวิต
ในการกนิปลาทีป่รงุไมสกุ และเปนการกนิเปนประจาํอยางตอเนือ่ง ประกอบกบัการศกึษาเพือ่ประเมนิจาํนวนพยาธใิน
ปลาพบวา สวนใหญจะมีพยาธิระยะเมตาเซอรคาเรียเพียง 1-2 ซีสต ดังนั้นผูท่ีจะมีพยาธิจํานวนมากจึงเกิดจากการได
รบัพยาธิโดยการกนิปลาดิบทีละนอย ตดิเชือ้ซ้ําหลายคร้ังในชวงระยะเวลานานหลายป เนือ่งการตอบสนองทางภูมคุิมกัน
ไมมีผลตอความตานทานตอการติดเชื้อซํ้า อยางไรก็ตามหากพิจารณาลักษณะของความหนาแนนเฉลี่ยตามอายุ แมวา
ความหนาแนนจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงกลุมอายุ ~50 ป หลังจากนั้น ความหนาแนนจะเริ่มลดลง การลดลง
ดังกลาว อาจเกิดจากการติดเชื้อเขามาใหมมาทดแทนพยาธิที่ตายไปนอยลง หรือเกิดจากภูมิตานทานตอการติดเช้ือก็
เปนได ทั้งนี้เพราะวาการศึกษาการกลับมาติดเชื้อใหมภายหลังการใหยารักษา 

ผลการศกึษาทีผ่านมาแสดงขอมลูทีส่อดคลองกนัวา อตัราความชกุและความหนาแนนของพยาธ ิมคีาเพิม่สูงขึน้
ตามอายุของประชากรตัวอยาง และการตรวจนับจํานวนพยาธิจากตับโดยตรง แสดงถึงการติดเชื้อเริ่มขึ้นตั้งแตอายุยัง
นอย ไปจนถึงวัยผูใหญ ดังน้ัน ในสภาวะของแหลงระบาดที่มีการติดเชื้อพยาธิอยางตอเนื่อง จึงอนุมานไดวาอายุเปน
ตัวแทนระยะแรกในการติดเช้ือพยาธิใบไมตับไดทางหน่ึง แมวาจะมีปจจัยอื่นๆ เชน ความถ่ีในการติดเช้ือ การกินยา
รักษาพยาธิ มาบ่ันทอนความสัมพันธในเชิงสัดสวนอยูบางก็ตาม การอนุมานดังกลาวนี้ไดใชกันอยางแพรหลายในการ
ศึกษาดานระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิ และโรคติดเชื้อหลายชนิด 
 ดังน้ัน ประวัติการติดเช้ือพยาธิ ซึ่งเปนผลรวมของระยะเวลาและระดับความหนาแนน รวมทั้งความรุนแรงใน
การตอบสนองทางภูมิคุมกัน อาจเปนตัวกําหนดท่ีสําคัญที่จะทําใหเกิดโรคระบบทอนํ้าดี ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงกลับไป
เปนปกตภิายหลงัการใหยารกัษาพยาธิ ในขณะท่ีกลมุทีม่กีารอกัเสบรุนแรง แมวาจะกาํจดัพยาธิออกไปแลว พยาธสิภาพ
ยังคงอยู เปนความเส่ียงนําไปสูการเกิดมะเร็งทอนํ้าดี ซึ่งในสภาวะท่ีเปนมะเร็ง ไมจําเปนตองมีการติดเช้ืออยูเสมอไป 
อกีทัง้หลงัจากการเริม่ตนไดรบัพยาธใิบไมตบัจนเปนมะเรง็ทอนํา้ดใีชระยะเวลาการดาํเนนิโรคเปนเวลาหลายป (30~40 
ป) และในขณะที่เมื่อเปนมะเร็งแลวมักไมคอยพบการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ แตการติดเชื้อพยาธิใบไมตับเรื้อรังรังกอน
หนาที่มะเร็งจะเกิดขึ้นนาจะมีบทบาทสําคัญตอการเกิดโรคภายหลัง
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การควบคุมและปองกัน
 การควบคุมและปองกันโรคพยาธิใบไมตับโดยทั่วไปประกอบดวย การยับยั้งการสงตอพยาธิระยะตางๆใน
วงจรชีวิต อาทิเชน การใหสุขศึกษาเพื่อลดการกินอาหารสุกๆดิบๆในการลดการติดเชื้อระยะเมตาเซอรคาเรียจากปลา
นํ้าจืด โดยเฉพาะวงศ หรือกลุมปลาตะเพียน การสงเสริมใหถายอุจจาระในสวมเพื่อลดการปนเปอนไขพยาธิในแหลง
นํ้า จะเปนการตัดวงจรไมใหหอยไดรับไขพยาธิ ซ่ึงจะลดการแพรพยาธิไปสูปลาและ สูคนดวย การกําจัดสัตวที่เปน
แหลงแพรเชื้อ เชน สุนัขและแมว เพื่อลดโอกาสความอยูรอดของพยาธิ รวมทั้งการใหยารักษาคนเพื่อกําจัดพยาธิ 
ซึ่งนอกจากจะลดการแพรระบาดพยาธิโดยตรงแลวยังชวยลดอัตราปวยท่ีเกิดขึ้นและนําไปสูการลดโอกาสการเกิด
มะเร็งทอน้ําดีในอนาคตดวย
 หากแบงเปาหมายการควบคุมและปองกันใหชัดเจนและแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ อาจแบงประชากร
เปาหมายเปน 2 กลุม คือ
 1. กลุมเด็กนักเรียน นาจะเปนเปาหมายระยะยาวสําหรับการใหสุขศึกษา โดยสามารถใหความรู สรางความ
เขาใจ สรางความตระหนักกับปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนําดีผานหลักสูตรการเรียนในระดับประถมและ
มัธยมศึกษา ซึ่งเปนเปาหมายระยะยาวเนื่องจาเปนกลุมที่ยังไมไดสัมผัสเชื้อพยาธิมากอน หากปราศจากพยาธิใบไมตับ
ตั้งแตวัยเด็กก็จะมีความเสี่ยง หรือไมมีความเสี่ยงตอมะเร็งทอนํ้าดีเมื่อเติบโตเปนผูใหญ
 2.กลุมวัยกลางคน (>40 ป) เปนกลุมคนที่เคยติดเชื้อพยาธิใบตับมากอน ปจจุบันอาจไมติดเชื้อเนื่องจากเคย
กินยารักษาพยาธิ และเปนกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคระบบทอนํ้าดีและมะเร็งทอนํ้าดี โนมนําใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ โดยเฉพาะพฤติกรรมการกินคอนขางยาก ไมคอยยอมรับความเปลี่ยนแปลง จึงเปนกลุมที่ตองไดรับการตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งทอน้ําดี เชนการตรวจอัลตราซาวน เพื่อคนหาผูปวยระยะเริ่มตนเพื่อการรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 
จะชวยลดอัตราตาย ความสูญเสียทรัพยากรบุคคล และเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศในท่ีสุด 

ความสําคัญดานสาธารณสุขของพยาธิใบไมัตับในสถานการณปจจุบัน
 ในปจจุบันพยาธิใบไมตับมีอัตราชุกเฉลี่ยประมาณ 15% และมีความหนาแนนไขเฉล่ีย <100 ฟองตออุจจาระ
หนึ่งกรัม แตเนื่องจากความแปรปรวนที่เกิดจากปจจัยของสิ่งแวดลอม ปจจัยดานอายุ และเพศ รวมทั้งความถี่ของการ
ไดรับยารักษา รวมทั้งพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร สภาพปญหาในชุมชน ซึ่งแตกตางกัน บางชุมชนอาจมีอัตรา
การติดเชื้อนอย ในขณะท่ีบางชุมชนอาจติดเช้ือมาก ในที่นี้จะขอยกตัวอยางผลการศึกษาเบื้องตนในเขตอําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน ซึ่งในอดีตมีอัตราการติดเช้ือคอนขางสูงและเปนพื้นที่ที่มีอุบัติการณของมะเร็งทอนํ้าดีสูงมากอําเภอ
หนึ่งในจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาในป พ.ศ. 2505 โดยสุมตัวอยางคนที่อายุ 24 ปขึ้นไปจํานวน 458 คน พบวามี
ประชาชนติดเช้ือพยาธิใบไมตับอยู 37.% จะเห็นวาอัตราการติดเช้ือดังกลาวมีคาสูงกวาคาเฉล่ียทั่วไปคอนขางมาก
เน่ืองจากใชการตรวจอจุจาระทีม่คีวามไวสงูคอืวธิกีารตรวจแบบเขมขน จากกลุมประชากรตัวอยางดงักลาวไดสุมตวัอยาง
จํานวน 143 คนนํามาตรวจอัลตราซาวน โดยเลือกลุมที่ไมมีไขพยาธิ, กลุมที่มีไข < 500 ใบ/อุจจาระ 1 กรัม (egg pre 
gram feces, epg), < 1,500 epg และ > 1,500 epg เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคระบบทอนํ้าดีและตับ ผลการตรวจอัลตรา
ซาวนพบความผิดปกตขิองเนือ้ตับ ซึง่อาจเกดิจากความผิดปกตขิองเซลลตบั (Parenchymal disease) 60 ราย (48.4%) 
และพบความผิดปกติของถุงนํ้าดี โดยมีนํ้าดีหนืดกวาปกติ (sludge) อยู 50 ราย (40.3%) ความผิดปกติดังกลาว พบได
ทั้งในกลุมที่ติดเชื้อและไมติดเชื้อพยาธิ กลุมผูติดเชื้อจะมีความผิดปกติมากกวากลุมไมติดเชื้อ เมื่อวิเคราะหหาอิทธิพล
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ของตัวแปรที่เกี่ยวของกับโรคตับและถุงนํ้าดีขางตนพบวา นอกจากนั้นความผิดปกติเหลานี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามกลุม
อายุ ผลการศึกษาเบ้ืองตนน้ีแสดงใหเห็นเปนตัวอยางวาในชุมชนเขตอําเภอภูเวียง พยาธิใบไมตับยังคงเปนปญหาทาง
สาธารณสุข ที่ทําใหเกิดความเจ็บปวย และควรไดรับการดูแลเพ่ือรักษา ควบคุม และปองกันการติดเช้ือพยาธิอยาง
เหมาะสม และคงไมสามารถจะอนุมานวาทุกพื้นที่มีปญหาเหมือนกันได ดังน้ัน บุคลากรผูรับผิดชอบในพื้นท่ีจึงควรมี
สวนรวมในการประเมินขนาดของปญหา เพื่อเสนอใหสวนกลางพิจารณาจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน การปฏิบัติตาม
นโยบายจากสวนกลางทางเดียวอาจทําใหการใชจายงบประมาณไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร

เอกสารอางอิง
1.  Sithithaworn P et al Liver fluke in Foodborne Parasitic Zoonoses Murrell KD & Fried B (ed) 

Springer, 2007; p 1-52.
2.  Saijuntha W, Sithithaworn P, Kaitsopit N, Andrews RH, Petney TN. Liver flukes: Clonorchis and 

Opisthorchis. Advances in experimental medicine and biology. 2014;766:153-99. 
3.  Sithithaworn P, Andrews RH, Petney TN, Saijuntha W, Laoprom N. The systematics and popula-

tion genetics of Opisthorchis viverrini sensu lato: implications in parasite epidemiology and bile 
duct cancer. Parasitology international. 2012;61(1):32-7.

4.  Sithithawor n P, Andrews RH, Nguyen VD, Wongsaroj T, Sinuon M, Odermatt P, Nawa Y, Liang S, 
Brindley PJ, Sripa B. The current status of opisthorchiasis and clonorchiasis in the Mekong Basin. 
Parasitology international. 2012;61(1):10-6.



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

62

หอยที่มีความสําคัญทางการแพทยในประเทศไทย

ดร.ฐิติมา วงศาโรจน
 สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค

องคการอนามยัโลกใหความสาํคญัเรือ่งโรคตดิตอจากแหลงนํา้ (water-based diseases) ทีส่าํคญัไดแกพยาธิ
ใบไมชนดิตางๆ เชน พยาธใิบไมตบั (Opisthorchis vivierrini) พยาธใิบไมเลอืด (Schistosoma mekongi) พยาธใิบไม
ลาํไส (Small Intestinal fluke) และหนอนพยาธิชนดิอืน่ ซึง่โรคพยาธิเหลานีม้คีวามสัมพนัธอยางใกลชดิกบัการพัฒนา
แหลงนํ้า ที่ทําใหการพัฒนาแหลงนํ้าตางๆในบริเวณเขตรอน และ การที่โรคพยาธิใบไม สามารถแพรโรคมาสูคนไดจาก
การที่มีนํ้าเปนสื่อ การเกิดโรคจะสมบูรณตองผานโฮสตกึ่งกลางที่เปนสัตวนํ้า ไดแก หอย กอนที่เขาสูโฮสตกึ่งกลางตัว
ที่สอง ซึ่งอาจจะเปน หอยปลา หรือ ปู จึงสามารถทําใหครบวัฏจักรชีวิตของพยาธิใบไม ที่แพรโรคมาสูคนไดจากการ
บรโิภคตัวออนระยะติดตอของพยาธิใบไมเหลานัน้และเจริญเปนตวัเต็มวยัในรางกายคน (ฐิติมา วงศาโรจน, 2548; กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2556) 

แหลงนํา้ตามธรรมชาติทีม่คีวามอดุมสมบรูณดวยดนิโคลน (Mud) ซึง่ไดอะตอมเปนอาหารทําใหประชากรหอย
สามารถเจริญเติบโต ดํารงชีพอยูได โดยพบหอยตาม เกาะ แกง แมนํ้า ลําคลอง หนอง บึง ลําธาร แหลงนํ้าขางถนน 
แหลงนํา้ในทองนา แหลงนํา้บรเิวณใกลชมุชนการมหีอยอยเูปนจาํนวนมาก และ เมือ่มปีลาชนดิทีไ่วตอการตดิเชือ้ทาํให
มีการแพรกระจายของโรคหนอนพยาธิเพิ่มมากขึ้น 

หอยท่ีมีความสําคัญทางการแพทย ที่พบไดในประเทศไทย สามารถเปนโฮสตกี่งกลาง พยาธิใบไมตับ พยาธิ
ใบไมลําไสขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และพยาธิใบไมเลือด (กองโรคติดตอทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข, 2541) 
รายละเอียดดังตอไปน้ี

หอยบิไทเนีย หรือ หอยไซ หรือหอยกนไซ หรือหอยทราย (Bithynia spp.) เปนหอยนํ้าจืดที่มีขนาดเล็ก 
ขนาด 0.4 – 0.8 x 0.6 – 1.5 ซม. เปลือกเปนเกลียวสีนํ้าตาล ผิวเรียบ พบตามลําธารที่มีนํ้าไหล ทุงนา หนอง บึง เปน
ตัวโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิใบไมตับ (Opisthochis viverrini) ในประเทศไทยมีอยู 3 ชนิด (ภาพที่ 31-50)

ภาพที ่31  หอย Bithynia (Digoniostoma) saimensis goniomphalos พบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและที่ประเทศลาว
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ภาพที่ 32 หอย Bithynia (Digoniostoma) funiculata พบที่ภาคเหนือของประเทศไทย

ภาพที่ 33 หอย Bithynia (Digoniostoma) siamensis siamensis พบที่ภาคกลางของประเทศไทย

หอยโขง (Pila spp.) เปนหอยขนาดใหญ มีฝาปด ขนาด 2 – 9 x 2 – 10 ซม. เปลือกแข็ง รูปครึ่งวงกลมบาง
ชนิดเปนรูปไขหรือรี อาศัยอยูในนํ้าจืด ตามหนอง คลอง บึง และลําหวย ท่ีมีพืชนํ้าอยูหลายชนิด (species) 

ภาพที่ 34 หอยโขง Pila scutata เปนหอยที่มีรูปรางคร่ึงวงกลม มีลายพาดขวางบนเปลือกพบไดที่ภาคใตของประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซียเปนตัวโฮสตนําโรคของพยาธิ Angiostrongylus cantonensis และเปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคตัว ท่ีสอง
ของพยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง (Echinostoma malayanum)
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ภาพที่ 35  หอยโขง Pila polita เปนหอยที่มีรูปรางเปนรูปไข มีสวนทายรีแหลม พบไดทั่วไปในประเทศไทย เปนโฮสตกึ่งกลางนํา
โรคของพยาธิ (Angiostrongylus cantonensis) และเปนตัวนําโฮสตกึ่งกลางตัวที่สองของพยาธิ ใบไมลําไสขนาดกลาง 
(Echinostoma ilocanum)

ภาพที่ 36  หอยโขง Pila ampullacea เปนหอยท่ีมีรูปรางคร่ึงวงกลม พบไดทั่วไปในประเทศไทย เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิ
หอยโขง หรือ พยาธิปอดหนู หรือ ไขปวดหัวหอย (Angiostrongylus cantonensis)

ภาพที่ 37  หอยทากยักษ (Achatina fulica) เปนหอยที่มีขนาดใหญไมมีฝา ขนาด 2 – 4 x 5 – 10 ซม. เปลือกเรียบมีลายตาม
ความยาวของเปลือกเปนหอยบกชอบกินตามพื้นดินที่ชื้นๆ กินใบไมเปนอาหาร พบไดทุกภาคในประเทศไทย 
เปนโฮสตก่ึงกลางนําโรคของพยาธิ Angiostrongylus cantonensis
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ภาพที่ 38 หอยขม (Filopaludina (Siamopaludina) martensi) เปนหอยที่มีฝาปดรูปรางเปนเกลียวขนาด 1.5-3.0 x 2.5-4.0 ซม. 
สีนํ้าตาลดํา เปลือกสวนท่ีกวางที่สุดเปนเสนนูนเปนวงรอบ อาศัยอยูในนํ้าจืด ชอบเกาะอยูตามเสาสะพานหรือขอนไมที่จม
อยูในน้ํา บางครั้งอาจพบบนผิวดินใตน้ํา เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรค ตัวที่ 2 ของพยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง Echinostoma 
malayanum, E.revolutum และเปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของของพยาธิหอยโขง หรือ พยาธิปอดหนู หรือ พยาธิไขปวด
หัวหอย Angiostrongylus cantonensis

ภาพที่ 39  หอยขม (Filopaludina (Siamopaludina) javanica) เปนหอยที่มีขนาดเล็กกวาหอยขมชนิด Filopaludina 
martensi มีขนาด 1 – 2 x 2 – 3 ซม. สีนํ้าตาล เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรค ตัวที่ 2 ของพยาธิ E.malayanum, 
E. ilocanum, E. revolutum และเปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิ Angiostrongylus cantonensis

หอย Neotricula aperta เปนหอยขนาดเล็กขนาด 0.13–0.3 x 0.2–0.5 ซม. มีฝาปด ฐานกวางใหญ 
ปลายยอดสั้น เปลือกเรียบ สีน้ําตาลปนเหลืองพบที่แมนํ้าโขง และแมนํ้ามูล จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศลาวและ
ประเทศกัมพูชา มี 3 สายพันธุ ไดแก N. aperta α race, N. aperta ß race และ N. aperta γ race. เปนโฮสต
กึ่งกลางนําโรคของพยาธิใบไมเลือดของคน Schistosoma mekongi
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ภาพที่ 40 หอย Neotricula aperta α race

ภาพที่ 41 หอย Neotricula aperta ß race 

ภาพที่ 42 หอย Neotriculaaperta γ race 
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ภาพที่ 43 หอยเจดีย (Melanoides tuberculata) มีฝาปด ขนาด 0.7 – 1.0 x 1.5 – 3.0 ซม. เปลือกวนเปนเกลียวคลายเจดีย 
สีนํ้าตาลดํา พบในน้ําจืดตามธารนํ้าที่ไหลทุงนา หนอง บึง บอ เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก 
Haplorchis taichui, H pumilio, H yokogawai ในประเทศไทย

ภาพที่ 44 หอย Semisulcospira libertine เปนหอยขนาดกลาง ขนาด 0.8 – 1.5 x 2.0 – 4.0 ซม. เปลือก วนเปนเกลียวคลาย
เจดีย สีนํ้าตาลดํา มีฝาปด พบในลําธารนํ้าไหล เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิ Paragonimus westermani, 
Metagonimus yokogawai ในประเทศไทย

ภาพที่ 45  หอย Brotia asperta เปนหอยขนาดใหญ ขนาด 1.0 – 1.8 x 3.0 – 5.0 ซม. รูปเจดียมีฝาปด ผิวขรุขระมีเสนคาดขวาง
รอบตัวและมีรอง ตามยาวสีนํ้าตาลดํา พบในประเทศไทย และหากพบที่ประเทศฟลิปปนส จะเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิ 
Paragonimus westermani
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ภาพที่ 46  หอยคัน Indoplanorbis exustus เปนหอยน้ําจืด ขนาด 0.7 – 1.4 x 1.4 – 2.2 ซม. ไมมีฝา เปลือกวนเปนวงกลม 
สีนํ้าตาล ปากบานกวาง พบไดทั่วไปในประเทศไทย อาศัยในลําธารน้ําไหล ทุงนา ลําคลอง หนอง บึง โดยเกาะอยูกับ
พืชนํ้า เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิใบไมเลือดของสัตว (วัว-ควาย) Schistosoma spindale, A rtyfechino 
stomummehrai, Echinostoma malayanum, E. revolutum และพยาธิ Schistosoma nasalis

ภาพที่ 47  หอย Lymnaea rubiginosa เปนหอยนํ้าจืด ขนาด 0.5 – 1.8 x 0.8 – 3.0 ซม. รูปไขไมมีฝา สีนํ้าตาลเหลือง สวนปาก
กวางสวนทายเปนเกลียวสั่น พบไดท่ัวไปประเทศไทย อาศัยอยูในลําธาร ลําคลอง หนอง บึง บอ เปนโฮสตตัวกลางนําโรค
ของพยาธิใบไมลําไสขนาดใหญ และ พยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง Fasciola gigantica, Echi nostoma malatanum, 
E. revolutum, Hypoderaeum conoideum
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ภาพที่ 48 เปลือกขดเปนวงกลมแบนท้ัง 2 ขาง มีจดดําเรียงเปนแถว พบไดทั่วไปตามแหลงนํ้าที่มีพืชน้ํา เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของ
พยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง Echinostoma malayanum, E. ilocanum, E. revolutum และ E. lindoensis

ภาพที่ 49  หอย Segmentina (Polypylis) hemisphaerula เปนหอยนํ้าจืดขนาดเล็ก 0.2 – 0.23 x 0.7 – 0.8 ซม. ไมมีฝา 
เปลือกวนเปนวงกลม ดานทองแบน ดานหลังนูน เม่ือหงายดานทองขึ้นจะเห็นรูบุมเล็ก และเห็นรอยขีดสีขาว 2- 3 ขีด 
พบไดทั่วไปในแหลงนํ้าที่มีพืชน้ํา เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิใบไมลําไสขนาดใหญ Fasciolopsis buski

ภาพที่ 50  หอย Segmentina (Trochorbis) trochoideus เปนหอยนํ้าจืดขนาดเล็ก ขนาด 0.13 – 0.71x 0.25 – 0.35 ซม. 
ไมมีฝา ดานทองแบน ดานหลังนูน ดานทองไมมีรูบุมและไมมีรอยขีดพบไดทั่วไปในแหลงนํ้าที่มีพืชน้ําเปนโฮสต
กึ่งกลางนําโรคของพยาธิใบไมลําไสขนาดใหญ Fasciolopsis buski
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ความสําคัญของ หอยนํ้าจืดที่เปนโฮสตกึ่งกลาง พยาธิใบไมตับ Opisthorchis viverrini
ในประเทศไทย หอยนํ้าจืดที่เปนโฮสตกึ่งกลาง พยาธิใบไมตับ O.viverrini ไดแก หอยบิไทเนีย (Bithynia) อยู

ใน Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, Class Gastropod, Family Bithyniidae, Genus Bithynia 
ชนิดและลักษณะทั่วไป 

 วัฎจักรชีวิตของพยาธิใบไมตับจําเปนตองอาศัยพาหะก่ึงกลางสองตัว เพื่อการเจริญเติบโตไปเปนระยะติดตอ 
โฮสตก่ึงกลางตัวแรกคือหอยนํ้าจืด โฮสตกึ่งกลางตัวที่สองคือพวกปลานํ้าจืดเกล็ดขาว (Cyprinoid fish) ซ่ึงมีพยาธิตัว
ออนระยะติดตอ (กองโรคติดตอทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข, 2545)
 สําหรับหอยโฮสตกลางตัวแรกที่พบในประเทศไทย เรียก หอยบิไทเนีย (Bithynia) จําแนกเปน 3 ชนิด คือ 
Bithynia (Digoniostoma) siamensis goniomphalos, Bithynia (Digoniostoma) siamensis siamensis, 
Bithynia (Digoniostoma) funiculata หอยทั้งสามชนิดนี้ ชาวบานเรียกวา หอยไซ หรือหอยกนไซ ลักษณะของหอย
ทั้งสามชนิดนี้แตกตางกันอยางชัดเจนดังตอไปน้ี

Bithynia (Digoniostoma) siamensis goniomphalos 
 ขนาด 5.6 – 8.5 mm. X 10.2 – 14.9 mm. รูปรางเปนรูปกรวยเต้ีย สีนํ้าตาลแดง เปลือกหนา มีฝาปดสนิท 
ปลายยอดของหอยที่โตเต็มที่ มีรอย ผุ กรอน (eroded apex) สะดือหอย (umbilicus) ของหอยชนิดน้ี เปดเห็นรอย
สะดือหอย คอนขางชัด ชอบอาศัยในหนองนํ้าธรรมชาติตามทองนา มากกวาตามแมนํ้าหรือลําคลอง หรือสระกักเก็บ
นํ้า และพบไดเกือบทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (กระทรวงสาธารณสุข, 2541) ตามรูป 1

Bithynia (Digoniostoma) funiculata 
 ขนาด 6.8 – 9.6 mm X 10.2 – 14.8 mm รูปรางเปนรูปกรวยเต้ีย สีนํ้าตาลปนเขียว เปลือกคอนขางหนา 
บริเวณขอบปากของเปลือก (aperture) พบวาบางครั้งมีสีแดง ปลายยอดแหลมและใหญ มีฝาปดสนิท สะดือกวาง รูป
กรวย มขีอบเห็นชดัเจนมาก พบมากตามแหลงนํา้ธรรมชาติในทองนาพบทางภาคเหนือของประเทศ โดยเฉพาะท่ีจงัหวัด
ลําพูน เชียงใหม เชียงรายและแมฮองสอน (กระทรวงสาธารณสุข, 2541) ตามรูป 2

Bithynia (Digoniostoma) siamensis siamensis 
 ขนาด 3.0 - 6.8 mm X 7.4 – 11.0 mm รูปรางเปนรูปกรวยคอนขางเพรียวหรือชะลูด สีฟางหรือสีเหลือง
เขียว ผิวเปลือกบางเปนมัน ปลายยอดแหลม มีฝาปดสนิท สะดือแคบ ไมเห็นรอยสะดือ พบไดทั่วไปในแหลงนํ้าเกือบ
ทุกชนิดในประเทศไทย แตชอบอาศัยในแหลงนํ้าธรรมชาติ ในทุงนามากกวาแหลงอื่น (กระทรวงสาธารณสุข, 2541) 

นิเวศวิทยาของหอยบิไทเนีย
 หอยบิไทเนีย (Bithynia) ท้ังสามชนิดชอบอาศัยอยูในแหลงน้ําเปด โดยเฉพาะแหลงนํ้าธรรมชาติในทุงที่มีนํ้า
ขังในฤดูฝน หรือตามหนอง บึง สระเปดที่มีพืชนํ้าขึ้นอยู พืชนํ้าท่ีสําคัญ ไดแก หญาปลอง (Hymenachne myros) ผัก
ตบชวา (Eichornia crassipes) จอกหูหนู (Salvinia cucullate) และแพงพวยน้ํา (Jussiaea ripens) เปนตน เปน
หอยทีช่อบอาศยัอยบูนหนาดนิในนํา้ โดยเฉพาะทีร่ะดบัน้ําลกึประมาณ 30 เซนตเิมตร (Papasarathorn et al., 1980) 
ไมลอยอยบูนผวินํา้หรอืไตข้ึนมาบนบก ยกเวนแหลงนํา้ท่ีมนัอาศยัอยเูนาเสยี และพบไดบอยครัง้ตามรากหรอืลาํตนของ
ตนกลาและพืชนํ้า เปนหอยท่ีทนตอสภาวะแวดลอมไดดี เมื่อหนองนํ้าแหงลง หอยยังสามารถมีชีวิตอยูไดโดยการฝงตัว
อยูใตดิน ฝาปดสนิท เรียกวา หอยจําศีล จะอยูไดหลายเดือนหรือตลอดฤดูแลง (ทั้งฤดูหนาว และฤดูรอน)
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 โดยทั่วไปหอยท้ังสามชนิดนี้ชอบนํ้านิ่ง หรือไหลชา ไหลเอื่อยๆ อาจพบไดในคลองสงนํ้าชลประทานท่ียังไมได 
ลาดซีเมนต สามารถอยูไดในความขุนของนํ้าทุกระดับ ลักษณะของดินบริเวณที่อยูอาศัยชอบดินโคลนปนทรายหรือ
โคลนลกูรงั หรอืดนิทองนา หรอืแปลงนาดาํ ไมชอบดนิเหนยีว นํา้มคีวามเปนกรดออนๆ pH อยรูะหวาง 7 – 8.4 อุณหภูมิ 
ประมาณ 24 – 28°C พืชนํ้าที่ขึ้นอยูตามขอบสระหรือลอยอยูในแหลงที่หอยอาศัย มีสวนในการแพรกระจายและเปน
แหลงวางไขของหอย ตลอดจนเปนแหลงอาหารของหอย (กระทรวงสาธารณสุข, 2541) 

วิธีการรับเอาตัวออนพยาธิใบไมตับของหอย
 โฮสตกึ่งกลางตัวที่หนึ่งคือหอย Bithynia ไดรับเชื้อโดยการกินไขของพยาธิไมตับที่มีตัวออนระยะไมราซิเดียม 
(miracidium) อยูภายในเรียบรอยแลวเขาไป ไมราซิเดียมจะออกจากไขในทางอาหาร เจริญเติบโตไปเปนสปอโร
ซีส(sporocyst) และรีเดีย (redia) อยูตรงบริเวณ digestive gland ของหอย ตอไปจะเจริญไปเปนเซอรคาเรีย 
(cercaria) ออกจากตัวหอยวายนํ้าเปนอิสระในสภาวะแวดลอมเดียวกันกับตัวหอย (Wykolf et. al., 1965) 

จากการทดลองการติดเช้ือของหอย Bithynia ในหองปฏบิตักิาร พบวา หอย B. funiculata สามารถติดเช้ือไดสงู
กวาBithynia (Digoniostoma) siamensis siamensis และ Bithynia (Digoniostoma) goniomphalos ในธรรมชาติ
หอยทั้งสามชนิดนี้มีอัตราการติดเชื้อพยาธิดวยอัตราท่ีตํ่ามากเพียง 0.1 – 2 % เทานั้น แตหอยมีศักยภาพในการปลอย
พยาธิตัวออนไดสมํ่าเสมอเปนระยะเวลายาวนานตลอดชีวิตของหอย หอย Bithynia จึงเปนโฮสตกึ่งกลางตัวแรกท่ีมี
ประสิทธิภาพในการแพรกระจายตัวออนพยาธิไปสูปลา (Chanawong, 1991) 

การศึกษาการติดเช้ือของหอยในแหลงนํ้าธรรมชาติมีคาตํ่าเพียงรอยละ 0.05% (Harinasuta 1969, 
Radomyos B. et.al., 1998) และ 0.07% (Brackelman et.al., 1986) ในขณะที่อัตราการติดเชื้อในคนและปลามี
คาสูง (Vichasri et.al., 1982.)
 สาํหรบัจาํนวนหอยในธรรมชาตมิคีวามแปรปรวนสงูมาก ขึน้อยกูบัปรมิาณนํา้ฝน สงผลใหแนวคดิในการควบคมุ
จํานวนหอย Bithynia เพื่อควบคุมพยาธิใบไมตับในคนเปนไปไดยากและท่ีนาสนใจคือ หอยบิไทเนีย สามารถจําศีลใน
ชวงฤดหูนาว และฤดรูอนไดโดยท่ีกาํลงัตดิเชือ้อย ูเมือ่ถงึฤดฝูน หอยบไิทเนยีสามารถปลอยตวัออนพยาธริะยะเซอคาเรี
ยออกมาได ถงึแมวาหอยจะติดเช้ือนอยมาก ในขณะท่ีในปลาอัตราการติดเช้ือพยาธิใบไมตบัและความหนาแนนสงูแสดง
วาเซอคาเรยีจากหอยมปีระสทิธิภาพในการคนหาและตดิเชือ้เขาสปูลาไดอยางยอดเยีย่ม การศกึษาเบือ้งตนพบวา Host 
finding ของเซอคาเรียอาศัยสารเคมีบางชนิดและเปนกระบวนการที่สลับซับซอน กลาวไดวา การควบคุมในหอยจะไม
ไดผลคมุคาเนือ่งจากมีตวัแปรหลายปจจยั เชน ความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติซึง่ไมสามารถควบคุมไดดานประชากร
หอยในแหลงนํ้าธรรมชาติ และความสมดุลของระบบนิเวศ (ฐิติมา วงศาโรจน, 2548)
 การควบคมุโรคพยาธใิบไมตบั ควรดาํเนนิการแบบองครวมทีค่รบวงจรจงึจะมปีระสทิธภิาพสงูสุด โดยการ บูรณ
าการรวมกันระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับหนวยงานเครือขายอื่น เชน กรมประมง กรมชลประทาน กรมปศุสัตว 
กระทรวงมหาดไทย ในการบริหารจัดการกับคน นํ้า สิ่งแวดลอม สัตวรังโรคแบบบูรณาการ เพื่อการลดโรคแบบย่ังยืน
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ปจจัยเส่ียงและการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
ผศ.ดร.นพรัตน สงเสริม1 ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ2

1คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปจจัยเส่ียงตอโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
 1. ปจจัยเสี่ยงตอโรคพยาธิใบไมตับ 
 โรคพยาธิใบไมตับมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ปรุงจากปลานํ้าจืดมีเกล็ดวงศปลาตะเพียนท่ีไมถูก
สขุลกัษณะตามหลกัโภชนาการ เชน ดบิ หรอืสุก ๆ  ดบิ ๆ  ซึง่มคีวามเสีย่งตอการตดิเชือ้พยาธใิบไมตบั (ดังสรุปในตาราง
ที่ 5) เชน ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทราย ปลาตะเพียนแกว ปลาตะเพียนหางแดง ปลาสรอย ปลาสรอยนกเขา 
ปลาสรอยแกว ปลากระสูบจุด ปลากระสูบขีด ปลาหางไหม ปลาปากเปยน ปลากระมัง ปลาขาวนา ปลาขาวมน ปลา
แกมช้ํา ปลาตะโกก-โจก ปลากระแห ปลาอีไท เปนตน (ภาพท่ี 51) ประชาชนในชนบทสวนใหญที่อาศัยอยูใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของไทยนัน้ยงัคงมวีฒันธรรมการบรโิภคปลาดบิตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนั เนือ่งมาจากยงัตดิใจ
ในรสชาติ แมจะมีโครงการรณรงคเพื่อควบคุมโรคพยาธิใบไมตับใหลดลงจากรอยละ 34 เปนรอยละ 22 และ 18.57 
ในป พ.ศ. 2524, 2534 และ 2536 ตามลําดับ1 แตปจจุบันความชุกของโรคพยาธิใบไมตับไมลดลงเลย 

ตารางท่ี 5 อาหารที่เสี่ยงตอการติดเช้ือพยาธิใบไมตับ

ชื่ออาหาร วิธีการปรุง ประเมินความเสี่ยง
กอยปลา
ปลาดิบ ดิบ หรือ สุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยง

ปลาสม
ปลาจอม/ปลาเจา
หม่ําปลา

หมักดอง 1-2 วัน เสี่ยง

ปลาหมกไฟ
ปลาปง
ลาบปลา

สุก ๆ ดิบ ๆ 
(ผานความรอนเพียงชั่วครู) เสี่ยง

ปลารา/แจวบองปลารา หมักดองไมเกิน 6 เดือน เสี่ยง
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ภาพที่ 51 ปลานํ้าจืดมีเกล็ดที่เปนแหลงอาศัยของพยาธิใบไมตับระยะติดตอ 

2. ปจจัยเส่ียงตอโรคมะเร็งทอนํ้าดี
 2.1 การติดเชื้อพยาธิใบไมต ับ
  พยาธิใบไมตับที่สามารถติดตอมาสูคนไดจากการบริโภคปลานํ้าจืดดิบหรือ สุก ๆ ดิบ ๆ มีทั้งหมด 3 ชนิด 
ซึ่งมีการระบาดแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิประเทศ ไดแก 1) พยาธิใบไมตับแมว (Cat liver fluke, Opisthorchis 
felineus) มีการระบาดในแถบยุโรปตะวันออก 2) พยาธิใบไมตับจีน (Chinese liver fluke, Clonorchis sinensis) มี
การระบาดในแถบเอเชียตะวันออก และ 3) พยาธิใบไมตับเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian liver fluke, 
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O. viverrini) มีการระบาดในแถบอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงรวมถึงประเทศไทย และท่ีสําคัญสถาบันการวิจัยโรคมะเร็ง
นานาชาติ ไดจดัใหพยาธิใบไมตบัเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเช้ือชวีภาพประเภทท่ี 1 ซ่ึงหมายถึงเปนสิง่มชีวีติทีส่ามารถ
กอโรคมะเร็งในคนได ในท่ีนีก้ค็อืโรคมะเร็งทอนํา้ดี2 จากการศึกษาวจัิยพบวา การตดิเชือ้พยาธใิบไมตบัเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใตเปนปจจัยเสี่ยงหลักตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี3-5 ซ่ึงพบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

2.2 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
  มีหลายการศึกษาท่ีเก่ียวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลกับการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี แมวาจะศึกษาใน
พื้นที่ที่แตกตางกัน แตการศึกษาทั้งหมดใหผลการศึกษาที่สอดคลองกัน กลาวคือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปเพิ่ม
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี เชน การศึกษาในประเทศไทย พบวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปเพิ่มความ
เส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี ตั้งแต 4.3 - 9.5 เทา6-8 สวนการศึกษาในประเทศอื่น ๆ เชน ในประเทศเกาหลี พบ
วา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี โดยเฉพาะในคนที่ติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 
C. sinensis9,10 ในขณะท่ีการศึกษาในประเทศตะวันตกพบวา การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไปเพิ่มความเสี่ยงตอมะเร็ง
ทอนํ้าดีแตไมเกี่ยวกับการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ11,12 
 2.3 การสูบบุหรี่
  การศึกษาทางระบาดวิทยาเก่ียวกับปจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งทอนํ้าดีในประเทศไทย พบวา การสูบบุหรี่
ไมมีความสัมพันธตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี6-8,13,14 รวมถึงการศึกษาในประเทศตะวันตกก็ใหผลการศึกษาเชน
เดียวกัน11 อยางไรก็ตาม เมือ่มกีารวิเคราะหหาความสัมพันธของการสูบบหุรีก่บัปจจัยเส่ียงอยางอ่ืน พบวา สามารถเพ่ิม
ความเส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีได เชน การสูบบุหรี่เปนประจํารวมกับการมีความผันแปรในยีนเมธีลินเตตราไฮ
โดรโฟเลตรีดักเทส8 และการสูบบุหรี่รวมกับการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ15 ไปเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งทอนํ้าดีได
 2.4 การรับประทานอาหารชนิดตางๆ
  แมวาจะมีหลักฐานจากการวิจยัในรูปแบบตาง ๆ  ทีส่รปุวาการติดเช้ือพยาธิใบไมตบัมคีวามสัมพันธกบัการ
โรคเกิดมะเร็งทอนํ้าดี แตอยางไรก็ตาม ในกลุมคนท่ีติดเช้ือพยาธิใบไมตับไมไดเปนมะเร็งทอนํ้าดีทุกคน ดังนั้นนาจะมี
ปจจัยเสีย่งอยางอืน่ทีม่บีทบาทรวมดวย เชน สารไนโตรซามีนทีพ่บในอาหารประเภทปลารา ปลาเจา/ปลาจอม ปลาสม 
และอาหารหมักดอง นอกจากนี้ การบริโภคอาหารที่ปรุงจากปลาดิบ (กอยปลา) ทุกอาทิตยและทุกวันมีโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีเปน 2 เทา และ 10 เทา ตามลําดับ16 ในขณะที่การศึกษาเชิงปองกันโรคโดยใหอาสาสมัครที่
ติดเชื้อพยาธิใบไมตับรับประทานวิตามินซี พบวาสามารถลดความเสียหายในระดับเซลลของตับได17 เชนเดียวกับการ
รับประทานผักและผลไมท่ีสามารถปองกันการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีได6,8

 2.5 ความผิดปกติของตับและระบบทอทางเดินน้ําดี
  ปจจัยสี่ยงที่สําคัญตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีของประชาชนในประเทศตะวันตก สวนใหญมาจากความ
ผิดปกติของตับและระบบทอน้ําดี ไดแก 1) ทอนําดีอักเสบแข็งปฐมภูมิ (Primary sclerosing cholangitis) เปนการ
อักเสบของทอนํ้าดีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดเปนแผลเปนไปอุดตันการไหลของน้ําดีเขาสูทางเดินอาหาร จนทําใหตับแข็ง 
ตับวาย และมะเร็งตับในท่ีสุด โดยการศึกษาระยะยาวรายงานวาผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีรอยละ 8-40 มีอาการทอนําดี
อกัเสบแขง็ปฐมภมู1ิ8 ซึง่ 2 ใน 3 ของผปูวยทอนาํดอีกัเสบแขง็ปฐมภมู ิมคีวามสมัพันธกบัโรคลาํไสอกัเสบเรือ้รงั (Inflam-
matory bowel disease) โดยเฉพาะโรคลําไสใหญอักเสบเปนแผลเรื้อรัง (Ulcerative colitis)19 และ 2) นิ่วในระบบ
ทอทางเดินนํ้าดี พบวามีความสัมพันธกับการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี กลาวคือ ผูปวยท่ีมีนิ่วในระบบทอทางเดินนํ้าดี 
รอยละ 10 สามารถพัฒนาไปเปนมะเร็งทอนํ้าดีได20
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2.6 การสัมผัสสารเคมีกอมะเร็ง
  สารเคมีบางชนิดเปนปจจัยเสี่ยงของมะเร็งทอนํ้าดี เชน สารโทเรียมไดออกไซด (Thorium dioxide, 
Thorotrast) เปนสารเคมีที่ใชในงานพลาสติก ยาง และเคมีภัณฑ โดยมีรายงานวามีความเส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็ง
ทอนํ้าดีถึง 300 เทาในกลุมที่มีการสัมผัสเปนเวลาหลายป18 อยางไรก็ตามสารเคมีชนิดนี้ถูกสั่งหามตั้งแตป ค.ศ. 1960 
เปนตนมา แตในปจจบัุนกลบัมหีลายงานวจิยัทีร่ายงานถงึการสมัผัสสารเคมกีอมะเรง็ชนดิใหมตอการกอโรคมะเรง็ทอนํ้
าดีในคนงานโรงพิมพของประเทศญีปุน21-23 

2.7 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
  การศึกษาทางระบาดวิทยาท้ังในประเทศยุโรป อเมริกา ญีปุน รวมถึงประเทศไทย พบวา การติดเชื้อไวรัส
ทัง้ชนิดบแีละซีมคีวามสัมพนัธกบัการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ด ีโดยไวรัสตับอกัเสบชนิดบสีามารถเพ่ิมความเส่ียงตอโรคมะ
เร็งทอนํ้าดีไดถึง 28 เทา12 สวนไวรัสตับอักเสบชนิดซีสามารถเพิ่มความเสี่ยงตอโรคมะเร็งทอน้ําดีอยูระหวาง 6-10 
เทา12,24,25 

2.8 ปจจัยทางพันธุกรรม
  ปจจยัทางพันธุกรรมนาจะเกีย่วของกับการเกดิโรคมะเร็งทอนํา้ดี เนือ่งจากคนท่ีติดเชือ้พยาธิใบไมตบัไมได
เปนมะเร็งทอน้ําดีทุกคน ดังนั้นปจจัยท่ีควรคํานึงถึงก็คือ ปจจัยทางพันธุกรรม เพราะวา ถาบางคนมีความผิดปกติหรือ
มีความผันแปรทางพันธุกรรมเกิดขึ้นก็นาจะมีโอกาสสูงท่ีจะรับปจจัยเสี่ยงดานส่ิงแวดลอมอื่น ๆ  ไดมากกวาคนปกติ ดัง
นั้นจึงมีโอกาสเกิดมะเร็งทอน้ําดีไดมากกวาคนปกติ ตัวอยางเชน คนที่มีความผันแปรของยีนเมธีลินเตตราไฮโดรโฟเลต
รีดักเทสรวมกับการสูบบุหร่ี การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และการบริโภคกอยปลาสามารถเพ่ิมความเส่ียงตอการเกิด
โรคมะเร็งทอนํ้าดี ในทางตรงกันขาม คนที่มีความผันแปรของยีนเมธีลินเตตราไฮโดรโฟเลตรีดักเทสรวมกับการบริโภค
ผักและผลไมสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งทอนํ้าดีไดเชนกัน8

แนวทางการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
 ในปจจบุนัเปนทีท่ราบกนัดแีลววา ผปูวยโรคมะเรง็ทอนํา้ดทีีม่าพบแพทยจะมาดวยอาการในระยะทาย ๆ  ของ
โรค ซึง่ทาํใหการรักษาผปูวยเหลาน้ีมโีอกาสท่ีจะทาํใหผปูวยหายขาดทําไดยากมาก มเีพียงการผาตดักอนมะเร็งออกให
หมดเทานัน้ทีจ่ะทาํใหผปูวยหายขาดได แตมผีปูวยเพยีงไมกีร่ายทีส่ามารถทําการรกัษาโดยการผาตัดได และในจํานวน
ผูที่ผาตัดก็ยังมีโอกาสกลับมาเปนมะเร็งซํ้าอีกในภายหลัง ในขณะที่การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งทอนํ้าดีก็ยังมีขอจํากัด
อยางมาก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเครื่องมือที่ใชในการตรวจคัดกรองที่ยังไมมีความแมนยําพอ และตนทุนในการตรวจ
คดักรองท่ีคอนขางสงู ดงันัน้ การแกไขปญหาโรคมะเร็งทอนํา้ดทีีเ่หมาะสมท่ีสุดในขณะน้ีกค็อื การปองกนัโรคโดยอาศัย
องคความรูในเร่ืองปจจัยเส่ียงของโรคพยาธิใบไมตบัและโรคมะเร็งทอน้ําดทีีม่อียูในปจจุบนั ซึง่สามารถสรุปแนวทางการ
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํ้าดีเปน 3 ระดับ26 คือ 1) การปองกันระดับตนหรือปฐมภูมิ คือ การดําเนิน
การปองกันโรคในคนปกติกที่ยังไมเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีขึ้น 2) การปองกันระดับที่สองหรือทุติยภูมิ คือ การดําเนินการ
ปองกันโรคเม่ือปวยแลวแตยงัไมแสดงอาการ ไดแก การตรวจวินจิฉยัตัง้แตระยะเร่ิมแรกและใหการรักษาท่ีมปีระสิทธภิาพ
อยางทันทวงที และ 3) การปองกันระดับท่ีสามหรือตติยภูมิ คือ การดําเนินการปองกันโรคภายหลังจากการมีอาการ
หรือหลังจากการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาพยาบาลแลว (ภาพที่ 52) 
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1. การปองกันระดับปฐมภูมิ (Primary prevention)
 เปนการปองกันโรคโดยการลดปจจัยเส่ียงที่จะทําใหเกิดโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํ้าดี ซึ่งสามารถ
กระทําไดทั้งในกลุมประชากรทั่วไปและกลุมประชากรที่มีความเสี่ยงสูง เชน
 1.1 การใหขอมูลขาวสารผานสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน ส่ือวิทยุ โทรทัศน หอกระจายขาว ประชาสัมพันธ 
หรือเว็บไซต เปนตน เพื่อสรางกระแสและความตระหนักแกประชาชนในวงกวางเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงของ
โรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํ้าดี
 1.2 การรณรงคในพืน้ทีเ่สีย่งของโรคพยาธใิบไมตบัและโรคมะเรง็ทอนํา้ดโีดยวธิกีารตาง ๆ  เชน การจดัประกวด 
การจดัแขงขนั การเดนิขบวนพาเหรด ฯลฯ เพือ่สรางความตระหนักในการปองกนัโรคพยาธิใบไมตบัและโรคมะเรง็ทอนํ้
าดี 
 1.3  การออกกฎหมายชุมชนเพื่อหามหรือจํากัดการกระทําที่เสี่ยงตอผูบริโภค เชน หามจําหนายอาหารประ
เภทปลาน้ําจดืทีป่รงุไมสกุ เชน ปลารา ปลาจอม/ปลาเจา รวมทัง้เขมงวดกฎหมายทีม่อียแูลว เชน กฎหมายควบคมุการ
สูบบุหรี่ กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนตน 
 1.4 การใหสขุศกึษาเกีย่วกบัปจจยัเสีย่งตอโรคพยาธใิบไมตบัและโรคมะเรง็ทอนํา้ดี โดยนักสาธารณสขุในระดบั
ชุมชน ครูและอาจารยในสถาบันการศึกษาทุกระดับที่อยูในพ้ืนที่เสี่ยง เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทุกกลุม
เปาหมาย
 1.5 การใหสุขศึกษารายบุคคลในกลุมคนที่มีความเสี่ยงสูง เชน บุคคลในครอบครัวผูปวยมะเร็งในขณะที่ออก
เยี่ยมบาน 



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

78

 1.6 การจํากัดหรือลดการใชยาถายพยาธิพราซิควานเทล (Praziquantel) โดยวิธีตาง ๆ เชน กําหนดราคาให
แพงขึ้น การจายยาโดยผานแพทยหรือเภสัชกรเทานั้น เพื่อปองกันไมใหประชาชนหาซ้ือยาไดอยางงายดายตามทอง
ตลาดเปนผลทําใหประชาชนหันกลับมาบริโภคปลาดิบซ้ําแลวซํ้าเลา ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคพยาธิใบไมตับ
และโรคมะเร็งทอนํ้าดีในที่สุด

2. การปองกันระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention) 
 คือการตรวจวนิจิฉยัตัง้แตระยะเริม่แรกและใหการรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพอยางทนัทวงท ีโดยการตรวจคดักรอง
โรคมะเร็งทอน้ําดีระยะเริ่มแรก ซึ่งสามารถทําไดโดยการตรวจประชากรที่มีความเสี่ยงสูงตอโรคพยาธิใบไมตับและมะ
เร็งทอน้ําดี กลาวคือ เปนประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง มีประวัติการกินปลาดิบ (กอยปลา ปลาสม หรือปลาราที่หมักไมนาน) 
มีประวัติใชยาฆาพยาธิ เปนตน โดยทําการตรวจคัดกรองประชาชนกลุมนี้ดวยการอัลตราซาวดเพื่อประเมินความผิด
ปกติที่เกิดขึ้นในชองทอง ซึ่งจะสามารถคัดกรองผูมีความเสี่ยงสูงได และจัดใหมีการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และใหการรักษาตอไป โดยในปจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินโครงการพัฒนา
สาธารณสุขเพ่ือการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และบริการจัดการผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(CASCAP) ซึ่งจัดไดวา เปนโครงการท่ีเปนประโยชนตอวงการแพทยและสาธารณสุขในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
และมะเร็งทอนํ้าดีในเชิงรุกอยางเปนรูปธรรม

3. การปองกันระดับตติยภูมิ (Tertiary prevention) 
เปนการปองกนัโรคภายหลงัจากการมอีาการ หรือหลงัจากการตรวจวนิจิฉัยโรคและรกัษาพยาบาลแลว สาํหรบั

โรคมะเร็งทอนํ้าดี การปองกันในระดับนี้มีเปาหมายเพื่อดูแลผูปวยแบบประคับประคอง หรือบรรเทาอาการ เพื่อลด
ความทุกขทรมานทั้งรางกายและจิตใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยใหไดมากที่สุด ในปจจุบันก็มีการพัฒนาองค
ความรูทางดานนีม้ากขึน้ โรงพยาบาลบางแหงมหีนวยบริบาลผปูวยระยะสดุทาย ซึง่สาํหรบัผปูวยโรคมะเร็งทอนํา้ดแีลว 
การปองกันในระดับน้ีเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากผูปวยเกือบทุกคนไมสามารถรักษาใหหายขาดได และผูปวยตอง
ทนทุกขทรมานกับอาการดีซาน อาการคัน จนกวาจะเสียชีวิตในที่สุด
 สําหรบัการปองกนัโรคพยาธใิบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ดใีนทกุระดบันัน้ ตองอาศยักลวธิทีีเ่หมาะสม และจะตอง
ไดรบัการพัฒนาหรือปรบัเปล่ียนรปูแบบไปตามสถานการณตาง ๆ  เนือ่งจากท่ีผานมากระบวนการใหสุขศกึษาและการ
สรางความตระหนกัตาง ๆ  ยงัไมไดผลเทาทีค่วร อยางไรกต็าม บางหนวยงานไดนาํกระบวนการตาง ๆ  เหลานีม้าประยกุต
ใชในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีจนทําใหเกิดผลสัมฤทธของการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
ตวัอยางเชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี ไดจัดกจิกรรมการรณรงคเพ่ือปองกนัโรคพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีที่หลากหลายและครบวงจรของกระบวนการคุณภาพ ตามพันธกิจหลักขององคกร 4 ดาน 
คือ การจัดการเรียนการสอน การสังเคราะหองคความรูใหมโดยการวิจัย การบริการวิชาการชุมชน และการทํานุบํารุง
ศลิปวฒันธรรม สงผลใหไดรบัรางวลัแหงความสาํเร็จในการปองกนัโรคพยาธใิบไมตบัและมะเร็งทอนํา้ดี คอื รางวลัชนะ
เลิศระดับประเทศในการประกวดโครงการ “เรียนรูเทาทัน ปองกันมะเร็งตับ ปที่ 3 (ประจําป 2554)” ที่จัดโดยมูลนิธิ
สถาบันมะเร็งแหงชาติและบริษัทไบเออรไทยจํากัด27
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แนวคิดที่ 2 การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
  การปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพดัวยสุขบัญญัติ 10 ประการ 

  สูการมีสุขภาวะท่ีดี

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการประยุกตใช Stage of change

  model ในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

 เมนูอาหารปลาพื้นบานชาวอีสาน “สุก” ก็แซบ

 ทฤษฎีแรงจูงใจปองกันโรค, การประยุกตใชเพื่อปองกัน

  โรคพยาธิใบไมตบั
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การปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพดวยสุขบัญญัติ 10 ประการสูการมีสุขภาวะที่ดี 

ดร.ราณี วงศคงเดช 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน 

 กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดให สุขบัญญัติ 10 ประการ เปนแนวคิดและหลักการปฏิบัติพื้นฐาน เพื่อใชใน
การปลูกฝงและสงเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพต้ังแตเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน เยาวชน รวมท้ังประชาชนท่ัวไปนําไป
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเปนนิสัย มีคานิยมที่พึงประสงคในการดูแลสุขภาพและมีทักษะท่ีจําเปนในการปองกันโรค 
ควบคกูบัการสรางปจจัยเอือ้ดานสิง่แวดลอมทางกายภาพและสังคม จะสงผลตอการมสีขุภาวะทีด่ ีรางกายจิตใจมคีวาม
พรอม สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยรัฐบาลไดกําหนดใหทุกวันที่ 28 พฤษภาคม เปน “วันสุขบัญญัติแหง
ชาติ” เปนประเด็นการวางแผนการจัดกิจกรรมการรณรงค เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ทั้งในโรงเรียน 
ครอบครัวและชุมชน และใหหนวยงาน กระทรวง ทบวง กรม องคกรภาครัฐ เอกชน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นและภาคประชาชน รวมกันขับเคลื่อน สนับสนุนการจัดกิจกรรมและดําเนินการเผยแพรสุขบัญญัติแหงชาติในชอง
ทางตางๆ ตามบทบาทและภารกิจของหนวยงานเหลานั้น
 โรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี เปนปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค วัฒนธรรม ความเช่ือ คานิยม
ในการบรโิภคอาหารทีป่รงุจากปลาเกลด็ขาวดบิหรอืสกุๆดบิ ทีม่หีนอนพยาธใินระยะตดิตอ โดยเชือ่วามรีสชาตดิ ีทาํให
แข็งแรง และเปนรายการอาหารท่ีมักมีการสังสรรคระหวางหมูเพื่อน และในปจจุบัน ผูประกอบการมักนํามาปรุงเพิ่ม
เติมเพ่ือใหมีรสชาติดีข้ึน เชน ปลาราท่ีนํามาปรุงสมตํา หรือแจวบอง นอกจากน้ี ในสังคมปจจุบัน ประชาชนมักพึ่งพา
อาหารจากตลาดสด ตลาดสดเคล่ือนที ่รานขายอาหารสําเร็จรปูหรอืรานอาหารในชุมชน ซึง่ไมสามารถท่ีจะสงัเกต เลอืก 
หรือควบคุมกํากับใหมีความสะอาดปลอดภัยทั้งจากตัววัตถุดิบ เครื่องปรุง ผูประกอบอาหารหรือการเลือกใช ใสใน
ภาชนะที่ปลอดภัยไดเต็มท่ี ฉะนั้น การปรับเปลี่ยนหรือปลูกฝงพฤติกรรม การรับรูที่ถูกตอง มีคานิยมที่เหมาะสมทั้ง
ดานปจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน แมจะเปนเร่ืองยาก โดยเฉพาะในวัยผูใหญจนถึงผูสูงอายุ ที่ถือปฏิบัติกันมา
นาน จนรูสกึไมใสใจกับสขุภาพตนเอง และไมตระหนักตอผลท่ีจะเกิดตอครอบครัวหรือตอสงัคมในฐานะผูประกอบการ 
จึงเปนเรื่องทาทายสําหรับผูมีสวนเกี่ยวของ ในการสรางองคความรูดานกลวิธีการปองกันควบคุมโรคใหมีประสิทธิผล
 สุขบัญญตัแิหงชาติ 10 ประการ ยงัคงเปนพืน้ฐานการสรางสุขนสิยัทีด่ตีัง้แตเด็กเล็กจนโตเปนผใูหญ ชวยปองกัน
โรคในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน และมีผลดีทั้งสุขภาพกาย จิต สังคมได หากดําเนินการอยูเสมอ 1,2 ดังนี้

 1. ดูแลรักษารางกายและของใชใหสะอาด ทําไดโดย
  - อาบน้ําทุกวัน อยางนอยวันละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะตามซอกมุมของรางกาย สระผมอยางนอย สัปดาห
ละ 2 ครั้งเพ่ือชําระลางสิ่งสกปรกออกจากรางกาย และเช็ดตัวใหแหง
  - ตัดเล็บมือ เล็บเทา ใหสั้นอยูเสมอ เพื่อปองกันเชื้อโรคที่อยูตามซอกเล็บ
  - ฝกขับถายอุจจาระใหเปนเวลาทุกวัน
  - หมั่นดูแลทําความสะอาดขาวของเคร่ืองใชใหสะอาดอยูเสมอ ใสเสื้อผาที่แหง สะอาด ไมอับช้ืน และ
ใหความอบอุนอยางเพียงพอ นอกจากจะชวยปองกันเชื้อโรคแลว ชวยใหมีบุคลิกดี นาคบหา 
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  - ดูแลและจัดเก็บขาวของเคร่ืองใชใหสะอาด เปนระเบียบ เปดหองใหระบายอากาศ แสดแดดสองถึง
และตากที่นอน หมอนเพื่อใหแสงแดดฆาเชื้อโรค 
 2. รักษาสุขภาพฟนใหแข็งแรง และแปรงฟนทุกวันอยางถูกวิธี โดยการ
  - แปรงฟน ลิน้ทกุวนัอยางถกูวธิ ีอยางนอยวนัละ 2 ครัง้ คอื ตอนเชา และกอนนอนและเลอืกใชยาสฟีน
ที่มีฟลูออไรด เพื่อใหฟนแข็งแรงและลางแปรงสีฟนทําใหสะอาดทุกครั้ง เคาะนํ้าออกและวางในที่มีอากาศถายเท
  - ถูหรือบวนปาก หลังทานอาหารทุกครั้ง เพื่อกําจัดเศษอาหารท่ีเปนบอเกิดของเช้ือโรค
  - หลกีเลีย่งการรับประทานขนมหวานประเภทลูกอม ทอ็ฟฟชนดิขนเหนียวตางๆ จะทําใหตดิแนนและ
เปนอาหารของเชื้อแบคทีเรีย ทําใหฟนผุ
  - สังเกตความผิดปกติของฟน หมันไปรับการตรวจสุขภาพชองปากและฟน อยางนอยปละ 2 ครั้ง
ไมควรใชฟนกัด บด ขบเค้ียวของแข็ง จะทําใหฟนสึกหรือแตกหักงาย
 3. ลางมือใหสะอาดดวยสบู
  - กอนรับประทานอาหารและหลังการขับถายทุกครั้ง ดวยสบู 
  - กอนและหลังการเตรียม การปรุงอาหาร 
  - กอนสัมผัสเด็กเล็กและกอน กอนสัมผัสบริเวณตา ปาก จมูก
  - หลังไอจาม สั่งนํ้ามูก สัมผัสสิ่งสกปรก หรือจับตองดูแลผูปวย หรือไปจับสัตวทุกชนิด
 4. รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด ปลอดภัยจากสารอันตราย และหลีกเล่ียงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 
อาหารหมักดองโดยการ
  - เลือกซื้อวัตถุดิบในการปรุงและประกอบอาหารท่ีสด สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ โดยเลือกสินคาท่ี
มีคุณภาพ มาตรฐาน ไดรับการรับรองจาก อย. และลางกอนนํามาประกอบอาหารทุกครั้ง      
  - มีการจัดเตรียม การปรุงอาหารหรือเลือกรับประทานอาหารในรานท่ีไดรับการรับรองวาสะอาด
ปลอดภัยและปรุงสุกใหม  และจัดใสในภาชนะที่สะอาด
  - ทําความสะอาดตูเย็นอยูเสมอ ไมจัดเก็บอาหารสด เนาเสียงายในตูเย็น และดูแลตูกับขาวใหสะอาด 
ไมใหมีอาหารที่บูดเนาอยู
  - รับประทานอาหารท่ีมีคุณคาตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู ในปริมาณที่พอเหมาะ และเพียงพอตอ
ความตองการของรางกาย รวมทั้งใชชอนกลางในการรับประทานอาหารรวมกัน
  - หลกีเล่ียงการรับประทานอาหารสุกๆ ดบิๆ หรอือาหารรสจัด ของหมักดอง รวมท้ังอาหารใสสฉีดูฉาด
  - ดื่มนํ้าสะอาดทุกวัน อยางนอยวันละ 8-10 แกว เพื่อปรับสมดุลของรางกาย
 5. งดการสูบบหุร่ี ดืม่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ใชสารเสพติด เลนการพนัน และมีพฤติกรรมสําสอนทางเพศ
รจูกัปฏเิสธ ตอรอง ไมทดลอง และปรกึษาผใูหญกอนทกุครัง้ นอกจากนีต้องสงเสรมิคานยิมในการรกันวลสงวนตวั และ
มีคูครองเม่ือถึงวัยอันควร
 6. สรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน ทําไดโดย 
  - มีกิจกรรมในครอบครัวรวมกันอยางสม่ําเสมอ
  - พูดคุยปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นหรือรวมกันวางแผน ใหคําปรึกษา ใหขอชี้แนะ ชวยเหลือ
เมื่อเกิดปญหาในครอบครัวอยางสรางสรรค



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

87

 7. ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท ทําไดโดย    
  - รวมมือรวมใจในการปองกันอุบัติเหตุ/ อุบัติภัยในท่ีสาธารณะ โดยการปฏิบัติตามกฎของการจราจร

อยางเครงครัด หลีกเลี่ยงการชุมนุมหอมลอม ในขณะเกิดอุบัติภัย
  - มีความตระหนักในการใชอุปกรณปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน 
  - ระมัดระวังปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดภายในบาน เชน เตาแกส ไฟฟา ของมีคม ธูปเทียนท่ีจุด

บูชาพระ ฯลฯ
 8. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ และตรวจสุขภาพประจําป โดยการ
  - ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้งอยางตอเนื่อง ครั้งละอยางนอย 30 นาที โดยใหเหมาะสม

กับสุขภาพ หรือสภาพรางกายขณะนั้นและชวงวัย
  - ตรวจสุขภาพเปนประจํา โดยเฉพาะผูที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป ควรตรวจสุขภาพประจําปกับแพทย อยาง

นอยปละ 1 คร้ังและเด็กควรไดรับวัคซีนตามปฏิทินการใหวัคซีนจนครบ หรือในกรณีจําเปน เชน 
ชวงที่มีการรณรงคใหวัคซีนปองกันการระบาดของโรค ควรรับวัคซีนทุกครั้ง

 9. ทําจิตใจใหผอนคลาย ราเริงแจมใสอยูเสมอ โดยการ     
  - พักผอน นอนหลับใหเพียงพอ อยางต่ํา 8 ชั่วโมงในสภาพแวดลอมที่สะอาด สงบและผอนคลาย
  - จัดสิ่งแวดลอมภายในบาน รอบบาน และท่ีทํางานใหสะอาดนาอยู
  - หาวิธีจัดการความเครียดใหเหมาะสมกับตนเองและกาลเทศะ
 10. มีจิตสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรคสังคม เชน
  - ท ิ้งขยะในท่ีรองรับ โดยมีการแยกชนิดขยะ เพื่อใหมีการนํากลับมาใช การกําจัดอยางเหมาะสมและ

เกิดประโยชนสูงสุด ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
  - หลีกเลี่ยงการใชวัสดุอุปกรณที่กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม เชน โฟม พลาสติก สเปรย เปนตน

และสงเสริมใหมีการใชวัสดุธรรมชาติมาทดแทน มีและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ
  - กําจัดนํ้าท้ิงในครัวเรือนและโรงเรียนดวยวิธีที่ถูกตอง กอนระบายสูพื้นที่สาธารณะ
  - ใชทรัพยากรนํ้า ไฟหรือทรัพยากรอื่นๆที่นํามาผลิตส่ิงของ อุปกรณอยางประหยัด
  - รวมกันอนุรักษ พัฒนาสิ่งแวดลอมใหสะอาด รมรื่น และรวมสรางความสมดุลใหธรรมชาติ เชน ปา 

ภูเขา แมนํ้า หรือสัตวปาใหคงอยู 
 จากท่ีกลาวมา แมบางอยาง กอใหเกดิผลกระทบทันท ีบางอยางตองใชเวลานาน และเกิดจากปจจัยรวมหลาย
อยาง ทําใหมองวาเปนเรื่องไกลตัว แตหากละเลย จะสงผลกระทบอยางรุนแรงและเปนวงกวางในอนาคต เชน การใช
ทรัพยากรอยางไมมีเหตุผล การทําลายและไมดูแลส่ิงแวดลอม และกอมลพิษแกสัตว คนดวยสารเคมีและสารพิษเพื่อ
เหตุผลทางธุรกิจ เปนตน ดังนั้น ครอบครัว โรงเรียนหรือสื่อตางๆ ควรเรียนรูดานขอมูลขาวสาร วิธีการ เพื่อใหเด็กมี
ความรู ทกัษะในการดําเนนิชีวติทีส่รางสรรค รบัผดิชอบตอตนเองและสังคม รจูกัการดูแลใหปลอดภยั สามารถปองกนั
และควบคุมโรคและภัยสุขภาพไดตามวุฒิภาวะ เพื่อสุขภาวะของสังคมโดยสวนรวมตอไป
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 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการประยุกตใช Stage of change model
ในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

ผศ.ดร.รุจิรา ดวงสงค 
ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี สวนใหญเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคปลาน้ําจืด
เกลด็ขาวแบบปรุงสกุ ๆ  ดบิ ๆ  หรอืดบิทีม่พียาธติวัออนอย ูและมปีจจยัเสรมิอยางอืน่รวมดวย จากการสํารวจพฤติกรรม
เสี่ยงของประชาชน พบวาประชาชนมีความรูเกี่ยวกับพยาธิไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีนอย มีพฤติกรรมการกินที่เสี่ยงตอ
การติดเช้ือพยาธิใบไมตับรอยละ 78 มีพฤติกรรมซ้ือยาฆาพยาธิใบไมตับกินเองรอยละ 27 การรับประทานอาหาร
ปลาดิบ ปลาราดบิไมเคยคิดเลิกรอยละ 35 ความเช่ือทางดานสุขภาพ (การรับรโูอกาสส่ียงตอการเปนโรค การรับรคูวาม
รุนแรงของโรค การรับรูประโยชนและปญหาอุปสรรคตอการปองกันโรค) อยูในระดับปานกลางรอยละ 61.24 1

จากพฤติกรรมดังกลาวจะเห็นไดวาประชาชนจํานวนมากยังมีพฤติกรรมเส่ียงตอการเปนโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอน้ําดีอยู
  แนวคิดของ Stage of change model ผูพัฒนา Model คือ Prochaska และ Di Clemeter แนวคิดของ
Stage of change model Prochaska และ Di Clemeter ไดอธิบายแนวคิดของ Stage of change model ไววา 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนมีระยะความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
จงึตองใชกระบวนการจูงใจในการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมหลายวิธกีารตามระยะเวลา ในการเปล่ียนพฤติกรรม แบงเปน 
5 ระยะ คือ 

1. ระยะไมสนใจ (Pre – Contemplation) ไมตระหนักถึงปญหา ไมสนใจท่ีจะปฏิบัติ
2. ระยะชั่งใจ (Contemplation) เริ่มคิดสนใจท่ีจะปฏิบัติ อาจจะรวมกิจกรรมยังไมแนใจ
3. ระยะพรอมทีจ่ะปฏิบตั/ิตดัสินใจ (Preparation item /Decision) ตัดสนิใจท่ีจะรวมกิจกรรมหรือปฏิบัติ 

แตยังไมปฏิบัติจริงจัง
4. ระยะปฏิบัติ (Action) ลงมือปฏิบัติ
5.  ระยะปฏิบัติไดผล (Maintenance) ปฏิบัติจริงจัง สมํ่าเสมอ

การวินิจฉัยพฤติกรรมตามแนวคิดของ Stage of change model 
1. ระยะไมสนใจ (Pre – Contemplation) เปนระยะท่ีบุคคลไมตระหนักถึงปญหาโรคพยาธิใบไมตับและโรค

มะเรง็ทอนํา้ด ียงัคงการรบัประทานอาหารปลาดบิ ไมสนใจทีจ่ะหนัมารบัประทานอาหารปลาสกุ “ฉนัไมเลิกรับประทาน
อาหารปลาดิบหรอกเพราะมันอรอย” 
 2. ระยะชั่งใจ (Contemplation) เปนระยะท่ีบุคคลเริ่มคิดสนใจท่ีจะปองกันโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะ
เร็งทอนํ้าดี เมื่อพบวามีคนในชุมชนปวยเปนพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํ้าดี เริ่มสนใจอันตรายของพยาธิใบไมตับ
และโรคมะเรง็ทอน้ําด ีแตยงัรบัประทานอาหารปลาดบิอย ูโดยคดิวา “ฉนัตัง้ใจวาจะเลกิกนิปลาดบิใน 6 เดอืนขางหนา”
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 3.  ระยะพรอมที่จะปฏิบัติ/ตัดสินใจ (Preparation to action /Decision) เปนระยะที่ตัดสินใจท่ีจะเลิก
กินปลาดิบ แตยังไมปฏิบัติจริงจัง แตยังรับประทานอาหารปลาดิบอยู กินๆหยุดๆ เนื่องจากคิดวา “ฉันกินอาหารปลา
ดิบนอยลงกวาเดิมนานๆจึงกิน”
 4.  Action (ระยะปฏิบัติ) เปนระยะที่บุคคลลงมือปฏิบัติ รับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็ง
ทอนํา้ด ีและเลิกรับประทานอาหารปลาดิบหนัมารับประทานอาหารปลาสุก โดยคิดวา “ฉนัเลิกกินปลาดิบได 4-5 เดือน
แลว” 
 5.  Maintenance (ระยะปฏิบัติไดผล) เปนระยะที่บุคคลมีการปฏิบัติจริงจัง สมํ่าเสมอ การรับประทาน
อาหารปลาสุกสมํ่าเสมอ “ฉันเลิกกินปลาดิบนานมา 6 เดือนแลวและจะไมกินอีกตลอดไป” 

กลุมเส่ียงตอการเกิดโรคพยาธิใบไมตับ
 1.  กลมุเส่ียงท่ัวไป หมายถึง ผทูีร่บัประทานอาหารปลาดิบ แตตรวจไมพบเช้ือพยาธิไมตบัและ ไมมญีาตปิวย
เปนโรคมะเร็งทอนํ้าดี
 2.  กลุมเสี่ยงสูง หมายถึงผูที่เคยตรวจพบพยาธิใบไมตับ และรับประทานอาหารปลาดิบอยู หรือมีญาติปวย
เปนโรคมะเร็งทอนํ้าดีและรับประทานอาหารปลาดิบอยู

แนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใชทฤษฎี Stage of change
 1. ระยะไมสนใจ (Pre – Contemplation) เปนระยะกลุมเสี่ยงที่ยังรับประทานอาหารปลาดิบอยู โดยไม
คดิทีจ่ะเลิกรบัประทานอาหารปลาดิบ การปรับพฤติกรรม เพิม่ความตระหนักตอการปองกันโรค โดยการใหความรูเก่ียว
กับโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํ้าดี สาเหตุ ปจจัยเสี่ยงของโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํ้าดี อาการ 
อนัตรายของโรคพยาธใิบไมตบัและโรคมะเร็งทอนํา้ดีนาํไปสูการเสียชวีติ การใหดูวดีทีศัน ภาพพยาธใิบไมตับและมะเรง็
ทอน้ําดี เปนตน
 2. ระยะชั่งใจ (Contemplation) เปนระยะท่ีกลุมเสี่ยงเริ่มสนใจหรือกลัว โรคมะเร็งทอนํ้าดี เนื่องจากพบ
วา มีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทอนํ้าดี แตยังคงรับประทานอาหารปลาดิบ การปรับพฤติกรรม โดยการสรางจูงใจดวย
การพูดโนมนาว การสนับสนุนใหรับประทานอาหารปลาสุกโดยผูปรุงอาหารปรุงอาหารประเภทปลาสุกใหรับประทาน 
จัดรายการอาหารประเภทปลาสุกจําหนายทั่วไป เชน ในตลาด รานสะดวกซ้ือ ฯลฯ
 3. ระยะพรอมที่จะปฏิบัติ/ตัดสินใจ (Preparation to action /Decision) เปนระยะท่ีตัดสินใจที่จะรวม
กิจกรรมหรือปฏิบัติ แตยังไมปฏิบัติจริงจัง ใหกลุมเสี่ยงประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของตนท่ีผานมา และใหมีการวางแผน
การปองกันโรคพยาธิใบไมตับและโรค มะเร็งทอนํ้าดี ใหกลุมเส่ียงวางแผนเลิกรับประทานอาหารปลาดิบแตหันมารับ
ประทานอาหารปลาสุกแทน 
 4. Action (ระยะปฏิบัติ) เปนการใหกลุมเสี่ยงโดยการลงมือปฏิบัติ กลุมเสี่ยงรับการตรวจคัดกรองพยาธิ
ใบไมตบั เพือ่ตดัสนิใจทีจ่ะเลกิรบัประทานอาหารปลาดบิหนัมารบัประทานอาหารปลาสกุ จดัประชมุแลกเปลีย่นประสบ- 
การณผลการปรับพฤติกรรมของตน ใหผูเลิกรับประทานปลาดิบไดเปนแบบอยางท่ีดี ใหกําลังใจ ชมเชย หรือ ใหรางวัล
 5. Maintenance (ระยะปฏิบตัไิดผล) ในระยะทีร่บัประทานอาหารปลาสกุจรงิจงัและสมํา่เสมอ ใหรางวลั 
ชมเชยแกผูเลิกรับประทานปลาดิบไดสําเร็จตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป
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 6. Relapsing prevention (ระยะการปองกนัการกลวัไปสพูฤตกิรรมเดมิ) เปนการใหกลุมเส่ียงไปรับการ
ตรวจคดักรองพยาธใิบไมตบัและโรคมะเร็งทอนํา้ดีเปนระยะๆ และประเมนิพฤตกิรรมอยางเนือ่ง (Cohort study) การ
สนับสนุนทางสังคมสมํ่าเสมอ จัดประกวดหมูบานปลอดพยาธิใบไมตับ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 ขั้นที่ 1 ประเมินพฤติกรรมการรับประทานปลาดิบ โดยแยกกลุมเสี่ยงออกเปน 2 กลุม คือ 

กลุมที่1 ประกอบดวย กลุมที่อยูในระยะไมสนใจ  (Pre – Contemplation) และกลุมที่อยู ระยะชั่งใจ  
Contemplation และ 

กลุมที่ 2 ประกอบดวย กลุมที่อยูในระยะตัดสินใจ (Ready to change / Decision) และ ปฏิบัติ (Ac-
tion) โดยใชคําถามดังนี้ คือ 

 ฉันไมคิดจะเลิกรับประทานอาหารปลาดิบเพราะมันอรอย (Pre –Contemplation) 
 ทานตั้งใจจะเลิกกินอาหารปลาดิบใน 6 เดือนขางหนา (Contemplation) 
 ฉันกินอาหารปลาดิบนอยลงกวาเดิมนานๆจึงกินสักครั้ง Ready to change / Decision
 ฉันเลิกรับประทานปลาดิบมามากกวา 6 เดือนขึ้นไปแลว (Maintenance)

แบบประเมินพฤติกรรมรับประทานอาหารปลาดิบ 
 ใน 1 ปผานมา ทานมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารปลาดิบอยางไร (ตอบทุกขอ)

ตารางท่ี 6 แบบประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหารดิบ

ขอ พฤติกรรมการกิน
คําตอบ

ใช (คะแนน) ไมใช (คะแนน)

1 ฉันไมคิดจะเลิกรับประทานอาหารปลาดิบเพราะมันอรอย 0 1

2 ฉันตั้งใจจะเลิกกินอาหารปลาดิบใน 6 เดือนขางหนา 1 0

3 ฉันรับประทานปลาดิบเปนบางครั้ง (รับประทานนอยลง) 1 0

4 ฉันเลิกรับประทานปลาดิบนานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 1 0

ที่มา : ประยุกตจากแบบสอบถาม “Changing physical activity behavior” Manitoba Education, Citizenship and Youth 
School Programs Division Winnipeg, Manitoba, Canada, 2008.2

การจัดกลุมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุมที่ 1 คะแนน 0 - 1 คะแนน
กลุมที่ 2 คะแนน 2- 4 คะแนน

การจัดกิจกรรม
กลุมที่1 

  1. การสรางความตระหนัก
1.1 สรางความตระหนักโดยใหความรูเกีย่วกบัโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเรง็ทอนํา้ด ีไดแก สถานการณ

โรคพยาธิใบไมตบัและโรคมะเร็งทอนํา้ด ีปจจยัเส่ียงตอการเกิดโรค อาการ อนัตราย ความรุนแรงของโรคพยาธิใบไมตบั
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และโรคมะเร็งทอนํ้าดี การรักษาและการปองกัน โดย การบรรยายประกอบสื่อ วีดีทัศน ตัวอยาง พยาธิใบไมตับ มะเร็ง
ทอนํ้าดี ภาพผูปวยมะเร็งทอน้ําดี 

1.2 สรางความตระหนักโดยใหญาติผูปวยเลาอาการ อันตราย ความรุนแรงของโรคมะเร็งทอนํ้าดี การ
ดูแลและการรักษาตั้งเริ่มมีอาการของโรคจนกระทั่งเสียชีวิต

1.3 ใหความรู ประชาสัมพันธขาวสารในชุมชนเปนประจํา (เดือนละ 1 ครั้ง ติดตอกันอยางนอย 6 เดือน)
2. สนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติ
 กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 รวมกลุมและทํากิจกรรมรวมกัน ดังนี้

2.1 ประชุมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ และใหกลุมวางแผนการเลิกรับประทานอาหารปลาดิบ 
  2.2 ผูปรุงอาหารประจําครัวเรือนปรุงอาหารสุกใหกลุมเสี่ยงรับประทาน
  2.3 ทีมสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข ใหกําลังใจในการรับประทานอาหารปลาสุก 

2.4 ประชมุประเมนิผลผรูบัประทานอาหารปลาสกุ สะทอนผลการปฏบิตั ิและใหรางวัลแกผไูมรบัประทาน
อาหารปลาดิบเดือนละครั้ง จนครบ 6 เดือน
 3. สนับสนุนใหมีพฤติกรรมถาวร

3.1 จัดประกวดเมนูอาหารปลาสุก
3.2 รณรงคการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ และการคัดกรองโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
3.3 จัดประกวด ครอบครัว หมูบาน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด ปลอดพยาธิใบไมตับ
3.4 สรางเครือขายปองกันโรคพยาธิใบไมตับในชุมชน ตําบล อําเภอ และจังหวัด 

ตารางท่ี 7 สรุปการปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการประยุกตใช Stage of change model

แนวคิด ความหมาย การประยุกตใชปรับพฤติกรรม
1. ระยะไมสนใจ

(Pre -Contemplation)
ไมตระหนักถึงปญหา ไมสนใจท่ีจะ
ปฏบัิต ิเพิม่ความตระหนกั โดยการให
ขอมูลความเส่ียง และประโยชนของ
การเปลี่ยนพฤติกรรม

เพิ่มความตระหนัก โดยการ 
- ใหขอมูลความเสี่ยงตอการเกิดโรค
- ประโยชนของการเปลี่ยนพฤติกรรม 

2. ระยะช่ังใจ 
(Contemplation)

เร่ิมคิดสนใจท่ีจะปฏิบัติ อาจจะรวม
กิจกรรมแตยังไมแนใจ

- การสรางแรงจูงใจ 
- การใหการสนับสนุน

3. ระยะตัดสินใจ 
(Decision / Preparation/

Ready to change)

ตัดสินใจที่จะรวมกิจกรรมหรือปฏิบัติ 
แตยังไมปฏิบัติจริงจัง

- ใหมกีารวางแผนท่ีจะปฏิบตัแิละกําหนด
 เปาหมายจากพฆติกรรมปรับเปลี่ยน

4. ระยะปฏิบัติ (Action) ลงมือปฏิบัติ - ใหมีการสะทอนผลการปฏิบัติ 
- การแกปญหา 
- การสนับสนุนทางสังคม 

5. ระยะปฏิบัติไดผล 
(Maintenance)

ปฏิบัติจริงจังและสม่ําเสมอ -ใหกําหนดทาง เลือกที่เหมาะสม 
 และม่ันคง 
- การปองกนัการกลบัไปมพีฤตกิรรมเดมิ
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ตารางที่ 8 ระยะเวลาในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 ระยะตางๆของพฤติกรรม ระยะเวลาปรับพฤติกรรม (เดือนที่)
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

1. Pre contemplation

2. Contemplation

3. Ready to change /
 Preparation

4.  Action

5. Maintenance

6.  Relapsing prevention

หมายเหตุ 
 1. ระยะ Pre contemplation พัฒนาสูระยะ Contemplation ใชเวลา 3 เดือน
 2. ระยะ Contemplation พัฒนาสูระยะ Ready to change /Preparation ใชเวลา 3 เดือน
 3. ระยะ Ready to change /Preparation พัฒนาสูระยะ Action ใชเวลา 3 เดือน
 4. ระยะ Action ใชเวลา 1 เดือน
 5. ระยะ Action พัฒนาสูระยะการ Maintenance ใชเวลา 6 เดือนขึ้นไป
ขอจํากัด 3

 1. ไมมีเกณฑท่ีกําหนดของวิธีการตรวจสอบข้ันตอนการเปล่ียนแปลงของบุคคลชัดเจนข้ึนอยูกับการใช
แบบสอบถามการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนโดยผูจัดกําหนดข้ึนอาจจะไมไดมาตรฐาน
 2. บุคคลและกลุมคนที่รวมกันทําแผนข้ึนอยูกับในกระบวนการตัดสินใจของพวกเขาอาจจะไมไดถูกตองเสมอไป 
 3. เนื่องจากข้ันตอนการเปล่ียนแปลงของบุคคลไมชัดเจน เพื่อความสะดวกในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจึง
มีการรวมกลุม เชน กลุม ระยะไมสนใจ (Pre – Contemplation) และกลุม ระยะชั่งใจ (Contemplation) รวมเปน
กลุมเดียวกัน หรือ 
ขอเสนอแนะ 
 เนื่องจาก Stage of change model เนนอธิบายความพรอมของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะตางๆ ดัง
นั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะประยุกตทฤษฎีอื่นๆเขามาชวย เชน
  1.1 ระยะ Pre contemplation สรางความตระหนักโดยประยุกตทฤษฎี Locus of Control, Health 
Belief Model, Motivation interviewing ฯลฯ 
  1.2 ระยะ Contemplation สรางเสริมใหเห็นประโยชนของการปองกันโรค โดยประยุกตทฤษฎี Health 
Belief Model
  1.3 ระยะ Action และ Maintenance ประยุกตใชทฤษฎี Self – efficacy และ Social Support
  1.4 ระยะ Relapsing Prevention ประยุกตใชทฤษฎี Community Participatory Action Research 
(PAR) และ Social Support
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เมนูอาหารปลาพื้นบานชาวอีสาน “สุก” ก็แซบ

นางอมรรัตน ภูกาบขาว 
สํานักงานปองกันควบคุมโรค จังหวัดขอนแกน 

พอเอยถึงเมนูอาหารพื้นบานของชาวไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือชาวอีสาน เชื่อวาเกือบทุกคนจะ
นึก “แซบ” ขึ้นมาในใจ พรอมกับฝนวาถามีขาวเหนียว สมตํา รวมดวย จะทําใหอาหารมื้อนั้น“แซบอีหลี” “หมายถึง 
อรอยมาก อรอยจริงๆ” ดงันัน้ จงึขอยกน้ิวใหพีน่องชาวอีสาน ทีม่สีตูรอาหารท่ีประทับใจคนไทยท้ังชาติ และรวมถึงคน
ตางชาติดวย นอกจากรสชาดที่ถึงใจแลว ความสะดวกไมซับซอนในการทําก็นับเปนเสนหที่สําคัญของอาหารอีสาน
ประกอบกับ การปรุงอาหารที่มีพืชสมุนไพรตาง ๆเปนสวนผสมไมวาจะเปน หอม กะเทียม ขา ตะไคร ใบมะกรูด พริก 
มะขามเปยก ซึ่งลวนแลวแตใหสรรพคุณในการเปนยาสมุนไพร ยังประโยชนตอสุขภาพอีกดวย 

 วัฒนธรรมการกินอาหาร ของชาวอีสาน ต้ังแตสมัยปู ยา ตา ยาย มีเมนูพิเศษ ถือเปนสูตรเด็ด ที่มักจัดหาเพื่อ
ตอนรับ หรือสังสรรค ในโอกาสพิเศษ ชนิดอาหารอีสานที่เมื่อกินแลวมีความเสี่ยงตอการเปนโรคพยาธิใบไมตับ สงผล
ใหเปนมะเร็งทอนํ้าดี คือ กอยปลา ปลาสด ปลาสม ปลาจอม หมํ่าปลา ปลาหมกไฟ ปลาปง ลาบปลา เนื่องจากอาหาร
เหลานี้ทํากินดิบๆ สดๆ หรือสุกๆ ดิบๆ โดยมีความเชื่อวาการปรุงอาหารดวยการใชของเปรี้ยว เชน นํ้ามะนาว มะขาม 
หมกรังมดแดง การใชของเค็ม นํ้าปลา เกลือ นํ้าปลารา แลวถือวา “สุก” แตสุก ลักษณะนี้ฆาพยาธิไมได หรือเมื่อปรุง
แลว สีของเน้ือปลาเปลี่ยนสีก็ถือวา “สุก” หรือการกินอาหารเหลานี้รวมกับ “เหลา” ก็ทําใหอาหารสุกได จากขอเท็จ
จริงปรากฏวา การใชวิธีปรุงหรือกินดังกลาวไมสามารถฆาพยาธิได วิธีที่จะทําให “สุก” นั้น ตองใชความรอนเทานั้นจึง
จะสามารถฆาพยาธิได 
 นี่คือตัวอยางเมนูอาหารปลาพ้ืนบานชาวอีสาน “สุก ก็แซบ" ซึ่งปลาท่ีชาวอีสานมักรับประทาน ถาไมปรุงสุก
จะเปนโรคพยาธิใบไมตับซ่ึงจะสงผลใหเปนมะเร็งทอนํ้าดี ไดแก ปลาสูตร ปลาปก ปลาแมสะแดง ปลาตะเพียนทราย 
ปลาซิว ปลากะมัง ปลาหนาหมอง ปลาตะเพียนขาว เปนตน การปรงุสุกดวยความรอน จะปลอดภัยจากเปนโรคพยาธิ
ใบไมตับซึ่งจะสงผลใหเปนมะเร็งทอนํ้าดี และจะยังคงความ “แซบอีหลี” “ อรอยจริงๆ” ดังนี้
1.ลาบปลา
 สวนผสม
 1. เนื้อปลาที่ชําแหละเอาเน้ือ 1 ถวยตวง
 2. พริกปน,สด
 3. ขาวคั่ว
 4. ใบสะระแหน ตนหอม ใบมะกรูด,ผักชีหั่น 
 5. มะนาว
 6. เกลือปน/นํ้าปลา
 วิธีทํา
 1. นําปลามาชําแหละเอาเน้ือ
 2. สับใหละเอียด แลว บีบนํ้ามะนาวใส
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 3. ใสเกลือลงไปพอเหมาะ แลวคนใหเขากัน แชไวประมาณ 5 นาที
 4. บีบเอาน้ํามะนาว นํ้าเกลือออกใหหมด เนื้อปลาจะมีสีขาว
 5. นําปลาไปรวนใหสุก
 6. นํา พริกปน ขาวคั่ว หอม ใบมะกรูด พริกสดหั่น คนใหเขากัน
 7.  ชิมกอน คอยเติมเกลือ มะนาว ทีหลัง

อื่นๆ
 1. หัวปลากางปลาเอามา ตม
 2. ใสนํ้าที่บีบออกจากเน้ือปลา
 3. ใสพริก แลวชิมดู ขาดอะไรคอยเติม
 4. ชิมกอนคอยเติมเกลือมะนาวทีหลัง

2. ปลาสมทอด
 สวนผสม
 1. ปลาสม
 2. นํ้ามันพืช สําหรับทอด
 3. แปงทอดกรอบ
 4. ไขไก
 5. นํ้าเปลา
 6. พริกสดหรือพริกแหง
 7. หอมแดง
 8. กระเทียม
 9. มะนาว

วธิทํีา ตไีขไกใหเขากนั นาํปลาสมทีส่ะเดด็นํา้แลวลงไปชบุในไข แลวนาํแปงทอดกรอบมาโรยบนปลาสม ตัง้นํา้
มันใสกะทะต้ังไฟ นํ้ามันรอนแลวนําปลาลงไปทอดจนเหลืองกรอบ ตักข้ึนมาสะเด็ดนํ้ามัน วางใสจานโรยหนาดวย
หอมแดงหั่นหยาบๆ ผักชี และ พริกแหงทอด 
 เทคนิคการทํา ปลาสมทอด
 1 เวลานําปลาสมชุบไข กอนนําไปทอดใหโรยแปงทอดกรอบลงไปบนปลา เพื่อใหรัดตัวไมใหไขแตกออกจาก
ปลา และไมใหเนื้อปลาติดกะทะ
 2 เวลาทอดปลา ถาใชนํ้ามันนอยไป เนื้อปลาจะติดกะทะ ดังนั้นใหใสนํ้ามันเยอะๆ หนอย ใหทวมปลาไดยิ่งดี 
เวลาทอดปลาจะไดไมติดกะทะ
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3. หมกปลา “หมก” เปนการปรุงอาหารท่ีมีเนื้อสัตวเปนสวน
ประกอบหลัก เน้ือสัตวที่นิยมนํามาทําหมก ไดแก ปลาซิว (ปลาเล็กปลานอย) 
ฮวกกบ (ลูกออด) ปลาชนิดตาง ๆ เขียดนอย กบ ไก เปนตน หมก บางชนิดใส
หนอไมสด ตมขดูฝอยเปนหลกั อาจใสเนือ้สตัวเลก็นอยหรอืไมใสกไ็ด สวนผสม
นํา้พริก หมกไดแก พรกิสด หวัหอม ตะไคร โขลกละเอียด ปรุงรสดวยน้ําปลารา 
เกลือ นํา้ปลา ผสมทัง้หมด ใหเขากนั ตกัใสใบตอง หอและกลัดดวยไมกลดั นาํ
ไปนึ่งหรือปงไฟใหสุก หรืออาจนําสวนผสมใส ลงในหมอปดฝา ตั้งไฟออน ๆ 
ก็ได 

ผกัทีน่ยิมใสหมกไดแก หนอไมขูด หรอืหวัปลีหัน่ฝอยก็ได (โดยเฉพาะหมกไก จะใสหวัปลี หัน่ฝอย) ผกัแตงกล่ิน
จะใชผักอีตู (ใบแมงลัก) รสชาติท่ีไดรับจะเกิดจากความสามารถของผูปรุง โดยตรง ในการคาดคะเนปริมาณเครื่องปรุง
ใหพอเหมาะ เพื่อไมใหมีรสเผ็ด เค็มเกินไป

 4. ออม (แกงออม) เปนการปรุงอาหารปลา และผักหลายชนิดเปนสวนประกอบหลัก เครื่องปรุง
ประกอบดวย
  1. สวนนํ้าพริก ประกอบดวย พริกสด หัวหอม ตะไครหั่นฝอย โขลกหยาบ ๆ 
  2. สวนเครื่องปรุงไดแก เนื้อสัตวใชไดทั้ง ไก ปลา กบ เนื้อวัว ฯลฯ และผักตาง ๆ เชน บวบ เห็ด มะเขือ 
ถั่วฝกยาว ฟกทอง ดอกฟกทอง ดอกมะรุม ดอกแค ดอกบวบ เปนตน 

วิธกีารทาํ นาํเคร่ืองปรุงนํา้พริกละลายน้ําเลก็นอย ตัง้ไฟใหเดอืด จงึใสเนือ้
สัตวและผัก ตาง ๆ  ลงไป เมื่อปลาและผักสุกปรุงรสดวยนํ้าปลารา ไมปรุงรสเปร้ียว
และหวาน จะมีลักษณะ คลายแกงเลียงภาคกลาง 

บางครอบครัวนิยมใสขาวค่ัวหรือขาวเบือ (ขาวสารเหนียวแชนํ้าโขลกให
ละเอียด) การใส ขาวคั่วจะใสเมื่อปรุงรสและผักสุกไดที่แลวใสขาวคั่วจึงยกลง สวน
ขาวเบือจะใสไปพรอมเครื่องปรุง นํ้าพริก ขณะละลายน้ําต้ังไฟปรุงและคนใหเดือด
สมํ่าเสมอ

 5. ออปลา/อูปลา เรียกชื่อตางกันตามทองถิ่น แตวิธีการปรุงเหมือนกัน ออปลา/อูปลา มีลักษณะคลายออม 
แตนํ้านอยกวา กลาวคือ การออ หรือ อู นิยมทํากับพุงปลา ไขปลา ปลาตัวเล็ก หรือเครื่องในสัตว เปนตน วิธีการทําให
นําพุงปลา ไขปลา หรืออื่น ๆ ใสหมอ ผสมเครื่องปรุงน้ําพริก (คลายออม) และ นํ้าปลารา อาจใสผักที่ใหรสเปรี้ยวเชน 
ใบมะขามออน ใบติ้ว นําเครื่องปรุงที่ผสมแลวทั้งหมดยกข้ึน ต้ังไฟ ปดฝาใหเครื่องปรุงสุก แตงกล่ินดวยใบอีตูเชนเคย 
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 6.  ปลาราบอง
 สวนผสม
 1. ปลารา : ปลาราอยางดีทําจากปลาชอน ปลาดุก นํามาลางน้ําอุนท่ีเตรียมไว ลางใหสะอาดนําไปผึ่งแดดพอ

หมาดๆเพื่อปองกันไมใหปลารากระเด็นเวลาสับหรือบดปลาราที่ผึ่งแดดพอหมาดๆนํามาขูดเอาเนื้อ แลวนํามาบดหรือ
สับใหละเอียดนําปลาราที่สับหรือบดละเอียดแลว นําไปนึ่งใหสุก

 2. พรกิแหง :นํา้พรกิแหงมาเดด็ข้ัวออกแลวลางนํา้ใหสะอาด ผึง่แดดใหแหงนํา้พรกิทีต่ากแลวขัว้ใหสกุพอหอม 
ระวังอยาใหพริกไหมพริกที่ขั้วสุกแลวนําไปโขลกหรือบดใหละเอียด

3. หอม กระเทียมแหง :นาํหอมแหงกระเทียมแหงแกะเปลือกออกใหสะอาด นาํไปลางแลวผึง่แดดพอแหง จาก
นั้นนําหอมกระเทียมที่ผึ่งแดดเขาเครื่องอบ หรือขั้วใหสุกโขลกหรือบดใหละเอียด

4. ขา : นาํขามาลางใหสะอาด ฝานเปนแวนๆสับเปนชิน้เลก็ๆ นาํไปโขลกหรอืบดใหละเอยีด เขาเครือ่งอบหรอื
ขั้วใหสุกนําไปผึ่งแดดพอประมาณ

 5. ตะไคร: นําตะไครมาลางนํ้าใหสะอาด หั่นฝอยโขลกหรือบดใหละเอียดแลวนําเขาเครื่องอบหรือคั่วใหสุก
 6. ใบมะกรดู :เดด็ใบมะกรดูแลวนาํมาลางนํา้ใหสะอาด ผ่ึงลมพอประมาณ และนาํมาหัน่ฝอยเขาเครือ่งอบหรอื

คั่วใหสุกกรอบ แลวมาโขลกหรือบดใหละเอียด
7. มะขามเปยก :นํามะขามตมนํ้าใหเดือด กรองดวยผาขาวบางเอาเนื้อมะขามเปยกมากวน

 วิธีทํา :
 นําปลาราที่นึ่งสุกแลวใสในครกหรือภาชนะที่เตรียมไวหลังจากนั้นตามดวยพริกแหง หอม กระเทียม ตะใคร 
ขา ใบมะกรูด มะขามเปยก ปลายางคลุกเคลาเขากัน คนใหทั่วชิมรสแลวนําไปบรรจุภาชนะรับประทานกับผักสดผักนึ่ง
ถาไมชอบปลาราใสนํ้าปลาก็ได

เทคนิคในการทํา
 สวนผสมของปลาราจะใชมะขามเปยกแทนนํา้มะนามเนือ่งจากถาใชนํา้มะนาวปลาราบองจะบดูเนาเสียไดงาย
เมือ่ผสมปลาราสบักับเคร่ืองปรุงไดสดัสวนแลวทาํใหสกุและควรท้ิงไวใหเยน็จงึบรรจุใสขวดผลิตภณัฑขายและเก็บไวใน
อุณหภูมิที่เย็นจะรักษารสชาติและคุณภาพไวไดนานเปนเดือน

ขอเสนอแนะ 
   - ปลาราท่ีนาํมาทําปลาราบอง ตองเปนปลาท่ีผานการหมักมาไมนอย

    กวา 1 ป
   - ปลาราท่ีหมักควรใสราํและเกลือดวยเพ่ือรสชาติของปลาราทีอ่รอย
   - ปลาราท่ีนํามาทําปลาราบองตองตองสดและสะอาด
   - ปลาราทีนํ่ามาทาํควรเปนปลาชอนเพราะมเีนือ้นมุและหาไดงายใน

    ทองตลาด
   - เครื่องเทศตางๆที่นํามาปรุงควรเปนของที่สดสะอาด
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 7. ปลาจอม 
 ปลาจอม คือปลาตัวเล็ก นิยมใชปลาซิว เปนสวนผสมหลัก เมื่อดองแลว นํามาประกอบอาหารดวยวิธีการยํา 
หรือรับประทานกับมะมวงดิบ สมโอ มะละกอดิบ แตการใชวิธีปรุงหรือกินดังกลาวไมสามารถฆาพยาธิได จะนํามาซ่ึง
การกอโรคพยาธิใบไมตับ สงผลใหเปนมะเร็งทอนํ้าดี วิธีที่จะทําให “สุก” นั้น ตองใชความรอนเทานั้น ที่นิยมกันคือค่ัว 
นึ่ง เขาไมโครเวฟ จึงจะสามารถฆาพยาธิได 
Ê‹Ç¹¼ÊÁ »ÅÒ«ÔÇ ´Ô¹»ÃÐÊÔÇ à¡Å×Í µÐä¤Ã � ËÍÁá´§ ¡ÃÐà·ÕÂÁ ¾ÃÔ¡áËŒ§Â‹Ò§ä¿ ÁÐà¢×Íà»ÃÒÐ ¼Ñ¡ªÕ µŒ¹ËÍม

วิธีการดองปลา 
 1. นําปลาซิวมาลางใหสะอาด หมักดวยเกลือ และดินประสิว
  2.  บรรจุลงไปในขวดแกวท่ีแหง และสะอาด หมักไวประมาณ 15 วัน ปดฝาขวดใหสนิท
 3.  วิธีการยํา ใสหอมแดง ตะไคร มะเขือเปราะ และกระเทียมซอย ลงไปใสชามปลาจอม คลุกเคลาเบาๆ 
ใหเขากัน
 4.  ขยี้พริกแหง ใสลงไป หามโขลก คลุกเคลาใหเขากัน
 5.  โรยดวยผักชีตนหอม
เคล็ดลับในการปรุง/เลือกสวนผสม
เคล็ดลับในการปรุง
 - ไมโขลกพริกแหง เพราะจะทําใหเสียรสชาติ 
 - การดองปลาซิว ถาไมใสดินประสิว ปลาจอมจะเปนปลารา เคล็ดลับในการเลือกเครื่องปรุง
 - ปลาซิวท่ีใช ตองเปนปลาสด
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 ทฤษฎีแรงจูงใจปองกันโรค, การประยุกตใชเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับ 
 ดร. วรยุทธ นาคอาย 

สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค

พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior)
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ(1,2) ไดใหความหมายของพฤติกรรมสุขภาพวา มีความหมายเชนเดียวกับพฤติกรรมทั่วๆ
ไปแตมุงเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ สวนการปฏิบัติตนเก่ียวกับการรักษาความสะอาดของรางกาย อันไดแก 
การอาบนํ้า การแปรงฟน การสระผม ฯลฯ สิ่งแสดงออกดังตัวอยางน้ีจะสามารถมองเห็นไดหรือสังเกตไดอยางชัดเจน
วา บุคคลไดกระทําหรือปฏิบัติแตพฤติกรรมสุขภาพบางอยางเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบุคคล สังเกตโดยตรงไมไดแต
สามารถวัดได โดยใชเครื่องมือที่พิเศษและสามารถบอกไดวา “มี” หรือ “ไมมี” ไดเชน ความคิด ความเชื่อ ความรูสึก 
คานิยม ความชอบ ความสนใจ ฯลฯ เปนตน
 เมื่อพิจารณาแนวคิดของพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพแลวจะเห็นวากระบวนการของการเกิดโรคหรือเกิด
สภาวะท่ีไมสมบูรณของสขุภาพนัน้ สวนใหญจะมสีาเหตเุนือ่งมาจากลักษณะของบคุคลคนนัน้ สิง่แวดลอมท่ีเอือ้อํานวย 
และตวัสาเหตุของโรค (ตวัเชือ้โรค ถาโรคน้ันเปนโรคทีเ่กดิจากการติดเชือ้) การทีบ่คุคลจะเกิดโรคใดๆน้ัน กย็อมสบืเนือ่ง
มาจากการปฏิบัติตัวของบุคคลนั้นๆ เปนประการสําคัญ และเม่ือเปนโรคแลวจะหายจากโรคบุคคลนั้นก็ตองปฏิบัติตน
อยางหนึง่กอนจงึจะทาํใหเขาหายจากโรคนัน้ๆได ซึง่เปนพฤตกิรรมการปฏบิตัติวัทีม่สีวนเกีย่วของทัง้ในสภาวะกอนเกดิ
โรคขณะเกิดโรคหรือเมื่อเจ็บปวย

PMT: Protection Motivation Theory
 PMT: Protection Motivation Theory พัฒนาขึ้นมาโดย Rogers(3) ในป 1975 สําหรับเปนกรอบคิดในการ
ทาํความเขาใจผลของการใช “ความกลวั”ในการกระตนุพฤติกรรม ปรบัปรงุอกีครัง้ในป 1983 โดยเนนความสาํคัญรวม
กันระหวางแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model ) และทฤษฎีความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเอง ( Self Efficacy Theory ) นั่นคือ การรวมเอาปจจัยท่ีทําใหเกิดการรับรูในภาพรวมของบุคคล ซ่ึงการรับรูนี้จะ
เปนตัวเชื่อมโยงท่ีจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคน้ี ไดเนนเกี่ยวกับ
การประเมินการรับรูดานขอมูลขาวสารในการเผยแพรส่ือสาร การประเมินการรับรูนี้มาจากส่ือกลางท่ีทําใหเกิดความ
กลัว ซึ่งขึ้นอยูกับจํานวนของสื่อที่มากระตุน และในการตรวจสอบการประเมินการรับรู Rogers(3,4) ไดกําหนดตัวแปร
ที่ทําใหบุคคลเกิดความกลัว 3 ตัวแปรคือ ขนาดความรุนแรงของโรค (A magnitude of Noxiousness or severity 
of an event) การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคทีจะเกิดข้ึนหากไมมีพฤติกรรมการปองกันหรือไมปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรม (Perceived Probability) ความคาดหวงัในประสทิธผิลของการตอบสนองในการลดความรนุแรงหรอืกําจดั
ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น (Response Efficacy) โดยใหมีความครอบคลุมประเด็นดานการผลของการสื่อสารเพื่อการ
จูงใจ โดยเนนกระบวนการคิด (cognitive) ที่เปนสื่อกลางของการเปล่ียนพฤติกรรม ดังน้ันทฤษฎีแรงจูงใจปองกันโรค
มักจะถูกนําไปประยุกตใชใน 2 รูปแบบคือ (1) เปนกรอบคิดการพัฒนาและประเมินการส่ือสารเพื่อการจูงใจ และ (2) 
ใชเปนตวัแบบการรบัรทูางสงัคมในการคาดการณพฤติกรรมสุขภาพ PMT ในชวงแรกใหความสาํคญักบัผลกระทบท่ีเกดิ
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ขึ้นจากการชักจูง/จูงใจที่เนนภายใตเงื่อนไขของการการกระตุนดวยความกลัวอันจะสงไปสูทัศนคติและพฤติกรรม ดัง
นั้นคําถามการวิจัยสวนใหญจึงมุงเนนไปท่ีผลของการใชความกลัวท้ังทางตรงและทางออมกับ ผูถูกวิจัย ทัศนคติและ
พฤติกรรม ซึ่งเริ่มตนจากการนําการกระตุนดวยความกลัวมาใช 

Ê‹Ç¹»ÃÐ¡Íº·Õè·íÒãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ  Ê×èÍ¡ÅÒ§¢Í§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÃÑºÃÙŒ ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
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ภาพที่ 53 รูปแบบด้ังเดิมของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรค Rogers , 1975 
(ที่มา : Ronald W. Rogers. Journal of Psychology . 1975 : 99)

การรับรูความรุนแรงของโรค ( Noxiousness ) สามารถพัฒนาไดจาก การขูวาถากระทําหรือไมกระทํา
พฤติกรรมบางอยาง จะทําใหบคุคลไดรบัผลรายแรง โดยใชสือ่เปนส่ิงสาํคญัในการเผยแพรขาวสารท่ีคกุคามตอสุขภาพ 
ลักษณะขอความท่ีปรากฏเชน มีอันตรายถึงชีวิต หรือบรรยายวาไมทําใหเกิดอันตรายรุนแรง เชน เปนแผลบริเวรตับ 
โดยทัว่ไป ขอมลูทีท่าํใหเกดิความกลวัสงูจะสงผลใหบคุคลเปลีย่นทศันคต ิและ พฤตกิรรม ไดมากกวาขอมลูทีท่าํใหกลวั
เพียงเล็กนอย(4) อยางไรก็ตามขอมูลที่ทําใหเกิดความกลัวสูง อาจไมมีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยตรงแตหาก
ใชการกระตุนหรือปลุกเรารวมกับการขูอาจสงผลตอการเปล่ียนพฤติกรรมโดยตรงแตหากใชการกระตุน หรือปลุกเรา
รวมกับการขู อาจสงผลใหขอมลูนัน้มลีกัษณะเดนชดัข้ึน กระบวนการประเมินการรับรขูองบุคคลตอขอมลูขาวสารท่ีเกิด
ขึ้น จะทําใหบุคคลรับรูความรุนแรงของการเปนขณะที่มีการกระตุนจะทําใหบุคคลรับรูในความรุนแรงของการเปนโรค
ดีกวาการกระตุนตามปกติ และทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไดในการตรวจสอบองคประกอบเก่ียว
กับผลที่เกิดจากการรับรูถึงอันตรายในระดับสูงๆ 

การรับรูตอโอกาสเส่ียงของการเปนโรค ( Perceived Probability ) จะใชการสื่อสารโดยการขูที่คุกคาม
ตอสุขภาพ ซึ่งจะทําใหบุคคลเช่ือวาตนกําลังตกอยูในภาวะเส่ียง การรับรูโอกาสเส่ียงของการเปนโรคจะข้ึนอยูกับการ
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ตัดสินใจของแตละบุคคลวา ถาไมปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายท่ีเกิดขึ้น จะทําใหไดเชนเดียวกับการรับรูในความ
รุนแรงของโรค โดยใชแบบสอบถามใหตอบคําถามในกลุมที่เสี่ยงตอการเปนโรคสูง และกลุมที่เสี่ยงตอการเปนโรคต่ํา 
ตัวอยางเชน ใหผูบริโภคอาหารที่ปรุงจากปลานํ้าจืดเกล็ดขาวดิบอานบทความเรื่องพยาธิใบไมตับเปนสาเหตุทําใหเกิด
โรคมะเร็งทอนํา้ดไีดสงูซึง่แสดงใหเหน็วาการทานอาหารท่ีปรุงจากปลาน้ําจดืเกล็ดขาวแบบดิบๆจะทําใหผูบริโภคมีโอกาส
เสีย่งตอการเปนโรคมะเร็ง ทอนํา้ดเีปนตน โดยใหกลมุตัวอยาง ทาํเคร่ืองหมายลงในชองหนาขอความ ของแบบสอบถาม
วาตนเชื่อหรือไมวาการทานอาหารทีปรุงจากปลานํ้าจืดเกล็ดขาวแบบดิบจะทําใหเกิดพยาธิใบไมตับและเปนโรคมะเร็ง
ทอนํา้ด ีเปนตน การใชแบบสอบถามเพือ่ตรวจสอบความตัง้ใจทีจ่ะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมอาจไมประสบผลสาํเรจ็เทาใด
นัก เน่ืองจากการตรวจสอบตัวแปรเกี่ยวกับการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคจากผูที่มีโอกาสเสี่ยงสูงตอการเปนโรค
จะไมยอมปฏบิตัติามคาํแนะนาํเสมอไป ตวัอยางเชน ภายหลงัจากผท่ีูทานอาหารทีป่รุงจากปลานํา้จดืเกลด็ขาวแบบปรงุ
ไมสกุบอยครัง้และตรวจพบวาเปนโรคพยาธใิบไมตับไดรบัการกระตนุในระสงูเพ่ือใหเลกิทานอาหารเมนปูลานํา้จดืปรงุ
ดบิก็ยงัหลกีเลีย่งไมยอมปฏบัิตติามคาํแนะนาํ การทาํ ultra sound อาจเพิม่ใหบคุคลนัน้กลัวการเปนมะเร็งทอนํา้ด ีซึง่
จะหลีกเล่ียงความกลัวโดยไมยอมรับการตรวจ ultra sound แตในทางกลับกนั การเอาใจใสสนบัสนุนใหผปูวยโรคพยาธิ
ใบไมตบัคาํนงึถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมการทานดิบจะนําไปสูการเปนโรคมะเร็งทอนํา้ด ีจะทําใหบคุคลน้ันลดจํานวน
ครั้งของพฤติกรรมการบริโภคดิบลงได ซึ่งจะสงผลใหเปนพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํ้าดีนอยลง 

การใหบคุคลปฏิบตัติามคําแนะนําอาจใชเง่ือนไขความเส่ียงตอการเปนโรคสูง รวมกบัผลทีเ่กดิขึน้จาการปฏิบตัิ
ตามคําแนะนํา แตเงื่อนไขดังกลาวยังเปนสิ่งท่ีตองคนหาคําตอบตอไป ความเส่ียงตอการเปนโรคสูง จะมีผลตอความ
ตัง้ใจของบคุคลในการปฏบัิตตินเพือ่ลดพฤติกรรมเสีย่งน้ันหรอืไม เพราะทาํใหเพ่ิมความเส่ียงมากข้ึนได ถาบคุคลพยายาม
ทีจ่ะปฏเิสธการรบัรขูองตนเองวา เขาไมสามารถทีจ่ะปฏบิติัตามคาํขนูัน้ไดแมวาจะเปนผลเสยีแตในทางกลบักนัถารวม
ภาวะเสี่ยงสูงกับผลดีของการปฏิบัติจะทําใหความต้ังใจท่ีจะยอมรับการปฏิบัติตามมีเพิ่มมากขึ้น(3) 

ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง (Response Efficacy) กระทําไดโดย การนําเสนอขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อลดโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคซ่ึงเปนการส่ือสารที่ทําใหบุคคลเกิดความกลัวเกี่ยวกับ
สุขภาพ โดยปกติการนําเสนอขอมูลในรูปแบบของการปรับ และ /หรือ ลดพฤติกรรมท่ีไมถูกตอง จากผลการวิจัยพบ
วา การที่บุคคลทราบถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําแนะนํา จะชวยลดความรุนแรงของการเกิดโรค ไดอยางมีนัย
สาํคญัทางสถติ(ิ3,4,5,6,7) จากการวจิยัทีผ่านมาพบวา การเพิม่ความคาดหวงัในผลทีเ่กดิขึน้รวมกบัความตัง้ใจจะทาํใหเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะกรณีท่ีบุคคลรูวาตนกําลังเสี่ยงตอการเปนโรค แตเมื่อบุคคลนั้นถูกคุกคามสุขภาพ
อยางรนุแรงและไมมวีธิใีดทีจ่ะลดการคกุคามนัน้ลงไดอาจทาํใหบคุคลขาดทีพ่ึ่งและการสอนทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงเพือ่
ใหบุคคลนั้นปฏิบัติตามคําแนะนําจะชวยใหเกิดความต้ังใจท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางจริงจัง การสอนท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจง จะมีรายละเอียด เพ่ือกระตุนเตือนความรูสึกหรือการรับรูตอความสามารถของตนเองใหปฏิบติัตามมาก
ขึ้น(4) 

จากองคประกอบท่ีทําใหเกิดความกลัวทั้ง 3 ตัวแปร ดังกลาวจะเห็นไดวาเปนมิติเดียวกับแบบแผนความเช่ือ
ดานสุขภาพ (Health Belief Model) ซึ่งประกอบดวย การรับรูตอโอกาสเสี่ยงจากการไดอันตรายตอสุขภาพ (Per-
ceived Susceptibility) การรับรูตอผลที่คาดวาจะไดรับจากการปฏิบัติเพื่อปองกันหรือลดอันตรายตอสุขภาพ (Per-
ceived Severity) การรับรูตอผลที่คาดวาจะไดรับจากการปฏิบัติเพื่อปองกันหรือลดอันตรายตอสุขภาพ (Perceived 
Benefits) การรับรูถึงปญหาอุปสรรค (Perceived Barriers) ซ่ึงตอมาในป 1983 Rogers and Maddux (8) ไดเพิ่มอีก
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หนึ่งตัวแปรคือ ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (Self – Efficacy Expectancy) ดังนั้นจึงเห็นไดวาทฤษฎี
แรงจูงใจเพื่อการปองกันโรคมีพื้นฐานมาจากแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพและทฤษฎีความคาดหวังในความสามารถ
ของตนเองของแบนดูรา(9,10,11) ซึง่แบนดูราเช่ือวากระบวนการเปล่ียนแปลงทางจิตวิทยาข้ึนอยูกบัความคาดหวงัในความ
สามารถของตนที่มีตอทางเลือกน้ันๆ ซึ่งการสรางความคาดหวังในความสามารถของตนที่จะเลือกทางเลือกดังกลาว 
กระทําไดหลายวิธีเชน การเลียนแบบ การเรียนรู หรือการสอนดวยการพูด ความสามารถของตนทําใหเกิดการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมในระดับสูงสุด และเปนพื้นฐานที่ทําใหบุคคลปฏิบัติตามโดยแทจริง 

โดยสรปุ การทีบ่คุคลจะปฏิบตัติามคาํแนะนํานัน้เน้ือหาของขาวสารควรจะมผีลในการชวยใหบคุคลปฏบิตัติาม
ได แตกตางจากตัวแปรอื่นๆ(4) ซึ่งมีลักษณะของขาวสารที่คุกคามสุขภาพ และไมไดคํานึงถึงการสงเสริมความสามารถ
ของบุคคลที่จะปฏิบัติตามคําแนะนํา การทดลองที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองที่นํามาใชในการปองกันโรค จากกลุมที่มีความเชื่ออํานาจในตนและกลุมที่มีความเชื่ออํานาจนอกตน พบวาผูที่
เชือ่อาํนาจในตนจะเชือ่วาการมสีขุภาพดหีรอืการเจบ็ปวยเกดิข้ึนจากการปฏบิตัตินของแตละบคุคล และมกีารแสวงหา
ขอมลูขาวสารในการปฏบิตัตินเพือ่การปองกนัโรค แตผทูีเ่ชือ่อาํนาจนอกตนจะเชือ่วาสขุภาพของเขาจะขึน้อยกูบัโอกาส 
เคราะหกรรม โชคชะตาหรืออํานาจ อื่น ๆ และไมตั้งใจท่ีจะแสวงหาขอมูลขาวสาร หรือการปฏิบัติตนท่ีจะปองกันโรค 
ดงันัน้ผทูีเ่ชือ่อาํนาจในตนจึงมกีารรับรเูกีย่วกับความสามารถของตนเองสูงในการตรวจสอบองคประกอบความคาดหวัง
ในความสามารถของตนได (4) ทาํใหผทูีเ่ปนโรคพยาธใิบไมตับมคีวามเชือ่วาการลดหรอืการเลกิพฤติกรรมการทานอาหาร
ที่ปรุงจากปลานํ้าจืดดิบสามารถกระทําไดงาย ความคาดหวังในความสามารถของตนเองเปนตัวทํานายที่ผลสูงสุดตอ
ความตัง้ใจทีจ่ะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทางสขุภาพ จึงมปีฏสัิมพนัธระหวางกันสูง(12) พบวาความสามารถของบคุคล เปน
ตวัทาํนายทีม่อีาํนาจสงูสดุตอการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของกลมุตวัอยาง ทัง้กลมุทีม่คีวามเชือ่อาํนาจในตนทางดานสขุ
ภาพตํา่และกลมุทีม่คีวามเชือ่อาํนาจในตนทางดานสขุภาพสงู หากทําใหเกดิความเครยีดขึน้ในกลมุตวัอยางทัง้สองกลุม
จะพบวาผทูีม่คีวามเชือ่อาํนาจในตนตํา่จะมแีนวโนมใหเกดิความไมมัน่ใจในความสามารถของตนเองทีจ่ะปฏบิตัติามคาํ
แนะนํา แมวาบุคคลจะมีความเช่ือสูงวาการปฏิบัติตามคําแนะนําจะทําใหเกิดอันตรายลดลงแตการขาดความม่ันใจใน
ความสามารถของตนเองตอการปฏิบตัจิะเปนตวัขดัขวางแรงจูงใจตอการปฏิบตัอิยางมากเชนกนั(13) ดังนัน้ ประสิทธผิล
ของการเผยแพรขอมูลขาวสารจึงมิไดขึ้นอยูกับความชัดเจนของส่ือ ที่จะทําใหบุคคลปฏิบัติตามเทานั้น หากแตบุคคล
ตองมีความคาดหวังวาเขาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไดดวย 

องคประกอบที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และความคาดหวังใน
ประสทิธผิลของการตอบสนองจะมปีฏสิมัพนัธระหวางกนัสงูโดยทัว่ไปการยอมรบัและการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะปฏิบตัติาม
คาํแนะนาํ จะเปนไปไดสงูเมือ่บคุคลมองเหน็วามปีระโยชนและสามารถปฏบิติัตามได (12,13)ซึง่ปฏสัิมพนัธระหวางตวัแปร
ทั้งสอง พบดังนี้ ถาความสามารถที่จะปฏิบัติตามมีสูงและผลดีของการปฏิบัติตามมีสูงดวยก็จะทําใหความตั้งใจในการ
ปฏิบัติตามมีเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน ในทางกลับกันถาความสามารถในการปฏิบัติตามมีสูงแตผลดีของการปฏิบัติตาม
คําแนะนํามีนอย ความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามก็จะลดนอยลงไปดวย 
 จากวิวัฒนาการของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรค Rogers ไดปรับปรุงโดยนําตัวแปรท้ัง 4 ตัว คือการรับ
รูในความรุนแรงของโรค การรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง และ
ความคาดหวังในความสามารถของตนเองมาสรุปเปนกระบวนการรับรู 2 แบบ(2,14,15)คือ 

1. การประเมินอันตรายตอสุขภาพ ( Threat Appraisal )
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2. การประเมินการเผชิญปญหา ( Coping Response )
กระบวนการรับรูดังกลาว เกิดจากอิทธิพลของแหลงขอมูลขาวสาร คือ สิ่งแวดลอม การพูดชักชวน การเรียนรูจากการ
สังเกต และลักษณะบุคลิกภาพหรือประสบการณท่ีบุคคลไดรับ ดังแผนภูมิที่ 2

1. การประเมินอันตรายตอสุขภาพ ประกอบดวยการรับรู 2 ลักษณะคือ การรับรูในความรุนแรงของโรคและ
การรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ซึ่งการรับรูนี้จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติและพฤติกรรม อีกทั้งอาจ
สงผลใหบคุคลเกดิการปรบัตวัตอบสนอง หรอื เกดิพฤติกรรมสขุภาพทัง้ท่ีพึงประสงคและอาจเกดิการปรบัตัวตอบสนอง 
หรอืเกดิพฤตกิรรมสขุภาพทีไ่มพงึประสงคเชนกนั อยางไรกต็ามปจจัยสําคญัทีช่วยสงเสรมิใหมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ทีไ่มพงึประสงคกค็อืความพึงพอใจในตนเอง (Intrinsic Rewards) และความพึงพอใจจากภายนอก (Extrinsic Rewards) 
เชนการเปนที่ยอมรับของสังคม (16,17)

2. การประเมินการเผชิญปญหา ประกอบดวย การรับรูเกี่ยวกับความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบ
สนองและความคาดหวงัในความสามารถของตนเอง ในการหลกีเลีย่งอนัตรายใหสาํเรจ็ลงไดเปนปจจยัสําคญัทีท่าํใหเกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีไมพึงประสงคแตสิ่งท่ีทําใหความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง
ลดลง คือ ความไมสะดวก คาใชจาย ความไมนาชื่นชม ความยากลําบาก ความสับสนยุงยาก อาการแทรกซอน และ
ความไมสอดคลองในการดําเนินชีวิต(16,18) 

แหลงขอมูล
ขาวสาร

สื่อกลางของกระบวนการรับรู รูปแบบการ
 ตอบสนอง

                    »̃¨¨ÑÂ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡µÍºÊ¹Í§·Õèà»š¹ä»ä´Œ
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ภาพที่ 54 ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรคที่ไดรับการพัฒนา Rogers , 1986 
(ที่มา : Ronald W. Rogers. Health Education Research.Volume3;1986:55 )
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 กลาวโดยสรุป ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรคมีความเชื่อวาแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรค จะกระทําไดดี
ที่สุดเมื่อ
 1.  บุคคลเห็นวา อันตรายตอสุขภาพนั้นรุนแรง
 2.  บุคคลมีความรูสึกวาตนออนแอ หรือเสี่ยงตออันตรายนั้น
 3.  เชื่อวาการตอบสนองโดยการปรับตัว เปนวิธีที่ดีที่สุดท่ีจะกําจัดอันตรายน้ัน
 4.  บคุคลมคีวามเชือ่มัน่ในตนเองวาจะสามารถปรับตวั เพือ่ตอบสนองหรอืปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมนัน้ไดอยาง
  สมบูรณ
 5.  ผลดีจากการตอบสนอง ดวยการปรับตัวแบบที่ไมพึงประสงคนั้นมีนอย
 6.  อุปสรรคเก่ียวกับการปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นตํ่า

จากการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือการปองกันโรค ดังกลาวมาแลวจะเห็นไดวาบุคคลตองมีความเช่ือในความ
รุนแรงของโรค เชื่อตอโอกาสเส่ียงของการเกิดโรค คาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองของตนเอง และมีความ
สามารถท่ีจะกระทําพฤติกรรมน้ันไดซึง่จะมีผลตอความต้ังใจ และชวยใหบคุคลเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมบางอยาง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การประยุกตใช PMT กับการปองกันโรค

การนําแนวคิดของทฤษฎีนี้ มาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนให
นักเรียนมีการรับรูในความรุนแรงของโรคพยาธิใบไมตับ การรับรูตอโอกาสเส่ียงของการเกิดโรคหนอนพยาธิปากใบไม
ตับและมะเร็งทอนํ้าดี มีความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง และคาดหวังวาตนเองมีความสามารถที่จะ
ปฏบิตัเิพ่ือการปองกันโรคได โดยพรอมท่ีจะพรอมท่ีจะใหความรวมมือในการเพ่ิมความสามารถของตนเองและเพ่ิมความ
สามารถใหแกตนเอง ในการมีพฤติกรรมเพื่อการปองกันโรคพยาธิใบไมตับอยางตอเนื่องโดยตองสรางความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง ใหแกนักเรียนกอนนักเรียนจึงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมสุขศึกษา เพื่อการพัฒนาความสามารถของตน 4 ประการ(10)ดังนี้ การจัดกิจกรรมให
นักเรียนประสบความสําเร็จดวยตนเอง (Performance Accomplishment) เพื่อปฏิบัติไดสําเร็จซ่ึงเปนการเพิ่มความ
พยายามเพ่ิมความมั่นใจ มีทักษะ มีความพอใจมองเห็นคุณคาและเปนกําลังใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอื่นๆ(9)ตอ
ไป ดังรายละเอียดตอไปน้ี

1.1. เรียงลําดับกิจกรรมจากงายไปหายาก
1.2. การวิเคราะหและแกไขปญหารวมกันในกลุม
1.3. การไดรับกําลังใจหรือไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอางอิง
1.4. ฝกใหสามารถใหกําลังใจแกตนเองเปน

2.  จดักจิกรรมใหเหน็ตวัอยางจากผอูืน่ ( Vicarious Experience ) กระบวนการเรยีนรเูกดิจากการทีน่กัเรยีน
ไดเห็นตัวอยาง รูปแบบ หรือตัวแปรที่สามารถมองเห็นหรือการสังเกตพฤติกรรมของคนอื่น ๆ  ซึ่งมีสภาพคลายตน โดย
อาจแสดงออกมาทางดานลบ ทําใหมองเหน็ผลเสยี หรอือาจแสดงออกมาทางดานบวก เพ่ือกอใหเกิดความคดิสรางสรรค 
ซึ่งเปนแรงจูงใจใหเกิด เกิดการตัดสินใจ ตั้งใจ และใชความพยายามเพื่อการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค

3.  จัดกิจกรรมการพูดจูงใจ ( Verbal Persuasion ) เพื่อกระตุน ชักจูงใจ ใหนักเรียนเกิดการยอมรับ มีสวน
รวมในกิจกรรมดวยความกระตือรือรน มีการตัดสินใจ ตั้งใจและพยายามเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางท่ี



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

106

พงึประสงค เชน การใหขอมลู การอภิปราย การอบรม การวิเคราะห และแกปญหาในกลุม โดยการพูดแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การใหบุคคลอางอิงพูดชักจูงเปนตน

4. การจัดกิจกรรมการกระตุนทางอารมณ (Emotional Arousal) การปลุกเราทางอารมณ มีผลตอการเพิ่ม 
หรือลดความสามารถของบุคคล (11) ดังนั้นจึงตองจัดระดับการกระตุนทางอารมณ ใหแกนักเรียนอยางเหมาะสมและ
สม่ําเสมอเชน การใหเกิดการรับรูในความรุนแรงของโรค และโอกาสเสี่ยงที่ติดเชื้อโรค โดยกระตุนใหเกิดความกลัว มี
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง และคาดหวังวาตนมีความสามารถท่ีจะปองกันโรคพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอนํ้าดีได
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แนวคิดที่ 3 การจัดการสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
 ? สิ่งแวดลอมดานสุขภาพ

 ? การสุขาภิบาล การกําจัดส่ิงปฏิกูล

 ? การจัดการน้ําและอาหารใหปลอดภัย

 ? เกษตรอินทรีย

 ? การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
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สิ่งแวดลอมดานสุขภาพ

ผศ.ดร.ยรรยงค อินทรมวง
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สิ่งแวดลอม (Environment)
สิ่งแวดลอม เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีปกติสุข มนุษยจะสามารถดํารงชีวิต

อยูไดตองอาศัยปจจัยสิ่งแวดลอมพื้นฐานอันเปนองคประกอบรางกายของมนุษย คือ อาหาร นํ้า และอากาศ เมื่อไร
ก็ตามที่สิ่งแวดลอมเหลาน้ีปนเปอนจะทําใหมนุษยเกิดการเจ็บปวยและมีอาการโรคตางๆ ตามมา ดังนั้นรางกายของ
มนุษยทุกคนตองการอาหาร นํ้า และอากาศ ที่สะอาด บริสุทธิ์ เพื่อมิใหเกิดภัยสุขภาพตอรางกายมนุษย

นอกจากปจจัยสิ่งแวดลอมพื้นฐานดังกลาว มนุษยยังตองการสิ่งแวดลอมอื่นๆ ท่ีใกลตัว เพื่อการดํารงชีวิต คือ 
ดิน แหลงนํ้า พืช สัตว ที่อยูอาศัย รวมทั้งสิ่งแวดลอมดานสังคม คือ ชุมชนนาอยู การงานอาชีพที่กอใหเกิดรายได 
สถาบันการศึกษาเพ่ือถายทอดความรู สถานบริการสาธารณสุขเพ่ือสงเสริมสุขภาพและรักษาโรคภัยตางๆ ตลอดจน
ศาสนสถานซึ่งเปนท่ีอบรมบมเพาะใหมนุษยมีสภาพจิตใจท่ีสมบูรณ เหลานี้ถือเปนส่ิงแวดลอมทั้งส้ิน

กลาวโดยสรุป มนุษยตองอาศัยปจจัยสิ่งแวดลอมในการดํารงชีพ สิ่งแวดลอมแบงเปนสิ่งแวดลอมท่ีเปนสวน
ประกอบของรางกาย คือ อาหาร นํ้า และอากาศ ซึ่งส่ิงแวดลอมเหลานี้ถามีการปนเปอนจะเกิดผลกระทบตอรางกาย
มนุษยโดยตรง และมนุษยยังตองการสิ่งแวดลอมที่อยูนอกรางกาย คือ ดิน แหลงน้ํา พืช สัตว รวมทั้งส่ิงแวดลอมทาง
สังคมดานตางๆ เพื่อเกื้อกูลชีวิตมนุษยใหดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข

การอนามัยส่ิงแวดลอม (Environmental Health)
องคการอนามัยโลก ไดใหคําจํากัดความ การอนามัยสิ่งแวดลอม คือ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ที่

อยูนอกรางกายมนุษย และปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษย การอนามัยสิ่งแวดลอมเปนการประเมินและ
ควบคุมปจจัยเหลานั้นที่สงผลกระทบตอสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดลอมมีเปาประสงคเพื่อการปองกันโรคและสรางส่ิง
แวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาพดี ความหมายของการอนามัยสิ่งแวดลอมไมรวมพฤติกรรมท่ีไมเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม และ
ไมรวมพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม และพันธุกรรม

ความสําคัญของงานอนามัยสิ่งแวดลอม
มนุษยมีความเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ดังนั้นงานดานอนามัยส่ิงแวดลอมจึงมีความสําคัญตอสุขภาพ

อนามัย ดังนี้
1. งานอนามัยสิ่งแวดลอม เปนงานท่ีมุงเนนการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอมใหมี คุณภาพที่เหมาะสม

ตอการดํารงชีวิตของมนุษย
2. งานอนามัยสิ่งแวดลอม เปนงานท่ีมุงเนนการปองกันมิใหเชื้อโรคหรือสารเคมีที่เปนพิษเขาสูรางกาย

มนุษย โดยการปองกันมิใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ

1 http://www.who.int/topics/environmental_health/en/
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3. งานอนามัยสิ่งแวดลอม เปนงานที่มุงเนนการแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย 
เชน การจัดหานํ้าสะอาด การกําจัดอุจจาระและส่ิงปฏิกูล การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการมูลฝอย 
การควบคุมสัตวแมลงพาหะนําโรค เปนตน

ความสัมพันธระหวางสิ่งคุกคามสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพมนุษย
งานอนามัยสิ่งแวดลอม มีรูปแบบการวิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยอาศัยหลักการการประเมิน

ความเส่ียงสุขภาพ (Health Risk Assessment) ซ่ึงแสดงความความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมและสุขภาพมนุษย 
โดยการพิจารณาปจจัยหลักสามประการ คือ

1. สิ่งคุกคามสิ่งแวดลอม (Environmental Hazard) คือ ปจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่ทําให
เกิดอันตรายตอมนุษย

2. การรับสมัผสั (Environmental Exposure) คอื การท่ีมนษุยไดสมัผัส ในท่ีนีห้มายถึง การด่ืม การกิน 
การหายใจ การสัมผัสโดยรางกาย ส่ิงคุกคามสิ่งแวดลอม

3. ผลกระทบตอสุขภาพ (Human Health Impact) คือ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในรางกายมนุษย ในที่นี้
หมายถึง อาการ และโรค ตางๆ ที่เกิดข้ึน

โดยหลักการการประเมินความเสี่ยงสุขภาพไดเชื่อมโยงปจจัยหลักสามประการนี้ รวมทั้งแนวทางการแกไข
ปญหา ดังแสดงในภาพท่ี 55 โดยยกตัวอยางกรณีปญหาโรคพยาธิใบไมตับ ในที่นี้ตัวออนพยาธิ คือ เมตาเซอคาเรีย 
(Metacercariae) ในเน้ือปลาตะเพียน คอื สิง่คกุคามทางชีวภาพ การกินปลาดิบ คอื การรับสัมผัสสิง่คกุคามทางชีวภาพ 
และผลกระทบตอสุขภาพ คือ โรคพยาธิใบไมตับ
 ในมิติงานอนามัยส่ิงแวดลอม การปองกนโรคพยาธิใบไมตับ ตองตัดวงจรการติดตอของโรคนี้ ดูรายละเอียด
วงจรโรคพยาธิใบไมตับในภาพที่ 56 มาตรการปองกนสําคัญ คือ การสงเสริมใหประชาชนขับถายอุจจาระลงสวม ทั้งนี้
รวมทั้งสัตวเลี้ยง คือ สุข และแมวดวย เพื่อปองกันไขพยาธิปนเปอนแหลงน้ําจืด ซ่ึงจะทําใหหอยกินไขพยาธิจนฟกเปน
ตัวออน วายจากหอยไปฝงตัวในกลามเนื้อปลาในที่สุด

นอกจากการสงเสริมใหประชาชนขับถายอุจจาระลงสวมแลว งานอนามัยสิ่งแวดลอม ยังสงเสริมใหประชาชน
บริโภคอาหารปลอดภัย น่ันคือ การบริโภคอาหารปรุงสุก ซ่ึงเกี่ยวของกับงานสุขาภิบาลอาหารนั่นเอง 

สิ่งคุกคามสิ่งแวดลอม 

  (Environmental Hazard)

การรับสัมผัส 

(Environmental Exposure)

ผลกระทบตอสุขภาพ

(Health Impact)

ตัวออนพยาธิในเนื้อปลาตะเพียน มนุษยกินปลาตะเพียนดิบ มนุษยเปนโรคพยาธิใบไมตับ

¡ÒÃá¡Œ»̃ÞËÒ ËÃ×Í ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹»̃ÞËÒ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾

ภาพที่ 55 ความสัมพันธระหวางสิ่งคุกคามสิ่งแวดลอม การรับสัมผัส และผลกระทบตอสุขภาพ ประยุกตจาก Department of 
Health, Government of Western Australia



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

113

ภาพที่ 56 วงจรโรคพยาธิใบไมตับ
 

นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในปจจุบัน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศในสหภาพยโุรป ไดพัฒนากรอบการดาํเนนิงานดานอนามยัสิง่แวดลอม เพือ่

คุมครองสขุภาพประชากรของประเทศเหลาน้ัน โดยการพฒันาเครอืขายเฝาระวงัสิง่แวดลอมและสขุภาพ โดยการบรูณา
การระบบขอมลูขาวสาร ดานสิง่คกุคาม การรบัสัมผัส และภยัสุขภาพทีเ่กดิขึน้ ระหวางหนวยงานตางๆ จดัตัง้เครอืขาย
เฝาระวัง และทําการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ

การขบัเคลือ่นการแกปญหาสิง่แวดลอมและสขุภาพ นาํขอมลูจากเครอืขายเฝาระวงั ขบัเคลือ่นสเูครอืขายสงัคม 
เนนการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นท่ี การประเมินผล การวิจัยและการจัดกิจกรรมในระดับพื้นท่ีที่เปนรูปธรรม 
ขอสงัเกตประการสําคญั คอื นวัตกรรมน้ีพยายามใหเครือขายสังคมมีสวนรวมรับรแูละแกปญหาส่ิงแวดลอมและสุขภาพ
ที่เกิดขึ้นตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ

2 http://www.public.health.wa.gov.au/cproot/3087/2/hra_scoping.pdf
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ภาพที่ 57 กรอบนวัตกรรมสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ประยุกตจาก US Environmental Health Tracking

3 http://healthinformatics.wikispaces.com/Environmental+Public+Health+Tracking
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 การสุขาภิบาล การกําจัดส่ิงปฏิกูล

รศ.ดร.เลิศชัย เจริญธัญรักษ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

กระแสพระราชดาํรสัพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัภมูพิลอดลุยเดช เมือ่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2544 เนือ่งในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา มีประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ตอนหนึ่งวา “สิ่งปฏิกูลที่เทศบาลสูบจากบาน
เรอืน ยงัมกีารกําจดัไมด ีมบีางสวนมักสบูไปปลอยลงแมนํา้ ลําคลอง ทาํใหแหลงนํา้สกปรก และเปนเหตุใหเกดิการแพร
กระจายเช้ือโรคที่ติดมากับสิ่งปฏิกูล ถามีการทําถังหมักใหถูกสุขลักษณะ ก็จะกําจัดเชื้อโรคไดหมด และสามารถนําสิ่ง
ปฏิกูลไปใชประโยชนได เทศบาลตางๆ ควรพิจารณาวา จะทําอยางไร” จากกระแสพระราชดํารัสดังกลาวแสดงวา 
ปญหาการจดัการเกีย่วกบัสิง่ปฏกิลู นบัวามคีวามสาํคญัอยางยิง่ทีทุ่กภาคสวน ทัง้หนวยงานภาครฐั ภาคประชาชน ชุมชน 
จะตองนําพระราชดํารัสมานอมเกลาเพื่อการปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสม

1. การสุขาภิบาล
 การสขุาภบิาล โดยท่ัวไป หมายถึง วธิกีารทางสุขอนามัยในการสงเสริมและรักษาสุขภาพท่ีเปนระบบ เพ่ือการ
ปองกันไมใหมนุษยไดรับการสัมผัสกับอันตรายหรือภัยจากสิ่งท่ีกอใหเกิดโรค สิ่งที่กอใหเกิดโรค อันไดแก ของเสีย นํ้า
เสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ฯลฯ อันตรายหรือภัยนั้นอาจเปนทั้งตัวการของโรคทางกายภาพ เชื้อจุลินทรียกอโรค หรือ
สารเคมีที่เปนพิษ การสุขาภิบาลที่ไมถูกตองเหมาะสม หรือไมเพียงพอ ก็เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคได มีผลกระ
ทบอยางมีนัยสําคัญที่เปนประโยชนตอสุขภาพท้ังในครัวเรือน ชุมชน และสาธารณะ การสุขาภิบาลอาจเรียกรวมๆ
เปนการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม เนือ่งจาก มกัเกีย่วของกับส่ิงตางๆทีอ่ยลูอมรอบตัวเรา และสามารถเรียกเนนเฉพาะเปน
อยางๆได เชน การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลบานและท่ีอยูอาศัย การสุขาภิบาลนํ้าเสีย การสุขาภิบาลนํ้าดื่ม แต
บางการสุขาภิบาลอาจเรียกงายๆ ท่ัวไป เชน การกําจัดส่ิงปฏิกูล การกําจัดน้ําเสีย การกําจัดขยะมูลฝอย
 บทความน้ี จะกลาวถึงเฉพาะ การกําจัดส่ิงปฏิกูล ท่ีอาจเปนสาเหตุหนึ่งในการเกิดโรคตางๆได โดยเฉพาะ
ประโยชนที่เกี่ยวโยงกับสิ่งที่กอโรคจําพวกพยาธิตางๆ 

2. การกําจัดสิ่งปฏิกูล
ส่ิงปฏิกูล หมายถึง ของเสียท่ีปลอยหรือขับถายออกจากรางกายมนุษยที่สําคัญ ไดแก อุจจาระ ปสสาวะ และ

หมายความรวมถึง สิง่อ่ืนใดซ่ึงเปนสิง่โสโครก และท่ีมกีลิน่เหม็น จงึครอบคลุมถงึนํา้โสโครก นํา้เสยีจากอาคารประเภท
ตางๆ รวมทั้งของเสียอื่นๆ ดวย แตมักจะเขาใจกันงายๆวา เปน อุจจาระ ปสสาวะ ซ่ึงเปนของเสียที่ถูกขับออกจาก
รางกายมนุษยและสัตว 
 ทั้งอุจจาระและปสสาวะ เปนผลจากการกินอาหารเขาไป และถูกยอยท่ีกระเพาะและลําไสใหเปนของเหลว 
สารอาหารที่มีประโยชนจะถูกดูดซึมผานผนังลําไสเล็กเขาไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย สวนที่ไมมีประโยชนจะเหลือ
เปนกากอาหารจะเคล่ือนไปยังลาํไสใหญ มจีลุนิทรียยอยกากอาหาร จงึทาํใหเกดิกล่ินเหม็น ในขณะเดียวกันทีล่าํไสใหญ
จะดูดนํ้าในกากอาหาร ทําใหกากอาหารแหงจนเปนกอน ลําไสใหญก็จะบีบตัวไลกากอาหารท่ีเปนกอนออกทางทวาร
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หนกัท่ีเรยีกวาอุจจาระ สวนระบบไตจะขับถายน้ําออกมาในสวนท่ีไมมคีวามจําเปนออกมาเปนปสสาวะ ฉะน้ันท้ังอุจจาระ
และปสสาวะ ถือไดวาเปนสิ่งปฏิกูลที่ตองมีวิธีในการกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะ

การกาํจดัสิง่ปฏิกลู หมายถงึ วธิกีารหรอืกรรมวธิจีดัการส่ิงปฏกิลู เพือ่ไมใหเปนส่ิงกอใหเกดิโรคได หรอืเปนการ
ปรับสภาพจากที่มีอันตรายหรือคาความเสียใหเหมาะสมกอนปลอยท้ิง เนื่องจากสิ่งปฏิกูลนั้นประกอบดวยของแข็ง 
ของเหลวท่ีเปนสารอินทรีย เชื้อจุลินทรีย และสิ่งอื่นๆ ที่อาจเปนสิ่งกอใหเกิดโรคได ดังน้ัน จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมี
กรรมวิธีหรือระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือลดคาของความเสียใหเหลือนอยที่สุดกอนที่จะปลอยทิ้ง

3. ความจําเปนในการกําจัดสิ่งปฏิกูล
 3.1 สิ่งปฏิกูลเปนสิ่งทําใหเกิดกลิ่นเหม็น กอใหเกิดความรําคาญ ทําใหสภาพแวดลอมเกิดความสกปรก ไมนา
ดู นารังเกียจ
 3.2 ส่ิงปฏกิลูเปนแหลงเพาะพนัธขุองเชือ้โรคและพาหะนาํโรค หากมปีนเปอนเขาสรูางกายมนษุยและสตัว ไม
วาจะปนเปอนทางอาหาร นํ้า หรือการสัมผัสโดยตรง ยอมกอใหเกิดโรคในมนุษยและสัตวได
 3.3 การกาํจดัสิง่ปฏกิลูท่ีถกูตองและเหมาะสม ถูกสุขลกัษณะ เปนการแสดงถงึวฒันธรรมอนัดีงาม เปนทีย่อมรบั
ของประชาชน และสังคม

สิง่ปฏกิลูและการขาดสขุลกัษณะสวนบคุคลและชมุชนทีด่พีอ จะเปนสาเหตกุอใหเกดิการระบาดของโรคตดิ
เชื้อหลายชนิด เชน อุจจาระรวง อหิวาตกโรค โรคไขรากสาด โรคโปลิโอ โรคตับ โรคพยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด พยาธิ
ใบไม เปนตน ประมาณวา มีผูปวยเปนโรคอุจจาระรวงประมาณ 4 พันลานคนตอป ในจํานวนนี้มีการเสียชีวิต 2.2 ลาน
คน มีผูติดเชื้อพยาธิใบไม 200 ลานคน และ 400 ลานคนติดเชื้อพยาธิในลําไส 1, 2 นอกจากนี้ยังพบ พยาธิตัวกลม ทั้ง
ในผูบริโภคและคนงานภาคสนามที่มีการเพาะปลูกพืชไร ที่ใชสิ่งปฏิกูลที่ยังไมไดบําบัดเปนปุยในการปลูกขาว และยัง
พบวามีการตดิเชือ้พยาธติวัตดื และเชือ้แบคทเีรยี Salmonella ในสตัวจาํพวกววัควายดวย 3 โรคเหลานีม้คีวามเกีย่วของ
กับอุจจาระ โดยเฉพาะในกลุมประเทศกําลังพัฒนา ประเทศที่มีภาวะขาดแคลนสารอาหาร ฐานะยากจน จะทําใหมี
อตัราการปวยและอัตราการตายดวยโรคท่ีสมัพนัธกบัอจุจาระน้ีรนุแรงข้ึน สาํหรบัอตัราปวยตายโดยโรคอุจจาระรวงนัน้
จะพบมากในเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 5 ป 2 สอดคลองกับผลการตรวจอุจจาระเพ่ือหาพยาธิในผูใหบริการสูบและขนถายส่ิง
ปฏิกูลในเขตเทศบาลแหงหนึ่ง จํานวน 19 คน พบวา มีการติดเชื้อพยาธิคิดเปนรอยละ 21 จําแนกเปน พยาธิปากขอ 

2 คน พยาธิตัวตืด 1 คน และพยาธิใบไมตับ 1 คน 4 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ส่ิงปฏิกูลมีการปนเปอนของพยาธิ การติดเชื้อ
พยาธิอาจเกิดจากการขาดสุขลักษณะอนามัยสวนบุคคล โดยพบวามีผูใหบริการสูบและขนถายสิ่งปฏิกูลนั้น ไมมีการ
สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคลขณะทํางานทุกคร้ัง นอกจากน้ันรางกายของผูใหบรกิารสูบและขนถายส่ิงปฏิกลูยงัเปรอะ
เปอนส่ิงปฏิกูล ซึ่งไมไดมีการทําความสะอาดรางกายทันที 
 สําหรับปสสาวะ ถาเปนคนปกติจะมีปสสาวะที่ปราศจากเช้ือโรค แตหากมีการติดเชื้อโรค โดย Stenstrom et 

al. 5 บอกวา มักพบการติดเชื้อจากปสสาวะ 2 ชนิด คือ พยาธิใบไมเลือด และ เชื้อเลปโตสไปโรซีส อยางไรก็ตาม เมื่อ
มีการจัดการสิ่งปฏิกูล รวมทั้งการจัดหานํ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค และการสรางสุขลักษณะของบุคคลและชุมชนใหดี
ขึน้แลว พบวาสามารถลดอัตราปวยตาย และอัตราตายดวยโรคอุจจาระรวงไดอยางมีนยัสาํคญัทางสถิต ิ6ยกตัวอยางเชน 

Esrey et al. 7 ไดศกึษาพบวาเมือ่จัดการนํา้ใหดีขึน้และการจัดการสิง่ปฏกิลูใหถกูหลกัสขุาภบิาล สามารถลดอตัราการ
ปวยตายดวยโรคอุจจาระรวง และลดอัตราการตายของเด็กลงได 65% และ 55% ตามลาํดบั ดังนัน้การกําจดัและจัดการ
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สิง่ปฏิกลู ซึง่หมายรวมถึงการจัดเกบ็ การเก็บขน การบําบดั และการกําจัด จงึมคีวามสําคญัตอการปกปองสขุภาพมนุษย
และชุมชน

4. ลักษณะและปริมาณของส่ิงปฏิกูล
 สิง่ปฏกิลูทีเ่กดิขึน้ในแตละบคุคล แตละครอบครัว แตละชมุชน มคีวามแตกตางกนัทัง้ดานปรมิาณสวนประกอบ
และความเขมขนของสิง่ปฏกิลู ข้ึนอยูกบัปจจัยท่ีเกีย่วของ เชน การกินอาหาร ลักษณะและประเภทของอาหาร ภมูอิากาศ 
และสภาวะสุขภาพของบุคคลน้ันๆ ปริมาณอุจจาระปสสาวะท่ีขับถายออกมาแตละวันของแตละบุคคลมีนํ้าหนัก
ประมาณ 20 กรัม ถึง 1.5 กิโลกรัม คนที่กินอาหารประเภทมังสวิรัติจะมีปริมาณอุจจาระมากกวากลุมอื่นๆ เด็ก วัยรุน 
และคนหนุมสาว มปีรมิาณอจุจาระนอยกวาคนกลุมอืน่ๆ ปรมิาณนํา้ในอจุจาระจะผันแปรตามน้ําหนักของอุจจาระ เชน 
ในชมุชนทีม่อีจุจาระมนีํา้หนกั 100-150 กรมัตอวนั มปีรมิาณนํา้เปนสวนประกอบ รอยละ 75 และเมือ่ปรมิาณอจุจาระ
เพ่ิมขึ้น สัดสวนของนํ้าในอุจจาระก็จะเพิ่มขึ้นเชนกัน ความถ่ีของการขับถายอุจจาระก็จะผันแปรไปตามนํ้าหนักของ
อุจจาระเชนกัน 8

 องคประกอบในอจุจาระทีข่บัถายออกมา พบวา ประกอบดวย นํา้ สารอนิทรยี และสารอนนิทรีย ท่ีสาํคญัไดแก 
คารบอน ไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ซึ่งจะเห็นวา เปนองคประกอบที่สําคัญในการนําไปใชประโยชนเปน
ปุยไดเปนอยางดี แตองคประกอบในสิ่งปฏิกูลที่ขับถายออกมา ยังอาจพบเชื้อ จุลินทรีย ไขและตัวออนพยาธิ หรือส่ิงที่
สามารถกอใหเกดิโรคในมนษุยและสตัวได ซึง่เชือ้จุลินทรยี ไข ตัวออนพยาธทิีขั่บถายออกมากบัอจุจาระเหลานี ้มาจาก
บคุคลน้ันๆ หากบุคคลน้ันไมสบาย ตดิเช้ือเปนโรค เมือ่ขับถายออกมาก็สามารถปนเปอนมากับอจุจาระได เชือ้โรคท่ีพบ
ในส่ิงปฏิกูลจําแนกตามชนิดของเชื้อโรคได ดังตารางท่ี 1
 เชื้อโรคตางๆ ในอุจจาระเม่ือถูกขับออกจากรางกายจะมีความสามารถในการดํารงชีวิตแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาและการปรับตัวกับสภาพแวดลอมตางๆ เชื้อโรคในอุจจาระเปยกสามารถอยูรอดชีวิตท่ีอุณหภูมิปกติได เชน 

ไขพยาธิตัวกลม สามารถอยูรอดไดนาน ประมาณ 2-3 ป 9 การกําจัดเชื้อโรคในอุจจาระ เพื่อไมใหเกิดการแพรกระจาย
ของโรค จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกตองและเหมาะสม

ตารางที่ 9 เชื้อโรคท่ีพบในสิ่งปฏิกูล

ประเภทเช้ือโรค ชนิดของเช้ือโรค โรค

ไวรัส
Poliovirus โปลิโอ
Rotaviruses อุจจาระรวง
Hepatitis A virus โรคตับ

แบคทีเรีย

Salmonella typhi ไขไทฟอยด
Salmonella paratyphi โรคพาราไทฟอยด
Shigella species โรคบิด
Escherichia coli อุจจาระรวง
Vibrio cholera อหิวาตกโรค
Yersinia enterocolitica อุจจาระรวง โรคเยอชินิโอซีส
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ตารางท่ี 9  เชื้อโรคท่ีพบในสิ่งปฏิกูล (ตอ)

ประเภทเช้ือโรค ชนิดของเช้ือโรค โรค

โปรโตซัว
Balantidium coli อุจจาระรวง 
Entamoeba histolytica โรคบิดมีตัว
Giardia Iamblia อุจจาระรวง

ไขและตัวออนของพยาธิ

Ascaris Iumbricoides พยาธิไสเดือน
Fasciola hepatica พยาธิใบไมตับ
Ancylosstoma duodenale พยาธิปากขอ
Schistosoma spp. พยาธิใบไมเลือด
Taenia spp. พยาธิตัวตืด
Trichuris trichiura พยาธิแสมา
Opisthorchis viverrini พยาธิใบไมตับ

ที่มา: ดัดแปลงจาก Franceys, Pickford, Reed 10 และ Richard et al. 8

5. สถานการณการจัดการส่ิงปฏิกูลของทองถิ่น
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกําจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พบวา 
เทศบาล รอยละ 77.19 และ องคการบริหารสวนตําบล รอยละ 95.16 ไมมีระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล ดานการจัดบริการ
สูบสิ่งปฏิกูลตามบานเรือน พบวา องคการบริหารสวนตําบล รอยละ 64.58 มีรถสูบสิ่งปฏิกูลท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย 
เทศบาล มีรถสูบสิ่งปฏิกูลของหนวยงาน รอยละ 26.15 มีรถสูบสิ่งปฏิกูลเอกชนที่ถูกตองตามกฎหมาย รอยละ 49.23 
และมรีถสบูสิง่ปฏกิลูเอกชนทีไ่มถูกตองตามกฎหมาย รอยละ 24.62 และพบวา รถสบูสิง่ปฏกิลูของทองถิน่ทีไ่มมรีะบบ
บําบดัสิง่ปฏิกลูสวนใหญจะนําสิง่ปฏิกลูไปท้ิงตามสวน ไรนา และท่ีสาธารณะ กอใหเกดิปญหาการแพรกระจายของโรค
ระบบทางเดินอาหาร11 

ดานสถานการณการจัดการสิ่งปฏิกูลเขตเทศบาลในพื้นที่สาธารณสุขเขต 11 และเขต 14 พบวาการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลเขตเทศบาล รอยละ 97 ใชบริการรถสูบสิ่งปฏิกูลของเอกชนและเปนรถท่ีไดรับการอนุญาตถูกตองรอยละ 87.1 
ตวัถงัรถสบูสิง่ปฏกิลูท้ังของเทศบาลและสถานประกอบกจิการรถสบูสิง่ปฏกิลูมขีอความไมครบถวนตามทีพ่ระราชบญัญตัิ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 กําหนด และดานระบบการตรวจสอบติดตาม การเก็บขนสิ่งปฏิกูลของเทศบาลและสถาน
ประกอบการ มเีพยีงรอยละ 66.6 และรอยละ 13.8 ตามลาํดบั ดานการปฏบิตัตัิวขณะทําการสบูส่ิงปฏกิลูและหลงัการ
ปฏิบตังิาน ผปูฏิบตัทิัง้ของเทศบาลและสถานประกอบกิจการ ปฏิบตัตัิวตามหลกัการในการขนถายส่ิงปฏกิลูไมครบตาม
เกณฑทีก่าํหนด สวนสถานท่ีกาํจดัสิง่ปฏิกลูพบวา รอยละ100 ของเทศบาล และรอยละ92.5 ของผูประกอบกิจการไมมี
ระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูล มีการกําจัดโดยการปลอยทิ้งลงในสวน ปา ที่นาหรือขาย ใหเจาของสวนยางพารา ดานการ
ออกทศบัญญัติพบวา เทศบาลมีการออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล รอยละ 86.1 12

สถานการณการจัดการสิ่งปฏิกูลของเทศบาลในเขตภาคกลางตะวันตก พบวา มีรถบริการสูบขนถาย และการ
บําบัดสิ่งปฏิกูล รอยละ 43.5 ดําเนินการโดยเทศบาลรอยละ 17.4 และอนุญาตใหเอกชนเปนผูดําเนินการเก็บขน รอย
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ละ 25.2 ทั้งนี้ มีเทศบาลรอยละ 30.4 ทราบวา มีเอกชนที่ไมไดขออนุญาตจากเทศบาลใหบริการสูบสิ่งปฏิกูลในเขต
เทศบาล ดานระบบการบําบัดสิ่งปฏิกูล พบวามีเทศบาลรอยละ 5.2 (6 แหง) ที่มีระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล แตสามารถใช
งานไดทัง้ระบบเพยีง 2 แหง และใชไดบางสวน 2 แหง โดยรองรับกากสิง่ปฏกิลูจากรถสบูส่ิงปฏกิลูของเทศบาลเอง และ
รถของเอกชนท่ีเทศบาลอนุญาตฯรวม 4 แหงนอกน้ัน ยงัไมมกีารบําบดัส่ิงปฏิกลูท่ีสบูมาจากสวมอยางถูกตอง เทศบาล
รอยละ 74.4 มกีารออกเทศบญัญตัเิกีย่วกบัการควบคุมกําจัดสิง่ปฏกิลู แตมเีพียงรอยละ 46.8 ทีม่กีารกาํหนดหลกัเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข สําหรับใหเอกชนท่ีขออนุญาต เก็บขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลถือปฏิบัติ รอยละ 55.6 ของเทศบาลท่ีมี
การใหเอกชนจัดเก็บสิ่งปฏิกูล มีการตรวจสอบสุขลักษณะในการเก็บขนกําจัดส่ิงปฏิกูลของเอกชนกอนที่จะอนุญาตให
ดําเนินการโดยสวนใหญจะตรวจสอบเฉพาะรถสูบสิ่งปฏิกูล การบริการเก็บขนแตไมไดตรวจติดตามไปถึงขั้นการกําจัด
ส่ิงปฏิกูล และมีเทศบาลที่ทําการตรวจติดตามฯหลังการใหอนุญาตรอยละ 37.0 ปญหาที่เกิดจากการจัดการสิ่งปฏิกูล
มีเทศบาลรอยละ 19.5 ไดรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับสภาพรถสูบสิ่งปฏิกูล ที่ไมถูกสุขลักษณะวิ่งผานชุมชน การนําสิ่ง
ปฏิกูลไปเทราดในที่สาธารณะ (ขางทาง แหลงนํ้า ทอระบายนํ้า) และพ้ืนที่ของประชาชนโดยไมไดรับอนุญาต สถานที่
เททิ้งสิ่งปฏิกูลกอปญหาเดือดรอนรําคาญ กลิ่นเหม็น 13

สถานการณการจัดการสิ่งปฏิกูลของเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการศึกษา จํานวน 46 แหง
ประกอบดวย เทศบาลนครและเทศบาลเมือง 28 แหง เทศบาลตําบล 18 แหง พบวา เทศบาลสวนมากรอยละ 97.83 
มีการออกทศบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลในพ้ืนที่ สวนมากไมมีนโยบายเก่ียวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลที่ชัดเจน 
เทศบาลจะมุงเนนดานการจัดการขยะมูลฝอยมากกวา ดานการเก็บขนส่ิงปฏิกูล พบวา เทศบาลทุกแหงมีรถบริการสูบ
สิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาล โดยพบวา เทศบาลมีรถสูบสิ่งปฏิกูลของตนเองใหบริการแกประชาชน รอยละ 13.04 รถ
เอกชนที่ไดรับอนุญาตรอยละ 78.26 เอกชนที่ไมไดรับอนุญาตรอยละ 8.70 นอกจากนั้นยังพบวา เทศบาลที่มีรถให
บริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลไดมีการอนุญาตเอกชนใหมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลรวมดวย ลักษณะการอนุญาตใหเอกชนมา
เปนผูใหบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล สวนมากเปนการออกใบอนุญาตเปนรายๆ รอยละ 58.69 ใหสัมปทาน
แกผูประกอบการ รอยละ 32.61 และใหบริการโดยไมไดรับอนุญาต รอยละ 8.70 ดานสถานท่ีกําจัดส่ิงปฏิกูล พบวา 
เทศบาลมสีถานทีก่าํจดัสิง่ปฏกิลูเพยีง รอยละ 26.08 สวนมากเปนระบบถงัหมกัสิง่ปฏกิลูแบบ 28 วนั แตมรีะบบบาํบดั
ที่มีการใชอยางตอเน่ืองเพียงรอยละ 4.34 เทานั้น สวนระบบท่ีไมมีการใชนั้นสวนมากจะขาดการบํารุงดูแลและการ
ออกแบบระบบไมสอดคลองกบัพืน้ท่ี ทาํใหไมมกีารใชระบบทีส่รางข้ึน สวนสิง่ปฏกิลูทีเ่กบ็ขนมานัน้จะนําไปทิง้ทัง้บรเิวณ
ทีส่าธารณะ และพืน้ทีน่าทัง้ของประชาชนท่ีอนญุาตและไมอนญุาต ตลอดท้ังนาํไปทิง้ในสวนปา สวนผลไมและทงุหญา
เลีย้งสัตว ซึง่สิง่ปฏิกลูเหลานัน้ยงัไมผานการกําจดั ทาํใหมคีวามเส่ียงตอสุขภาพของประชนในพ้ืนทีเ่หลานัน้ ดานรถสูบ
ส่ิงปฏิกูลพบวา สวนมากมีลักษณะที่ไมถูกตองตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสขุ 2535 ทัง้สวนของรถทีใ่ชบรรจสุิง่ปฏกิลูมกีารรัว่ซมึ และมสีภาพทีเ่สีย่งตอการรัว่ซึม ตลอดจนไมมขีอความ
วา “รถสบูสิง่ปฏิกลู” ชือ่บรษิทัหรอืเจาของกจิการ หมายเลขโทรศพัท และเลขทะเบยีนใบอนุญาต โดยเฉพาะประเดน็
การร่ัวซึมจากประตูรถปลอยสิ่งปฏิกูลที่มีความเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อโรคตามเสนทางท่ีรถวิ่งผาน 14

จากสถานการณการจัดการสิ่งปฏิกูลดังที่กลาวมาน้ัน จะพบไดวาระบบการจัดการกําจัดสิ่งปฏิกูลยังมีความ
เสีย่งตอสขุภาพแกผปูระกอบการและประชาชนทัว่ไปทัง้ทางตรงและทางออม ดงันัน้หนวยงาน และประชาชนทีเ่ก่ียวของ 
ทัง้สวนราชการและเอกชน ตลอดจนการสรางภาคเีครอืขายเพ่ือใหเกดิความรวมมอืในการผลักดันทางสังคมใหเกิดความ
ตระหนักและหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใชแกปญหาการจัดการสิ่งปฏิกูลใหเปนระบบและลดความเสี่ยงตอสุขภาพ 
ตลอดจนมีผลพลอยไดที่เปนประโยชนแกเกษตรกร และประชาชนตอไป 
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6. หลักการกําจัดสิ่งปฏิกูล
การกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยท่ัวไปมีหลักการเหมือนกับการกําจัดน้ําเสีย ซ่ึงลักษณะของสิ่งปฏิกูลมีนํ้าและปริมาณ

ของสารอินทรียเปนองคประกอบ การยอยสลายส่ิงปฏิกูลจึงจําเปนตองอาศัยจุลินทรียเปนตัวยอยสลายหลัก โดย
จุลินทรียที่ใชยอยสลาย แบงออกเปน 2 ชนิด คือ

6.1 การใชจุลินทรียไมตองการอากาศ ระบบการกําจัดที่รูจักและนิยมใชทั่วไป คือ สวมที่มีบอเกรอะ บอซึม 
หรอืแบบถงักรองไรอากาศ หรอืระบบถงัแบบสาํเรจ็รูป ซึง่เปนการใชแบคทเีรียชนดิไมตองการอากาศ เปนตวัยอยสลาย
สารอินทรียในส่ิงปฏิกูลนั้นๆ

6.2 การใชจลุนิทรยีท่ีตองการอากาศ เปนการกําจัดสิง่ปฏกิลูโดยมีเครือ่งมอืในการเติมอากาศ เพือ่เพิม่ออกซิเจน
ใหกับจุลินทรียในการยอยสลายอินทรียสารใหดียิ่งขึ้น ซึ่งตองเปนระบบขนาดใหญ จึงจะเหมาะสมทั้งราคาและเวลา

โดยระบบและการกาํจดัสิง่ปฏกิลูท่ีจาํเปนในบาน ครัวเรือน ชมุชน แหลงสาธารณะ วดั โรงเรยีน โรงแรม สถาน
ทีต่างๆ ทีเ่รยีกวา “สวม” ซึง่มหีลายรูปลกัษณะแลวแตจะเลือกใชตามความเหมาะสมของแตละคน ชมุชนทองถิน่ หรอื
แตละสถานท่ี ลกัษณะของสวมและการกําจดัสิง่ปฏิกลู กเ็ลอืกใชตามความนิยมและเหมาะสมของผูใช สถานท่ี วฒันธรรม
ประเพณี และการใชประโยชน ตัวอยางเชน สวมตามบานเรือน ชุมชน วัด โรงเรียน โรงแรม สถานท่ีราชการ แหลงทอง
เทีย่วตางๆ ทีน่ยิมทัว่ไปกม็กัเปน สวมราดนํา้ จะเปนแบบชกัโครก นัง่ยองๆ หรอืนัง่ราบ กต็าม หรอืในรถโดยสาร เครือ่ง
บิน เรือ รถไฟ หากจะมีสวมใหถูกตองเหมาะสม ก็ควรจะเปนสวมแบบถังเก็บกักเพื่อนําไปกําจัดอีกที ซึ่งควรจะมีการ
ชําระลางส่ิงปฏิกูลดวยน้ําและสารเคมีในถังเก็บกักกอนท่ีจะนําไปกําจัด แตสถานการณปญหาท่ีเกิดขึ้นในรถโดยสาร
ปรับอากาศหรือที่นิยมเรียกกันวารถทัวรปรับอากาศ ซึ่งเมื่อสวมบนรถทัวรเต็มหรือไมเต็มก็ตาม พนักงานรถทัวร ก็มัก
จะนําสิ่งปฏิกูลนั้นไปปลอยทิ้งในที่ที่ไมเหมาะสม เชน ริมถนน รองระบายนํ้าเสียสาธารณะ สิ่งปฏิกูลบนรถทัวรนั้นมัก
ไมมีการเติมน้ํายาฆาเชื้อโรคแตอยางใด สิ่งปฏิกูลดังกลาวอาจจะกอใหเกิดการแพรกระจายเชื้อโรคสูมนุษยและสิ่ง
แวดลอมได 15

เมื่อสวมในแตละบาน ครัวเรือน หรือในสถานที่ตางๆ เต็ม ซึ่งหมายถึง ระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลที่มีบอเกรอะ บอ
ซึม หรือเปนถังสําเร็จรูป เต็มไปดวยสิ่งปฏิกูลจนไมสามารถระบายออกไปภายนอกได ก็ตองทําการสูบส่ิงปฏิกูลนั้นๆ 
ออกไป เพื่อใหสวมนั้นใชงานไดตอไป โดยทั่วไปก็จะเรียกใชบริการของรถดูดสวมของเทศบาล องคกรปกครองทองถิ่น 
หรือ อบต. หรือเอกชนที่ไดรับอนุญาตจากทองถิ่นนั้น โดยรถบริการสูบและขนถายสิ่งปฏิกูลที่ทําการใหบริการ จะตอง
เปนรถทีม่ลีกัษณะเฉพาะการสบูและขนถายสิง่ปฏกิลู ซึง่ตองไดรบัอนญุาตและตองปฏบิตัติามกฎระเบยีบของเทศบาล
หรือองคกรปกครองทองถิ่นน้ันๆ หลังจากรถบริการสูบและขนถายส่ิงปฏิกูลไดสูบเอาสิ่งปฏิกูลจากบอเกรอะ บอซึม 
หรือถังสําเร็จรูป จากแตละบาน แตละหลังคาเรือน แลวสวมนั้นๆ ก็สามารถกลับมาใชงานไดดังเดิม สวนสิ่งปฏิกูลที่รถ
ดูดสวมสูบไปนั้น รวบรวมจนเต็มรถแลว จําเปนที่จะตองนําสิ่งปฏิกูลน้ันไปกําจัดอีกทอดหนึ่ง แตจากสถานการณการ
จดัการสิง่ปฏกิลูของทองถิน่ทีไ่ดกลาวไปขางตนแลวนัน้ ยงัพบมปีญหาอกีมาก เนือ่งจาก แตละทองถิน่ แตละหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของ ยงัไมมรีะบบกาํจดัสิง่ปฏกิลูไวรองรบั หรอืบางแหงทีม่รีะบบกาํจัดฯ ซึง่ก็มจีาํนวนนอยแหงมาก กย็งัไมมีการ
จดัการทีใ่หเกดิประสทิธภิาพท่ีด ีประกอบกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของยงัไมเหน็ประโยชนกบัการกาํจดัสิง่ปฏกิลู หรอืไมได
ใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ ดังนั้น หากจะมีระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูลไวรองรับของแตละทองถิ่น และมีระเบียบการ
ควบคุมปฏิบัติการจัดการท่ีถูกสุขลักษณะ เชื้อโรคและพาหะนําโรคท่ีปนเปอนในส่ิงปฏิกูลก็จะถูกกําจัดอยางถูกตอง
เหมาะสม และจะเปนการปองกนัไมใหรถดดูสวมนาํส่ิงปฏกิลูไปปลอยท้ิงในทีท่ีไ่มเหมาะสม อนัจะเปนการปองกนัควบคมุ
ไมใหเชื้อโรคที่ปนเปอนในสิ่งปฏิกูลแพรกระจายออกไปสูมนุษยและส่ิงแวดลอมได
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สาํหรบัเทคโนโลยรีะบบกาํจดัสิง่ปฏิกลู ในกรณทีีร่ถดูดไปนัน้ สวนท่ีเปนน้ําหรือของเหลวและสวนทีเ่ปนตะกอน
จะถูกคลุกเคลาผสมจนเปนเน้ือเดียวกัน โดยท่ัวไปแลวยงัมคีวามสกปรกอยูมาก และอาจยังมีเช้ือโรคท่ีทําใหเกิดโรคปน
อยูดวย ดังน้ันจึงตองนําไปกําจัดใหถูกวิธี ซึ่งอาจทําไดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
 1) การนําไปฝง โดยขุดดินเปนรองยาวๆ แลวเทสิ่งปฏิกูลลงไปในชองหนาประมาณคร่ึง หนึ่งของรอง แลวใช
ดนิกลบ ซึง่กต็องเปนสถานทีห่างไกลชุมชน เพราะจะมีกลิน่เหมน็ และตองปลอยทิง้นานเพ่ือใหแนใจวา เชือ้โรคทีเ่จือปน
ถกูกําจดัและยอยสลายหมดแลว จงึจะใชประโยชนตอไปได วธินีีม้กัประยกุตใชกาํจดัรวมกบัการกาํจดัขยะมลูฝอยแบบ
ฝงกลบ แตควรมดีนิกลบสิง่ปฏกิลูและขยะมลูฝอยอยางเพยีงพอ และไมใหผูเกบ็ขยะเขาไปคยุขยะ เพ่ือปองกนัการสัมผสั
สิ่งปฏิกูล
 2) การนําไปหมักทําปุย โดยนําสิ่งปฏิกูลไปหมักในถังแบบปด จะกอเปนถังซีเมนตหรือบอหมัก หรือจะเปน
ภาชนะบรรจขุนาดใหญทีป่ดมดิชดิไมใหอากาศเขาไป เพ่ือใหเกดิการยอยสลายแบบไรออกซิเจนอยางนอย 28 วนั แลว
จึงนําไปใชทําปุย ซึ่งอาจนําไปใชโดยตรงหรือนําเอาไปทําใหแหงบนทรายกรองกอนก็ได วิธีนี้จะอาศัยจุลินทรียที่ไมใช
อากาศหรือออกซิเจนชวยยอยสลายส่ิงปฏิกูลหรืออุจจาระ โดยมีการศึกษาออกแบบระบบกําจัดตามแนวพระราชดําริ 
มีหลักการหมักท่ีสําคัญ คือ ตองหมักสิ่งปฏิกูลในถังปดนานอยางนอย 28 วัน แลวปลอยสิ่งปฏิกูลท่ีหมักแลวลงบนลาน
ทรายกรอง ตากตะกอนใหแหงสนิท ซึ่งเปนผลการศึกษาวิจัยตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อ 
พ.ศ.2523 ที่ จ.นนทบุรี ท่ีนําไปใชปฏิบัติจนทุกวันนี้ไดอยางเหมาะสม ถูกหลักการสุขาภิบาล และมีผลพลอยได คือ นํ้า 
และกากนําไปใชเปนปุยได อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อจุลินทรีย พยาธิชนิดตางๆไดเปนอยางดี โดยระบบ
กําจัดมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 2 สวน คือ
  2.1)  ถังหมักยอยสลาย ประกอบดวยถังคอนกรีตท่ีกอสรางขึ้นจํานวน 31 ถัง มีฝาปดมิดชิด ขนาดของถัง
กข็ึน้อยูกับปรมิาณท่ีบรรจุในแตละวนั ถงัหมกัแตละถงัตองมทีอระบายอากาศ ภายในถังหมกัจะบรรจุสิง่ปฏกิลูทีไ่ดจาก
การสูบส่ิงปฏิกลูของรถดูดสวมจากบานเรอืนและอาคารตางๆ แลวนาํมาเทลงในถังหมกันี ้ภายในถังหมกัจะเกิดการยอย
สลายส่ิงปฏิกลู โดยแบคทีเรียชนิดท่ีไมใชออกซิเจน ทาํการหมักอยางนอย 28 วนั เพ่ือทาํลายเช้ือโรค พยาธิและไขพยาธิ
ที่ปะปนมากับสิ่งปฏิกูล
  2.2) ลานทรายกรอง อาจสรางเปนลานส่ีเหลี่ยมผืนผา กออิฐฉาบปูน แบงเปนชองๆ ใชสําหรับกรองสิ่ง
ปฏกิลูทีผ่านการหมกัจากถงัหมกัทีค่รบเวลาตามกาํหนดแลว ลานทรายกรองจะทาํหนาท่ีกรองสิง่ปฏกิลูใหเหลอืตกคาง
อยูดานบน สวนนํ้าก็จะซึมผานลานทรายกรองสูทอนํ้าทิ้งดานลาง เพื่อรวบรวมนํ้าไปสูบอพักนํ้า เก็บไวรดตนไมหรือ
บําบัดกอนปลอยทิ้งสูแหลงนํ้าสาธารณะ สําหรับตะกอนที่กรองอยูดานบนลานทรายกรอง ใหตากแดดจนแหงเพื่อ
เปนการฆาเชื้อโรคโดยแสงอาทิตยอีกขั้นหน่ึง จากนั้นจึงนําไปยอยหรือบดใหมีขนาดเล็กลง เพื่อนําไปใชเปนปุยตอไป
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การจัดการนํ้าและอาหารใหปลอดภัย

นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ
สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า กรมอนามัย

1. การจัดการนํ้าสะอาด
นํา้เปนสิง่สาํคัญและจําเปนอยางมาก ในการดาํรงชวีติของสิง่มชีวีติทัง้หลายโดยเฉพาะการดํารงชวีติของมนษุย

เรานั้น นอกจากจะใชนํ้าเพื่อการดื่มการบริโภคแลว ยังตองใชนํ้าเพื่อกิจกรรมตาง ๆ อีกหลายอยาง เชน การกสิกรรม 
อตุสาหกรรม พลงังาน การขนสง การคมนาคม ฯลฯ ดงันัน้ นํา้จงึเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาตทิีส่าํคญัทีส่งผลกระทบ
โดยตรงตอชีวิตความเปนอยู และความเจริญของชุมชน ตัวอยางที่เห็นไดคอนขางชัดเจนคือ ทองถิ่นที่มีความเจริญมัก
จะตั้งอยูในบริเวณท่ีมีแหลงนํ้าสมบูรณ หรือมีแมนํ้า ลําธารไหลผาน และทองถิ่นที่ขาดแคลนน้ําหรือกันดารน้ํา มักจะมี
ความเจริญทีด่อยกวา ลกัษณะดงักลาวมปีรากฏใหเหน็ไดในทวปีตาง ๆ  ของโลก ซึง่ประเทศท่ีมัง่ค่ังสมบรูณ และมีความ
เจริญกาวหนาดีกวามักมีนํ้าอยูอยางอุดมสมบูรณ ความเปนจริงดังกลาวจะปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน แมแตพื้นท่ีเล็ก
ลงมา ขนาดชมุชนหรือหมบูานตาง ๆ  ในประเทศไทยกต็าม แหลงนํา้จะถอืเปนองคประกอบสาํคญัมากอยางหนึง่ สาํหรบั
ใชประกอบการเลือกพื้นที่ โดยจะเลือกตั้งชุมชนแหงใหมขึ้นบริเวณพื้นที่ที่มีแหลงนํ้าเหมาะสมและไมขาดแคลน นอก
จากนี้นํ้ายังเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา นับวาเปนประโยชนไดจากนํ้าที่มนุษยนํามาใชในทางออม แตอยางไรก็ตาม สัตว
นํา้นับวาเปนแหลงอาหารโปรตนีท่ีสาํคญัของมนษุย นอกจากนีน้ํา้ยงัใชเปนวตัถุดบิพืน้ฐานในการผลติสินคาหลายชนดิ 
เชน นํ้าแข็ง เครื่องดื่ม และนํ้าบริโภคบรรจุขวด เปนตน

เน่ืองจากในนํ้าอาจมีสิ่งเจือปนอยูไดหลายชนิด สิ่งเจือปนเหลานี้เปนสาเหตุใหคุณภาพของนํ้าเปลี่ยนแปลงไป 
และอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภคได ดังนั้นจึงเปนการจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการกําหนดมาตรฐาน
น้ําด่ืมหรือนํ้าสะอาดข้ึน เพ่ือจะไดใชเปนหลักในการตัดสินหรือวินิจฉัยวา นํ้านั้นสะอาดไดมาตรฐานท่ีกําหนดหรือไม 
การกําหนดมาตรฐานดังกลาว ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการนําไปใชดวย ถานําไปใชเปนตัวทําละลายสารเคมี เพ่ือ
ทาํการวเิคราะหทางวทิยาศาสตร หรอืนาํไปใชในทางกจิการทางการแพทยกต็องใชนํา้บรสุิทธิ ์แตถานาํไปใชเพือ่การดืม่
ปกต ิกไ็มจาํเปนตองใชนํา้บรสิทุธิ ์แตกต็องควบคมุชนิดและปรมิาณของสารเคมบีางอยาง ซึง่เปนอนัตราย หรอือาจเปน
อันตรายตอสุขภาพใหอยูในเกณฑที่กําหนด รวมทั้งตองควบคุมใหปราศจากเช้ือซึ่งอาจทําใหเกิดโรคที่เกิดจากน้ําเปน
สื่อดวย สวนการใชนํ้าในครัวเรือน แมวานํ้าที่นํามาใชในครัวเรือนจะมีปริมาณไมมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ
ของนํ้าที่ใชเพื่อการอุตสาหกรรมและการชลประทาน แตนํ้าที่นํามาใชในครัวเรือน จะตองมีความสะอาดและปลอดภัย 
แหลงน้ําที่จะใชตองอยูหางไกลชุมชน นํ้าที่จะใชในบานจะตองเปนนํ้าออน ปราศจากเชื้อโรคและสัตวเล็ก ๆ  ที่อยูในนํ้า 
รสดี และใสสะอาด น้ําที่นํามาใชไมวาจะมาจากนํ้าผิวดิน หรือนํ้าใตดินจะตองนํามาผานกรรมวิธีทําใหสะอาดเสียกอน 
นํ้าจะมีลักษณะเหมาะแกการนําไปใชอุปโภคบริโภคหรือใชในกิจกรรมอื่น ๆ ไดหรือไม ดูจากคุณภาพของน้ําบางตัวซึ่ง
สามารถบอกไดดวยวิธีงาย ๆ โดยใชประสาทสัมผัส การมองเห็นหรือการสัมผัสได เชน สี ความขุน กลิ่น ฯลฯ แตบาง
คร้ังสารบางอยางไมสามารถตรวจสอบดวยวิธีงาย ๆ ได เชน เชื้อโรค สารพิษตาง ๆ ที่ละลายปะปนอยูในนํ้านั้น 

การกําหนดรายละเอียดในมาตรฐานนํ้าด่ืมวาจะยอมใหมีสิ่งเจือปนชนิดไหนอยูไดเทาไหรนั้น ใช หลักการท่ีวา
สิง่เจอืปนนัน้จะตองอยใูนขีดจาํกดัทีส่ามารถรับรองไดวาจะไมกอใหเกดิอนัตราย หรอืบัน่ทอนสุขภาพอนามัยของมนุษย 
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โดยหลักการน้ีมาตรฐานนํ้าดื่มจึงอาจถูกกําหนดขึ้นไดหลายแบบ และแบบท่ีจะกลาวถึงเปนเกณฑมาตรฐานน้ําดื่มของ
ประเทศไทย 
 สําหรับการพิจารณาคุณภาพของน้ําจะตองพิจารณาคุณสมบัติท้ัง 3 ประการคือ
 1)  คุณสมบัติทางกายภาพ ตองปราศจากความขุน ตะกอน รส กลิ่น สี โดยปกติแลวคุณสมบัติทางกายภาพ
นี้สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา จึงมักจะบอกไดทันทีวานํ้านั้นมีคุณภาพดีหรือไมดีได
 2)  คณุสมบตัทิางเคม ีไดแก แรธาตแุละสารเคมตีาง ๆ  ทีอ่าจจะมปีะปนอยใูนนํา้สารเคมทีีล่ะลายนํา้อยใูนนํา้
บางชนิดก็เปนพิษรุนแรงมาก และบางชนิดก็จะเกิดสะสมข้ึนในรางกายและเปนอันตรายตอสุขภาพ สารเคมีดังกลาวนี้ 
เชน เหล็ก ตะกั่ว ทองแดง สารหนู เซเลเนียม ไซยาไนด ฟอสเฟต ฟลูออไรด จึงจําเปนจะตองไดรับการตรวจคุณภาพ
ทางดานเคมีใหแนชัดเสียกอนวาไมมีสารเคมีตาง ๆ ปะปนอยูในน้ําเกินกวามาตรฐานของน้ําดื่ม
 3)  คุณสมบัติทางชีววิทยา ไดแก เชื้อจุลินทรียตาง ๆ ที่อาจจะมีปะปนมากับนํ้า โดยเฉพาะนํ้าด่ืมจะตอง
ปราศจากเชือ้โรคปะปน เชือ้โรคทีอ่าจจะมปีะปนมากบันํา้เราไมอาจจะมองเหน็ไดดวยตาเปลา จาํเปนจะตองมกีารตรวจ
สอบทางหองปฏบัิตกิารจงึจะทราบได และเนือ่งจากเชือ้จลิุนทรียหลายชนิดสามารถมีชวีติอยไูดในน้ําแตอาจจะไมทาํให
เกดิโรค เชือ้จุลนิทรยีดงักลาวถงึแมวาจะมอียใูนนํา้บางกไ็มนาจะเปนอันตราย แตเชือ้จลุนิทรยีดงักลาวนัน้บางชนดิอาจ
กอใหเกดิโรคระบาดได จลุนิทรียทีส่าํคญั ไดแก แบคทีเรยี ไวรัส โปรโตซัว โรตเิฟอร ครสัเตเซียม สาหราย นํา้ทีม่จุีลนิทรีย
มากจะเกิดมลพิษที่มีผลกับสุขภาพไดโดยตรง อาจกอใหเกิดโรคระบาดท่ีมีนํ้าเปนสื่อได โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคระบบ
ทางเดินอาหารท่ีสาํคญัมกัเกิดจากเช้ือแบคทีเรยีทีก่อโรค (Pathogens) ปนเปอนอยใูนอาหารและน้ํา แลวทาํใหเกดิโรค
ตาง ๆ เชน อหิวาตกโรค ไทฟอยด พาราไทฟอยด บิดชนิดมีตัว ไวรัสตับอักเสบ เปนตน หนอนพยาธิ (Helminth) แบง
หนอนพยาธิออกเปน 3 ประเภทคือพยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน และพยาธิใบไม
 การปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหสะอาดปลอดภัย สามารถทําไดหลายวิธีดังนี้ 
 1. การตม เปนวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ําที่งายที่สุด รูจักกันแพรหลายตั้งแตโบราณ กรรมวิธีคือตมน้ําใหเดือด
นานประมาณ 10-15 นาที โดยความรอนของนํ้าขณะท่ีเดือดจะมีอุณหภูมิประมาณ 90-100oC เปนความรอนที่พอจะ
ทาํลายเช้ือจลิุนทรยีได แตคณุสมบัตทิางฟสกิสเคมี อาจเปล่ียนแปลงไปเพียงเล็กนอย เชน อาจลดปริมาณความขุน กล่ิน 
และสามารถลดความกระดางของนํ้าไดดวย ซึ่งวิธีนี้เสียคาใชจายนอยเหมาะที่จะใชภายในครัวเรือน 

2. การกลั่น เปนวิธีปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ีทําใหคุณภาพนํ้าดีที่สุดคือ สามารถทําใหนํ้าปราศจากทั้งคุณสมบัติ
ทั้งทางเคมี ฟสิกส และจุลินทรีย แตกรรมวิธีคอนขางทําไดยากและเสียคาใชจายมาก สวนใหญวิธีนี้จะทําในวงจํากัด 
เชน ในวงการวิทยาศาสตร และวงการแพทย เปนตน เพราะในสองวงการดังกลาวตองใชนํา้ทีม่คีณุภาพดีทีสุ่ด อาทิ การ
ทํานํ้ากลั่นเพ่ือผสมยารักษาโรค 

3. การกรอง เปนวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ําใหสะอาด ท่ีสามารถลดจํานวนเช้ือโรคลงได 95-99% นิยมใชกัน
ทั่วไปในกิจการประปา การกรองสามารถทําไดโดยผานเคร่ืองกรองสองแบบซ่ึง ผูใชสามารถเลือกใชแบบใดแบบหน่ึง 
หรือทั้งสองแบบข้ึนอยูกับความตองการและคุณภาพของนํ้าท่ีนํามากรองคือ 

 - เครื่องกรองชา เครื่องกรองแบบนี้สามารถลดปริมาณจุลินทรียที่ปนเปอนมากับนํ้าดิบ ไดถึง 98-99% 
เปนการกรองโดยใหนํ้าไหลผานทราย อยางชา ๆ ในอัตราไมเกิน 50 แกลลอน ตอเนื้อที่ผิวทราย 1 ตารางฟุต ในเวลา 
1 วัน การกรองในวิธีนี้ ตองบรรจุทราย กรวด และหิน ลงในถังกรองตามลําดับ ทรายที่ใช ตองเปนทรายละเอียด ช้ัน
ทรายมีความหนา ประมาณ 2-5 ฟุต แตจะตองไมตํ่ากวา 20 นิ้ว เม็ดทรายควรมี เสนผาศูนยกลางประมาณ 0.25-0.35 
มลิลลิติร ชัน้กรวดและชัน้หินหนาประมาณ 18 นิว้ นํา้ทีก่รองม ีความขนุไมเกนิ 50 สวนในนํา้ลานสวน ถาความขนุเกนิ



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

125

กวานี ้ควรใช สารเคมทํีาใหความขุนลดลงเสยีกอน มฉิะนัน้ถงักรองจะอดุแนนเร็วกวาปกต ิการทาํความสะอาดถงักรอง 
ทาํไดโดยตักเอาทรายท่ีอยผูวิหนาของ ถงักรองออกไปลางเสียกอนแลวจงึนาํกลับมาใสทีเ่ดมิ หรือจะใช วธิตัีกเอาทราย
ผิวหนาออกท้ิงแลวเอาทราย ใหมมาใสแทนก็ได การทําความสะอาดถังกรองควรทําประมาณ 7 วันตอครั้งทั้งนี้ขึ้นอยู
กับความขุนของนํ้า ที่นํามากรอง

- เครือ่งกรองนํา้เรว็ สามารถลดปริมาณจุลนิทรยีทีป่นเปอนมากับนํา้ดบิได 80-90% เคร่ืองกรองน้ําแบบน้ี
มีลักษณะคลายคลึงกับเคร่ืองกรองชาแตมีอัตราการกรองสูงกวาคือ กรองไดในอัตรา 3 แกลลอนตอพื้นที่ผิวทราย 1 
ตารางฟุต ในเวลา 1 นาที เครื่องกรองเร็วมีวิธีการที่ยุงยากกวาเครื่องกรองชา การทําความสะอาดถังกรองทําโดยใชนํ้า
ที่สะอาดปลอยเขากนถังกรอง โดยอาศัยความดันอากาศ เขาชวย เพื่อขจัดตะกอนออกใหหมด ซ่ึงวิธีนี้ทําไดงายและ
รวดเร็ว 

4.  การใชสารเคมี สารเคมีหลายชนิดสามารถทําลายเชื้อโรคหรือเชื้อจุลินทรียในนํ้าไดเชน
 4.1 ดางทับทิม เมื่อละลายนํ้าจะเปนสีชมพูหรือชมพูอมมวง ดางทับทิมสามารถ ทําลายเชื้อโรคไดเพียง

บางชนดิเทานัน้และตองใชเวลานาน เชน ดางทบัทมิท่ีนาํมาละลายนํา้ในอตัรา 1 : 100 ถงึ 1 : 5000 จะสามารถทาํลาย
เชือ้โรคไดตองใชเวลานานเปนช่ัวโมงสวนเชือ้โรคจาํพวก แบคทีเรียท่ีสรางสปอร ดางทบัทมิไมสามารถทาํลายได ( 1:5000 
คือ ใชดางทับทิม 1 กรัม ละลายนํ้า 5000 กรัม หรือ 5000 ลูกบาศกเซนติเมตร) 

 4.2 คลอรีน  เปนสารเคมีท่ีใชสําหรับฆาเชื้อโรคไดมากกวา 99% รวมทั้ง อี.โคไล (E.coli) และเชื้อไวรัส 
นอกจากน้ีที่สําคัญคือมีฤทธ์ิคงเหลือเพ่ือฆาเช้ือโรคในน้ําตอไปไดอีก โดยคลอรีนที่เติมลงไปจะละลายน้ําอยูในรูปของ
คลอรีนอสิระ (Residual Chlorine) ทาํหนาทีฆ่าเช้ือโรคท่ีอาจปนเปอนในภายหลัง ท้ังนีก้ารฆาเชือ้โรคจะมีประสิทธภิาพ
จะตองมีปรมิาณและระยะเวลาท่ีเหมาะสม ขอดขีองคลอรีนทีใ่ชฆาเช้ือโรค เพราะราคาไมแพง ใชงาย และการดูแลเก็บ
รกัษางาย การใชคลอรนีเพือ่ฆาเชือ้โรคในน้ํา จะตองปรับปรงุคณุภาพน้ํากอนดวยการแกวงดวยสารสม ขนาดของสารสม
ที่ใชใหสังเกตดูวา เมื่อตะกอนเริ่มจับตัวกันใหหยุดแกวงสารสม แลวทิ้งไวใหตกตะกอน นํานํ้าที่ใสสวนบนมาทําการฆา
เชือ้โรค คลอรีนทีเ่หมาะสมสําหรับใชในครัวเรือน ไดแก คลอรีนผง คลอรีนเม็ดและคลอรีนนํา้ ควรเลือกชนิดทีม่ปีรมิาณ
พอเหมาะ ในการใชแตละครั้ง เพราะคลอรีนมีการระเหยเสื่อมคุณภาพได และจะใชไมไดผล 

   4.2.1 คลอรีนผง เปนผง หรอืเกล็ดสีขาว เวลาใชตองนํามาละลายนํา้แลวนาํสวนทีเ่ปนนํา้ใสไปใชงาน
    วิธีใช คลอรีนผง 60 % เพื่อฆาเชื้อโรคในนํ้าด่ืมและนํ้าใชลางผักสด ผลไม อาหารทะเล ภาชนะ

อุปกรณ และอาคารสถานที่ มีวิธีการเตรียม ปริมาณและระยะเวลาการใช ดังน้ี
    -  เตรียมนํ้าใสภาชนะที่สะอาดตามขนาดท่ีตองการใชประโยชน เชน โอง แท็งก
    -  ตักนํ้าในภาชนะมาคร่ึงแกว หรือปบ 
    -  นาํผงปูนคลอรนีผสมลงไปตามสดัสวน แลวคนใหเขากนัเพือ่ใหปนูคลอรนีละลายนํา้

 ไดมากที่สุด แลวตั้งทิ้งไวใหผงปูนตกตะกอน
    -  นํานํ้าปูนคลอรีนสวนที่เปนนํ้าใส ผสมในภาชนะท่ีเตรียมนํ้าไวตามสัดสวน แลวคน

 ใหเขากัน ปริมาณและระยะเวลาทําลายเชื้อโรค รายละเอียดดังตาราง
    -  ปดฝาภาชนะใหมดิชดิ เพ่ือไมใหคลอรีนระเหยเร็วเกนิไป และปองกนัสิง่สกปรกจาก

 ภายนอก
    -  จัดภาชนะสําหรับตักนํ้าประจํา หรือใชเปดกอก สามารถเติมคลอรีนไดอีก เมื่อพบ

 วานํ้าไมมีกลิ่นคลอรีนแลว หากไมชอบกลิ่นคลอรีน ใหเปดภาชนะท้ิงไวประมาณ 1 
 ชั่วโมง กลิ่นคลอรีนจะระเหยไป และยังคงสะอาดไดระยะหนึ่ง
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ตารางที่ 10 ปริมาณและระยะเวลาการทําลายเชื้อโรค

ความเขมขน ผงปูนคลอรีน 60% นํ้าที่ผสม ระยะเวลาแช ประเภท
จํานวน ลิตร อาหาร

50 พีพีเอ็ม ครึ่งชอนชา 20 ลิตร (1 ปบ) 30 นาที ผัก ผลไม

100 พีพีเอ็ม
1 ชอนชา 20 ลิตร 30 นาที อาหารทะเล
1 ชอนชา 20 ลิตร 2 นาที ภาชนะอุปกรณ
1 ชอนชา 20 ลิตร ทําความสะอาด อาคารสถานที่

5 พีพีเอ็ม ครึ่งชอนชา 10 ปบ ทิ้งไวนาน 30 นาที นํ้าด่ืม-นํ้าใช

 4.2.2 คลอรีนเม็ด คลอรีน 1 เม็ด ขนาด 3 กรัม 
   วิธีใช  - ใชคลอรีน 1 เม็ดตอนํ้า 1,000 ลิตร หรือนํ้า 50 ปบ คลอรีนจะคอยๆ ทําปฏิกิริยากับนํ้า

เกิดฟองฟูขึ้นมา พรอมทั้งปลอยคลอรีนอิสระออกมาทิ้งไว 30 นาที จึงนําไปใชเปนนํ้าด่ืมนํ้าใช
 4.2.3 คลอรีนนํ้าหรือหยดทิพยเปนคลอรีนน้ํา เขมขน 2%
   วิธีใช  - ใชหยดทิพย 1 หยดตอนํ้า 1 ลิตร หรือ 20 หยดตอนํ้า 1 ปบ หรือ 1 ขวดขนาด บรรจุ 1 

มิลลิลิตร ตอนํ้า100 ปบ คนใหเขากันดวยภาชนะที่สะอาดทิ้งไว 30 นาที จึงนําไปใชเปนนํ้าดื่มนํ้าใช
   ขอควรระวังในการใชคลอรีน
    - เก็บใหพนมือเด็ก เก็บในที่แหงและ ไมถูกแสงแดด
    - อยาสมัผสัคลอรนีดวยมอื และอยาใหถกูผวิหนงั หากถกูผวิหนงัใหรบีลางดวยนํา้สะอาดจนอาการ

   ระคายเคืองทุเลา หากไมทุเลาใหไปพบแพทย
     - หามรับประทานโดยตรง

 การเติมคลอรีนลงไปในนํ้าก็เพื่อตองการฆาเชื้อโรค แตอยางไรก็ตามคลอรีนจะทําปฏิกิริยากับสาร อื่น ๆ ดวย 
จึงจําเปนตองเติมคลอรีนใหมีปริมาณพอเพียงที่จะตองใหมีคลอรีนตกคางอยูดวย คลอรีนตกคางอาจจะอยูในรูปของ
คลอรีนอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆาเชื้อโรคไดดี หรืออยูในรูปของคลอรีนรวมตัว ซ่ึงมีคุณสมบัติในการฆาเชื้อโรคได
นอย การใชคลอรีนในทางสาธารณสุขมีดวยกันหลายรูปแบบ เชน ใชในการประปา การลางบอ เปนตน  

นํ้าที่ผานการปรับปรุงคุณภาพดวยวิธีการตาง ๆ  ท่ีกลาวมาแลวขางตนนั้นจะเห็นไดวามีความสะอาด แตกตาง
กนั นํา้ทีส่ามารถนําไปใชเพือ่การบริโภคไดนัน้เปนนํา้ทีผ่านการปรับปรุงคณุภาพดวยวธิกีาร ตม กลัน่ กรอง และฆาเช้ือ
จลุนิทรยีโดยใชสารคลอรนี (ซึง่สวนใหญเปนนํา้ประปา สวนนํา้ท่ีใชเพ่ือการ อปุโภคน้ัน คอืนํา้ทีผ่านกรรมวธิกีารปรบัปรงุ
คุณภาพนํ้าดวยวิธีการอื่น ๆ นอกเหนือจากวิธีที่กลาวมาแลว) 

หลังจากท่ีนํ้าไดผานการปรับปรุงคุณภาพแลวจะตองนํามากักเก็บในที่ที่สะอาดอยูเสมอ เชน 
1. ตุมนํ้า หรือภาชนะเก็บนํ้า จะตองสะอาดมีฝาปดมิดชิดเพ่ือปองกันฝุนละออง แมลง หรือสัตวตาง ๆ ลงไป

ในนํ้า 
2. ในกรณท่ีีเปนภาชนะรองรบันํา้ฝน ควรปลอยใหฝนตกลงไปแลว คาดวาฝนุละอองและสิง่สกปรกตาง ๆ  บน

หลงัคาหรือรางน้ํา ถกูนํา้ฝนชะลางสะอาดเรียบรอยแลวจงึรองรับนํา้ฝนดวยภาชนะสะอาด ซ่ึงมตีะแกรงหรือผาขาวบาง
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ที่สะอาดสวมทับบนภาชนะ หลังจากที่นํ้าฝนเต็มภาชนะนั้นแลว ควรปดฝา ภาชนะนั้นใหมิดชิด 
3. แหลงกักเก็บนํ้า   ตองอยูหางไกลจากท่ีกําจัดส่ิงขับถาย นํ้าสกปรก เศษขยะ หรือสิ่งปฏิกูลตาง ๆ 
4. บอนํ้าสวนตัวควรมีฝาปด เพื่อปองกันใบไม ขยะ หรือสัตวลงไปในบอซึ่งจะทําใหนํ้าไมสะอาด

หรือเนาเสียได 
5. ควรอาบนํ้าใหหางจากบอพอสมควร เพื่อปองกันน้ําสกปรกลงไปในบอ 

2. การจัดการอาหารใหปลอดภัย
 โรคและอันตรายท่ีเกดิจากอาหารและน้ํานัน้เกิดจากการท่ีคนเราบริโภคอาหารและน้ําทีไ่ดรบัการปนเปอนจาก
เชื้อโรค สารพิษ หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนท่ีไมใชอาหาร หรือสวนประกอบของอาหาร เมื่อบริโภคเขาไปจึงทําใหเกิดผลก
ระทบตอสุขภาพและรางกาย หรือการบริโภคอาหารเนื้อสัตว เชน เนื้อวัว เนื้อหมู หรือปลา แบบสุกๆ ดิบๆ ทําใหเกิด
การเจบ็ปวยและตายจากโรคพยาธติางๆ ทีม่อียใูนเนือ้สัตวเหลานัน้ ซึง่การเจบ็ปวยจะมากหรอืนอยขึน้อยกูบัภมูติานทาน
ของแตละบุคคล ชนิด ปริมาณ และความรุนแรงของเชื้อโรค สารพิษ หรือสิ่งแปลกปลอมที่ผูบริโภคไดรับเขาไป วิธีการ
หน่ึงท่ีจะชวยปองกันการเจ็บปวยจากโรคหรืออันตรายจากอาหารและน้ําท่ีไมสะอาด ปลอดภัยไดคือการปฏิบัติตนให
เปนผูที่มีสุขนิสัยและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตอง ดังน้ี
 1. เลือกซ้ือและบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย ควรเลือกซ้ืออาหารที่ผลิตหรือจําหนายจากแหลงผลิตที่สะอาด 
ปลอดภยั เชน อาหารปรงุสกุไมวางจําหนายบนพ้ืน อาหารปรุงสุกตองมกีารปกปด และเกบ็ในอณุหภมูทิีเ่หมาะสม และ
อานฉลากทุกครั้งกอนซื้ออาหารที่อยูในภาชนะบรรจุปดสนิท (อาหารกระปอง)
 2. ปรุงอาหารดวยความรอนใหสุกอยางท่ัวถึง อาหารดิบ เชน เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก ไข ปลา และอาหาร
ทะเล มักมีเชื้อโรคปะปนอยู เมื่อนําอาหารดิบมาปรุงตองใชความรอนสูงอยางนอย 70oC (การทอด ตม ผัด แกง ยาง) 
เพื่อทําใหอาหารสุกทั่วถึงทุกสวน ไมปรุงอาหารแบบสุกๆ ดิบๆ
 3. รับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม อาหารที่ปรุงสุกดวยความรอนแลว หากปลอยทิ้งไวใหเย็นลง เช้ือโรคที่
หลงเหลอือยหูรอืปนเปอนอยใูนอาหารจะสามารถเจรญิเตบิโตไดอกี ยิง่ท้ิงไวนานเทาใดกม็โีอกาสเสีย่งท่ีเชือ้โรคจะเจรญิ
เติบโตไดมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคจึงควรรับประทานทันทีหลังจากปรุงอาหารใหสุกดวยความรอนแลว
 4. เก็บอาหารปรุงสุกอยางเหมาะสม หากตองเก็บอาหารท่ีปรุงสุกแลว ไมวาจะเปนอาหารท่ีเตรียมไวลวง
หนา หรืออาหารเหลือจากการบริโภคไวนานเกินกวา 4-5 ชั่วโมง สามารถทําได 2 วิธีคือ เก็บแบบอุนรอนที่มีอุณหภูมิ
สูงกวาหรือเทากับ 60oC เชน การอุนบนเตาไฟ การแชในอางน้ํารอน เปนตน หรือเก็บในที่เย็นท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวา 5oC 
และไมควรเกบ็อาหารปรมิาณมากๆ ในภาชนะขนาดใหญ ควรแบงใสภาชนะกวางและต้ืน เพือ่ใหความเยน็กระจายซมึ
ผานไดทัว่ถงึ และตองนาํมาอนุใหรอนอยางท่ัวถงึกอนบรโิภค สาํหรบัอาหารทารก ไมควรเตรียมไวลวงหนาหรอืเกบ็เปน
เวลานาน เม่ือปรุงสุกแลวควรนํามาบริโภคทันที
 5. อนุอาหารท่ีปรงุสุกแลวอยางท่ัวถงึ การอุนอาหารท่ีปรงุสกุแลวอยางท่ัวถงึเปนวธิกีารสําคญัในการปองกัน
เชือ้โรคซึง่อาจเจรญิเตบิโตไดในขณะทีเ่กบ็อาหารไวทีอ่ณุหภมูหิองปกตหิรือทีอ่ณุหภมูติํา่ ฉะนัน้กอนนาํอาหารทีเ่ก็บไว
มาบรโิภค จงึตองอนุอาหารดวยความรอนใหทกุสวนของอาหารมอีณุหภมูอิยางนอย 70oC และควรบรโิภคทนัททีีอ่าหาร
ยังรอนอยู
 6. หลีกเลี่ยงไมใหอาหารดิบสัมผัสกับอาหารที่ปรุงสุกแลว อาหารที่ปรุงสุกดวยความรอนแลว ตองมีการ
ปองกันไมไดไดรบัการปนเปอนขามจากอาหารดิบ เชน ไมนาํมดีและเขียงท่ีใชหัน่อาหารดิบมาห่ันอาหารปรุงสกุ โดยไม
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ไดลางทาํความสะอาดกอน เปนตน สิง่ทีด่ทีีส่ดุคอื ควรแยกใชเขยีง มดี หรอืภาชนะอปุกรณอืน่ๆ ระหวางอาหารดบิและ
อาหารปรุงสุก
 7. ลางมือใหสะอาดดวยนํ้าและสบูทุกครั้ง กอนเตรียม ปรุง และบริโภคอาหาร ผูที่มีหนาที่เตรียม ปรุง
อาหาร ตองลางมือดวยนํ้าและสบูทุกครั้งกอนทําอาหาร หลังหยิบจับอาหารดิบ ธนบัตร สัมผัสสัตวเลี้ยงหรือสิ่งสกปร
กอื่นๆ เชน ขยะ เศษอาหาร เปนตน หลังใชหองน้ําหองสวม และกอนบริโภคอาหาร เนื่องจากเช้ือโรคจากมือที่สกปรก
จะปนเปอนลงสูอาหารได
 8. รักษาความสะอาดของหองครัวอยูเสมอ เนื่องจากอาหารอาจถูกปนเปอนไดงาย จากเช้ือโรคที่อยูในสิ่ง
แวดลอมทั่วไป ดังนั้นเราจึงตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคบริเวณโตะที่ใชเตรียม ปรุงอาหาร เตาหุงตมอาหาร พื้น 
ผนัง เพดานของหองครัวใหสะอาดอยูเสมอ ผาเช็ดทําความสะอาดตองแยกใชเฉพาะแตละบริเวณ เชน ผาที่ใชเช็ดโตะ 
ตองแยกจากผาที่ใชเช็ดพื้น เปนตน และตองซักทําความสะอาดบอยๆ
 9. มีนํ้าใชที่สะอาด นํ้าที่ใชในการเตรียม ปรุงอาหาร ตองเปนนํ้าที่สะอาดมีคุณภาพเชนเดียวกับนํ้าดื่ม โดย
เฉพาะน้ําทีจ่ะนํามาเตรียมอาหารทารก หากไมแนใจในคุณภาพน้ํา ตองนํามาตมกอนจะนํามาปรุงอาหารหรือทาํนํา้แข็ง
 10. มีการปองกันอาหารใหปลอดภัยจากสัตว แมลงนําโรค สัตว แมลงนําโรค เปนพาหะท่ีสําคัญในการนํา
เชื้อโรคมาสูอาหาร และทําใหเกิดโรคที่เกิดจากอาหารเปนสื่อ ดังนั้นตองมีการปองกันอาหารไมใหไดรับการปนเปอน
จากสัตว แมลงนําโรค โดยการเก็บอาหารในภาชนะที่มีการปกปดมิดชิด (ฝาชี หรือตูเก็บอาหาร) เพื่อไมใหสัตว แมลง
นําโรคมีโอกาสสัมผัสอาหารและนําโรคมาสูผูบริโภคได
 11. ใชชอนกลางทุกครั้งที่บริโภคอาหารรวมกันกับผูอื่น ชอนกลางเปนชอนที่ใชใสในจานกับขาว เพื่อใชตัก
แบงอาหารมาใสจานของผูกิน โดยอาจเปนอุปกรณอื่นท่ีเหมาะสมกับประเภทของอาหารนั้นๆ เชน สอม ที่คีบ ซึ่งตอง
จดัวางไวในอาหารทกุจาน ชอนกลางจะชวยปองกนัโรคทีต่ดิตอผานทางนํา้ลายไดแก ไขหวดัใหญ คอตบี คางทมู วณัโรค 
โปลโิอ ไวรัสตับอกัเสบ ไมใหแพรกระจายระหวางบคุคลได นอกจากนีย้งัชวยปองกนันํา้ลายของผกูนิไมใหลงไปปนเปอน
อาหารทาํใหบดูเสยีงายอกีดวย ทัง้ยงัเปนการสรางพฤตกิรรมอนามยัท่ีถกูตอง ใหเปนวฒันธรรมทีดี่ในการบรโิภคอาหาร
รวมกัน
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 เกษตรอินทรีย

รศ.ดร. สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

เมื่อกลาวถึงพืชผักอินทรีย คือ ผลผลิตท่ีไดจากการเกษตรท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ โดยคํานึงถึงระบบนิเวศ 
หลักการโดยท่ัวไป จึงเปนการกระทําเพื่อใหเกิดความอุดมสมบูรณของดิน ใหมีธาตุอาหารเพียงพอกับการเจริญ
เติบโตของพืชผัก โดยไมมีการใชสารเคมีแตอยางใด กระบวนการผลิตที่ใชสิ่งท่ีเกิดตามธรรมชาติซึ่งเรียกวาอินทรีย
วัตถ ุซึง่ไดจากพชื และสัตว โดยมีการใชหลกัการหมนุเวียน เกือ้กลูซ่ึงกนัและกนัท้ังคนกบัส่ิงแวดลอม คนกบัชมุชนรอบ
ขาง คนกับสัตว รักษาสมดุลกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกฟารม ไมใชพันธพืชหรือสัตวที่ดัดแปลงพันธุกรรม
 การผลติพืชผกัทัว่ไป สวนมากจะมกีารใชสารเคมซีึง่มหีลายลกัษณะ เชนใชปยุเคมเีพ่ือเพิม่สารอาหารและแรธาตใินดนิ
อันจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะการปลูกพืชชนิดเดิม เพื่อการคา ธาตุอาหารในดินท่ีเคยมีอยูเดิมจะถูก
พืชใชจนหมดไป ครั้งตอๆไปท่ีปลูกซํ้าบริเวณเกาจึงมีธาตุอาหารไมเพียงพอ ผลผลิตไดไมดี จึงจําเปนที่จะตองเติมสาร
อาหารสําหรับพืชเพ่ิมลงไป นอกจากน้ียังมีการใชสารเคมีที่เปนสารกําจัดศัตรูพืช กําจัดวัชชพืช แมกระท่ังการใชสาร
เคมีเพื่อเรงการเจริญเติบโต ซึ่งเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย เนื่องจากเห็นผลในระยะส้ันชัดเจน และใชแรงงานในการ
ดูแลนอยลง
 ในทางกฎหมายคาํวาปุย หมายถึง สารอนิทรยีหรอืสารอนนิทรยี ไมวาจะเกดิเองโดยธรรมชาตหิรอืทาํขึน้ก็ตาม 
สําหรับใชเปนธาตุอาหารแกพืชไดไมวาโดยวิธีใด หรือทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีในดิน เพ่ือบํารุงความเจริญ
เติบโตแกพืช

การใชสารเคมีในการปลูกพืชผัก โดยเฉพาะการใชอยางไมระมัดระวัง เกิดผลเสียที่ตามมาอยางมาก ไดแก
1. อันตรายโดยตรงกับเกษตรกรผูใช
2. สารเคมีที่ตกคางในผลผลิตก็จะอันตรายตอผูบริโภคดวยขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณตกคาง
3. เกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
4. ทาํใหศตัรพูชืเกดิความตานทานเมือ่ใชสารชนดินัน้บอยๆ นาํไปสูการระบาดซ้ําแมวาจะเคยใชมาแลวไดผล

ก็ตาม
5. ลดความหลากหลายทางชีวภาพ ทําลายสมดุลทางธรรมชาติ (แมลงท่ีเปนประโยชนถูกทําลาย)
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ตารางที่ 11 แสดงความแตกตางของผลผลิตท่ีเปนอินทรียตามมาตรฐาน กับ ผลผลิตที่เรียกวาปลอดภัยจากสารพิษ

คุณลักษณะ มาตรฐานเกษตรอินทรีย มาตรฐานปลอดภัยจากสารพิษ
การใชปุยเคมีสังเคราะห หามใช อนุญาตใหใชโดยไมจํากัด
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หามใช อนุญาตใหใชได แตมีการควบคุมไมใหมีสาร

ตกคางเกินปริมาณที่กําหนด
การใชฮอรโมนสังเคราะห หามใช อนุญาตใหใชโดยไมจํากัด
การใชผลิตภัณฑพันธุวิศกรรม หามใชโดยเด็ดขาด ไมไดหาม
การปนเปอนจากสภาพแวดลอม มีการ กําหนดไว ชัด เจนให

เกษตรกรตองปองกัน
ไมไดกําหนดชัดเจน
แตจะตองไมเกิดสารตกคางเกินปริมาณท่ี
กําหนด

 ดังนั้นผักอินทรีย จึงเปนผลผลิตท่ีมีความเปนธรรมชาติและปลอดภัยกวาผักปลอดภัยจากสารพิษ ผักปลอด
สารพิษ ผักปลอดภัยจากสารพิษ และผักทั่วไป 
 สาํหรบัผกัทัว่ๆไป คอืผกัทีค่นเอามาจาํหนายโดยไมมกีารพิสจูนวามวีธิกีารปลูกอยางไร ใชอะไรในกระบวนการ
ปลูกบางซึ่งก็ไมไดหมายความวาผักที่ปลูกทั่วไปนั้นจะตองไมปลอดภัยเสมอไป ถาเปนผักพื้นบาน รวมถึงผักที่ชาวบาน
ปลูกไวรับประทานเองบนพื้นที่ไมมากนัก ก็มักจะปลอดภัย ซึ่งถาไมมีการใชสารเคมีแตอยางใด อยูในพื้นที่ที่สะอาด
ปลอดภัย เชน ไมอยใูกลแหลงทิง้ขยะ ใกลไรออยทีม่กีารพนยากาํจดัศตัรพืูช หรือใกลแหลงทีม่นีํา้เสยี ถาไมอยใูนเงือ่นไข
ดังกลาว ผักที่ชาวบานปลูกก็จะเขาขายผักอินทรียไดเชนกัน

 ผักปลอดสารพิษ หมายถึง ผักที่มีกระบวนการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวโดยไมใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช 
แตยงัอาจมกีารใชสารเคมทีีเ่ปนปยุหรอืฮอรโมนพชืในการเรงการเจรญิเตบิโตชนดิทีไ่มเปนอนัตรายตอสุขภาพ นัน่ก็คอื
มีการใชสารเคมีอยูบางแตตองเปนชนิดที่อนุญาตใหใช ทั้งน้ีไมไดใชสารเคมีกลุมที่มีฤทธิ์ในการกําจัดศัตรูพืช

 ผักปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง ผักที่มีกระบวนการปลูกโดยใชสารเคมีเพื่อกําจัดวัชพืช กําจัดศัตรูพืช โดย
ใชตามชนิดและปริมาณตามที่กฎหมายกําหนด สวนใหญของการผลิตประเภทนี้มักจะใชปุยเคมีกันดวยแตถามีการใช
ปยุธรรมชาติ กย็งัเรยีกวาผกัปลอดภัยจากสารพิษ เน่ืองจากสารเคมีกาํจัดศัตรูพชืเปนเงือ่นไขสําคญัของการแบงประเภท
ตามชื่อเรียกที่แตกตางกัน 
 ประชาชนทั่วไป มักจะเรียกชื่อประเภทของผัก ตามความคุนชิน มากกวาจะพิจารณาจากความหมายที่เปน
ดานวชิาการ และมกีารเรยีกแตกตางออกไปจากนีอ้กีมากมาย ประเทศตางๆจงึมคีวามจาํเปนท่ีจะตองสรางความชดัเจน
ในการแลงประเภทของผัก โดยการรับรองมาตรฐาน และใหตราหรือสัญญลักษณออกมา

วิธีการรับรองมาตรฐานการผลิตผัก
 สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (IFOAM) กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2515 เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบอินทรียในระดับ
โลก ในป พ.ศ. 2540 ไดกอตั้ง IOAS (international organic accreditation service) ประกอบดวยกรรมการ 2 ชุด 
คือกรรมการอํานวยการ และกรรมการรับรองระบบคุณภาพ 
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  การปฏิบตัทิีด่ใีนการผลิตทางการเกษตร(GAP) คอื ระบบการจัดการกระบวนการผลิตทางการเกษตรเพ่ือให
ไดผลผลิตที่ปลอดภัยตอเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค มีคุณภาพปราศจากศัตรูพืชและจุลินทรีย ไมทําใหเกิดมลพิษตอ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการรับรองวาพืชผลผลิตไดมีการปฏิบัติที่ดีและสรางความเชื่อมั่นแกผูบริโภค ซึ่งไม
ไดมาเห็นกระบวนการผลิต จึงไดมีการใหใบรับรองแหลงผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตรจะเปนผู
ตรวจประเมินแปลงปลูกพืชแลวใหใบรับรองเกษตรปลอดภัย( Q ) ตามชนิดของพืชที่ปลูก เพื่อนําไปแสดงตอผูบริโภค
ที่ผลผลิต และบรรจุภัณฑ หรือในสถานที่จําหนายหรือการสงขายตางประเทศซึ่งปจจุบันมีหลายประเทศที่ตองการ
ใบรับรอง (Q) 

         
 เปนสญัลกัษณใหกบัรานคาท่ี แผงท่ีจาํหนายอาหารสด ในตลาดสดและซุปเปอรมาเก็ต รบัผิดชอบโดย สาํนกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา
 เปนการรับรอง อาหารสด อาหารแปรรูป อาหารปรุงจําหนาย สารเคมีทีต่รวจ ไดแก บอรแรกซ สารพิษตกคาง
จากสารเคมี สารฟอกขาว สารกันเช้ือรา สารฟอรมาลีน สารเรงเนื้อแดง จุลินทรีย คลอแรมแฟนิคอล ไนโตรฟูแรน 

ความแตกตางของ มาตรฐานอินทรีย และมาตรฐานความปลอดภัย 
 เนื่องจากในปจจุบันผูบริโภคคํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตผลมากขึ้น จึงทําใหผูผลิตตองมีการ
ปฏิบัติที่ดีในการผลิตทางการเกษตร(GAP) ซึ่งหมายความวาตองมีระบบการจัดการกระบวนการผลิตทางการเกษตรท่ี
ด ีเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีปลอดภัย มคีณุภาพปราศจากสารกําจัดศัตรูพชืและจุลนิทรีย ไมทาํใหเกิดมลพิษตอธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม   เพื่อเปนการรับรองวาพืชที่ทานผลผลิตไดมีการปฏิบัติที่ดีและสรางความเช่ือมั่นแกผูบริโภค ซึ่งไมไดมา
เหน็กระบวนการผลติของเราจงึไดมกีารใหใบรบัรองแหลงผลติพชืตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวชิาการเกษตรจะเปนผู
ตรวจประเมินแปลงปลูกพืชแลวใหใบรับรองเกษตรปลอดภัย( Q ) ตามชนิดของพืชที่ปลูก เพื่อนําไปแสดงตอผูบริโภค
ที่ผลผลิต และบรรจุภัณฑ หรือในสถานที่จําหนาย
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วิธีการปลูกพืชอินทรีย
 ปจจัยตางๆท่ีจําเปนในการปลูกพืชผัก เพื่อใหไดผลผลิตแบบอินทรีย ประกอบดวย 2 ประการใหญๆคือ การ
ทําใหดินอุดมสมบูรณ และดูแลระบบนิเวศท่ีเกื้อกูลและสมดุลตามธรรมชาติ
ดังรายละเอียดดังนี้
 1. การทําใหดินอุดมสมบูรณ มีความสําคัญมากในการผลิตพืชผักอินทรีย เมื่อกลาวถึงดินดี ดินอุดมสมบูรณ 
หมายถงึ ดนิทีม่อีนิทรยีวตัถ(ุควรจะมปีระมาณ 5%) มคีวามชืน้ และมอีากาศหรอืมชีองวางในดนิ อนิทรยีวตัถแุบงออก
เปน 2 ประเภทใหญๆคือ กลุมที่ยังมีชีวิต ไดแก ปุยหมัก ปุยคอก จุลินทรียตามธรรมชาติ และปุยชีวภาพจากพืชและ
สัตว ดินหนัก 1 กรัม พบจุลินทรีย กวา หลายสิบ ลานตัว กลุมที่ไมมีชีวิต เชน เปลือกหอย เปลือกไขบด เกลือสินเธาว 
และซากพืช ซากสัตว ที่ยอยสลายแลว ดินที่ดีควรมีความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อเราเปลี่ยนชนิดพืชใหลดนอยลง 
ความสมดุลก็จะลดลงไปดวย แมลงและโรคระบาดก็จะตามมา นั่นหมายถึงเกิดผลตอระบบนิเวศ
 โดยปกติพืชแตละชนิดตองการธาตุอาหารไมนอยกวา 10 ชนิด ซึ่งจะอยูในดินเปนสวนใหญ สําหรับ ธาตุ
อาหารท่ีอยูในน้ํา และในอากาศก็มีเชนกัน ซึ่งถาพืชขาดธาตุอาหารชนิดใดก็จะแสดงออกมาในรูปแบบท่ีแตกตางกัน 
การทําใหดินดี หรือดินมีอาหาร ก็เพื่อจะถูกดูดซึมไปยังพืชที่ปลูกอีกตอหนึ่ง จึงตองมีความเขาใจวาควรปฏิบัติอยางไร 
เพื่อใหดินมีอาหารที่พืชตองการ เชน เมื่อเรามีความรูวา ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม เปนธาตุอาหารท่ีพืช
ตองการ และยังมีธาตุอื่นๆอีก แต 3 ธาตุดังกลาวมีปริมาณนอยในดิน เราควรปรับปรุงดิน เชน ปลูกพืชตระกูลถั่วและ
ไถกลบ ใชปุยพืชสด หรือใชปุยหมักจากมูลสัตว ในอดีตเกษตรกรทําปุยดวยตนเอง อีกทั้งปลูกทีละไมมาก จึงไมใชเรื่อง
ที่เหนือบากวาแรงจนเกินไป แตถามีการปลูกเพื่อจําหนายทีละมากๆ ก็จะยากที่ปฏิบัติได เนื่องจากเหตุผลท่ีดินมักจะ
ขาดธาตุอาหารดังกลาว จึงมีการผลิตปุยเคมี ที่มี N, P, K (Nitrogen, Phosporus, Potassium) มาจําหนายและเปน
ที่นิยมในหมูเกษตรกรมาโดยตลอด
 การใสปุยเคมีอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลานานๆ จะทําใหดินเสื่อมสภาพลง และดินจะมีสภาพเปนกรดคอน
ขางสูง ทาํใหการใสปยุเคมีครัง้ตอไปไมคอยไดผล เกษตรกรจึงตองใสปยุมากข้ึนเร่ือยๆ จนอาจเปนอนัตรายตอตนผกัได 

ภาพที่ 58 สวนประกอบของดิน แบงตามรอยละขององคประกอบตางๆ
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2. ระบบนิเวศ ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน เชนกัน แตมีปจจัยมากกวาที่จะตองคํานึงถึง คือ
1. สวนประกอบท่ีไมมีชีวิต เชน แรธาตุ , อุณหภูมิ , ความชื้น , คา pH
2. สวนประกอบท่ีมีชีวิต เชน พืช, แพลงตอน , จุลินทรีย พวกสัตวตางๆ รวมทั้งแมลงท่ีกินเศษซากพืช

และซากสัตวเปนอาหาร ซึ่งเปนกลุมที่ทําใหเกิดสารอาหารในดิน
 การควบคุมศัตรูธรรมชาติแตยังคงไวซ่ึงสภาวะสมดุลทางธรรมชาติ เรียกวา ชีววิธี โดยไมมีการใชสารเคมีแตใช

หลากหลายวิธี เชน ตัวหํ้า(Predator) ตัวเบียน(Parasitoid) ไสเดือนฝอย การใชพืชหมุนเวียน เปนตน
 ตวัห้ํา เปนสิง่มชีวีติทีก่นิศตัรพูชืเปนอาหาร ตัวหํา้มทีัง้ท่ีเปนแมลง เชนแมลงปอ ดวงเตา มวน แมลงชาง แมลง
หางหนีบ และสัตวท่ีไมใชแมลง เชน แมงมุม ไร นก งู เปนตน ตัวหํ้า 1 ตัว กินศัตรูพืชไดครั้งละหลายๆตัว ตลอดชีวิต
ของมันจึงกินศัตรูพืชเปนจํานวนมาก ตัวหํ้าจึงมีบทบาทสําคัญในการควบคุมปริมาณศัตรูพืชไมใหระบาดทําความเสีย
หายตอพืช ตัวหํ้า ตองจับศัตรูพืชที่มีชีวิตกินเปนอาหาร จึงมีลักษณะพิเศษที่ตางจากศัตรูพืช คือมักมีขนาดโตและ
วองไวกวาศัตรูพืช หรือมีอวัยวะพิเศษที่สามารถจับศัตรูพืชได เชนขาโต ตาโต หนวดยาว และมักไมอยูนิ่งเคลื่อนไหว
ตลอดเวลาเพื่อหาศัตรูพืชกินเปนอาหาร
 ตวัเบยีน เปนสิง่มชีวีติ ทีด่าํรงชวีติอยดูวยการเบยีดเบยีนอยบูนหรอืในศตัรพูชื เพือ่การเจรญิเตบิโต หรอืดาํรง
อยูจนครบวงจรชีวติ ทําใหเหย่ือออนแอและตายในท่ีสดุมทีัง้ท่ีเปนแมลง และสัตวอืน่ๆ เชน แตนเบียน และไสเดือนฝอย 
ตัวเบียนมีบทบาทสําคัญในการควบคุมศัตรูพืชเปนกระบวนการควบคุมศัตรูพืชโดยธรรมชาติเพื่อสรางความสมดุล ตัว
เบียนทําลายศัตรูพืชไดทุกระยะ เชน ตัวเบียนไข ตัวเบียนหนอน ตัวเบียนดักแดตัวเบียนตัวเต็มวัย ตัวเบียนตองดํารง
ชวิีตจนครบวงจรในเหยือ่ จงึเสาะหาศตัรพูชืเพือ่เปนแหลงอาหารและขยายพนัธุ แมวาตวัเบยีนจะมีความจาํเพาะเจาะจง
ตอชนิดศัตรูพืช แตก็เปนแมลงที่มีมาก ท้ังชนิดและปริมาณจึงมีบทบาทสําคัญในการลดปริมาณศัตรูพืชลงอยางมาก 
 ตวัเบยีน ตองอาศัยเบยีดเบียนเหย่ือจงึมกัมขีนาดเล็กกวาเหย่ือ บางชนิดมองแทบไมเห็นดวยตาเปลา เคลือ่นที่
ไดรวดเร็ว วองไว ตัวเมียมีอวัยวะวางไขยาวเพื่อสามารถวางไขในศัตรูพืชได

โรคจะเกิดขึน้ไดจะมปีจจยัทีเ่กีย่วของ 3 ประการ ไดแก 1. ชนดิของพืช 2. ความรนุแรงของเช้ือและ 3. มสีภาพ
แวดลอมที่เหมาะสมกับการเกิดโรค แมจะมีปจจัยท่ีเกี่ยวของทั้ง 3 ประการ โรคพืชอาจจะไมเกิดข้ึน หรือหากเกิดโรค
ได โรคก็อาจจะไมรุนแรง ถาใชกระบวนการตามหลัก ชีววิธี
 เกษตรกรสามารถยับยั้งวัชพืชได โดยใชวิธีการเขตกรรม เชนใชฟางขางคลุมแปลงปลูกผักหลังหวานเมล็ดผัก หรือหลัง
การยายตนกลา “การควบคุมวัชพืชที่ดีที่สุด คือ การปองกัน”
 วิธีการปองกันวัชพืช

1.  การปลูกพืชหมุนเวียน
2.  การใชเมล็ดพืชผักปราศจากสิ่งเจือปน
3.  การใชวัสดุหรือพืชคลุมดิน
4.  ใชปุยหมักแทนการใชปุยคอก หรือใชปุยคอกเกาๆ 
5.  การปลูกพืชอยางตอเนื่อง
6.  ปองกันวัชพืชลมลุกไมใหสรางเมล็ดในดิน

 วิธีการควบคุมวัชพืช
1.  การควบคุมทางกายภาพ
  -  การถอนดวยมือ
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 -  การไถแปลง
  -  การใชวัสดุคลุมดิน
2.  การควบคุมวัชพืชโดยใชสารเคมี
  -  ใชสารกําจัดวัชพืชแบบสัมผัส
  -  ใชสารกําจัดวัชพืชแบบดูดซึม
3.  การควบคุมวัชพืชโดยชีวภาพ

การรับรองมาตรฐานการผลิต เพ่ือสรางความม่ันใจแกผบูรโิภค โดยหนวยงานท่ีรบัรองมาตรฐานอยางเปนทางการ
 โดยกรมวิชาการเกษตรจะเปนผูตรวจประเมินแปลงปลูกพืชแลวใหใบรับรอง ตามชนิดของพืชที่ปลูก เพื่อนํา
ไปแสดงตอผูบริโภคท่ีผลผลิต และบรรจุภัณฑ หรือในสถานที่จําหนาย

เม่ือกรมวชิาการเกษตรไดรบัรายชือ่ท่ีอยขูองแปลงแลวกจ็ะสงเจาหนาทีอ่อกไปประเมนิแปลงของเกษตรกรใน
พื้นที่โดยมีการตรวจประเมินในสิ่งตางๆดังตอไปนี้คือ

1. แหลงนํ้า นํ้าที่ใชตองไดจากแหลงที่ไมมีสภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการปนเปอนของจุลินทรียท่ีเปนสาเหตุ
ของโรค หรือไมมีการปนเปอนของสารเคมี และโลหะหนักที่เปนอันตราย

2.พื้นที่ปลูก ตองเปนพื้นท่ีซึ่งไมมีความเสี่ยงจากวัตถุอันตรายและจุลินทรีย ท่ีจะทําใหเกิดการตกคางหรือปน
เปอนในผลิตผล

3.การใชวตัถอุนัตรายทางการเกษตรกรณทีีเ่ปนไปตามมาตรฐาน GAP ตองใชเฉพาะท่ีมกีารข้ึนทะเบียนกับ
กรมวิชาการเกษตรอยางถูกตอง และไมใชวัตถุอันตรายที่ประกาศหามใช การใชตองเปนไปตามตามคําแนะนําอยาง
เครงครัดรวมถึงมาตรการการเก็บดูแลวัตถุอันตรายตางๆที่ถูกตองและปลอดภัย แตถาเปน มาตรฐานอินทรีย (Or-
ganic Thailand) จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานอินทรีย ท่ีไมอนุญาตใหใชสารเคมีตางๆตามขอกําหนดใน
ประกาศฉบับลาสุด

4. สถานที่เก็บรักษาผลผลิต อุปกรณตางๆ ยานพาหนะในการขนยายผลผลิต ตองมีคุณสมบัติปองกันการ
ปนเปอนของ วัตถุอันตราย(กรณีที่ไมใชมาตรฐานอินทรีย) ศัตรูพืช และพาหะของโรค รวมทั้งตองมีการขนยายผลผลิต
ดวยความระมัดระวัง
 5. การบันทึกสิ่งที่ปฏิบัติตางในแปลง ตองมีบันทึกการใชสารเคมี  วัตถุอันตรายทางการเกษตร(กรณีที่ไมใช
มาตรฐานอินทรีย) มีบันทึกการตรวจโรคแมลงศัตรูพืชในแตละระยะของการเจริญเติบโตของพืช มีการบันทึกวิธีการ
ดําเนินงานการจัดการตางๆในแปลง

6. ผลผลิตตองปลอดจากศัตรพูชื มกีารปองกนักําจัดศตัรพูชืตามคําแนะนําและผลผลิตท่ีคดัแยกตองไมมโีรค
และแมลง

7. การจัดการผลผลิตเพื่อใหไดคุณภาพ ตองมีการวางแผนการจัดการคุณภาพผลผลิตพืชและมีการบันทึก
ขอมูลการดําเนินการตางๆ ถามีผลผลิตที่ไมไดคุณภาพตองมีการคัดแยกออก

8. การเก็บเกี่ยวและวิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ตองมีการควบคุมไมใหกอความเสียหายแกผลผลิตเชน
การเกบ็จากแปลง การขนยาย การคดัแยก การบรรจ ุเพ่ือใหไดผลผลิตทีค่ณุภาพดแีละปราศจากการปนเปอนส่ิงทีเ่ปน
อันตรายตอผูบริโภค
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การใชสมนุไพรในการปองกนักาํจัดแมลงศตัรพูชื พชืบางชนิดมสีวนประกอบของสารทีเ่ปนพษิตอแมลง เม่ือ
สกัดจากพชืสารเคมเีหลานี ้เรยีกวา สมนุไพร โดยทัว่ไปสมนุไพร จะเสือ่มประสทิธภิาพเร็วกวาสารเคมกีาํจดัศตัรพูชื ซึง่
นับไดวาคอนขางปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม และศัตรูธรรมชาติมากกวาสารเคมีท่ีมีฤทธิ์ตกคางนาน เนื่องจากมันมักจะ
เส่ือมภายใน 2-3 วัน หรือบางครั้งอาจไมกี่ชั่วโมง สมุนไพรตองฉีดพนบอย เมื่อรวมคาใชจายแลวมักจะมีตนทุนสูงกวา 
เมื่อเปรียบเทียบกับการใชสารเคมีกําจัดแมลงแตถาผลิตในทองถ่ินไดเอง สมุนไพรอาจมีราคาถูกกวา สารกําจัดแมลง
สวนความเปนพษิตอสิง่มชีวีติอืน่ๆ นัน้ อาจแตกตางกนัไป และอาจจะเปนพษินอยตอสตัวเลีย้งลกูดวยนม(ยกเวนนโิคตนิ) 
นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับพวกที่ไมใชสมุนไพร
 การใชสมุนไพรเปนวิธีปฏิบัติทั่วไป ของการทําการเกษตรมาต้ังแตดั้งเดิม สมุนไพรท่ีรูจักกันดีและใชกันอยาง
แพรหลาย คือ สะเดา นิโคติน โรติโนน ไพริทรัม
 สะเดา (Neem) มาจากตนสะเดา ซ่ึงพบในเขตอากาศรอน ประกอบดวยสวนผสมมากมายเปนตัวยับย้ังการ
กิน ยับยั้งการเจริญเติบโตสารประกอบหลักคือ azadiractin ซึ่งกลาวกันวามีประโยชนตอแมลง 200 ชนิด รวมทั้งไร 
ไสเดือนฝอย หนอนผีเสื้อ เพลี้ยไฟ และแมลงหวี่ขาว ที่สําคัญไมเปนอันตรายตอสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
 นํ้าและนํ้ามันที่สกัดจากเมล็ดและใบ นํามาใชควบคุมศัตรูพืช สารสกัดจะเส่ือมลงเมื่อถูกแสงแดดโดยตรง จะ
มีประสิทธิภาพสูงสุดเพียง 8 ช่ัวโมงหลังเตรียมสารละลาย และจะมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตสภาวะที่ชื้น หรือเมื่อพืช
และแมลงเปยกชื้น การใชสารสะเดาดวยความเขมขนสูงเกินไป อาจทําใหใบพืชไหม รวมทั้งศัตรูธรรมชาติ เชน แตน
เบียนโคทีเซีย อาจไดรับผลกระทบจากสารสะเดาดวย
 นิโคติน (Nicotine) สกัดมาจากยาสูบเปนพิษอยางแรงและใหผลอยางรวดเร็วตอสัตวสวนใหญรวมทั้งพวกวัว
และไก สามารถฆาคนได นิโคตินขนาดครึ่งหนึ่งของบุหร่ี ก็เพียงพอสําหรับฆามนุษยผูใหญได ในบางพื้นที่มีการปลูก
ยาสูบสลับกับแถวขาวโพด เนื่องจากกลาวกันวาชวยลดหนอนเจาะขาวโพด นิโคตินฆาแมลงโดยการสัมผัส สูดดมหรือ
การกินที่ใชกินทั่วไปมากที่สุด คือ เพื่อควบคุมแมลงท่ีมีลําตัวออน เชน เพลี้ยออน ไร และหนอนผีเสื้อศัตรูพืช
 โรติโนน (Rotenone) สกัดจากรากถ่ัว (legunes) โดยเฉพาะหางไหล(Desris sp.) โรติโนนเปนพิษโดยการ
สัมผัส เปนพิษตอกระเพาะอาหาร ยังเปนพิษตอปลา หมู และผ้ึง ระคายเคืองตอผิวมนุษยอาจทําใหประสาทรับความ
รูสึกที่ปาก และลําคอชาหากสูดดมเขาไป รากหางไหลจะตองเก็บในที่เย็น แหงและมืด มิฉะนั้น โรติโนนจะสลายตัวโร
ติโนนมีความคงทนตํ่ามาก ดังนั้นควรฉีดพนทันที่เมื่อเตรียมสารเสร็จและเตรียมใหมทุกครั้ง
 ไพริทรัม (Pyrethrm) เปนดอกไมเหมือนดอกเบญจมาศ ดอกไพริทรัมจะปลูกแถบภูเขา เนื่องจากตองการ
อากาศเย็นเพ่ือพัฒนาดอก สารไพริทรัมคือสารเคมีที่ฆาแมลงได เปนพิษตอระบบประสาท ทําใหแมลงสวนใหญเปน
อมัพาตทันท ีถาใชในปริมาณต่ํา จะไมฆาแมลงแตมผีลทําใหแมลงสลบ ปกติมนษุยจะแพสารไพริทรัม อาจทําใหเกิดผืน่ 
การสดูดมเขาไปทาํใหปวดศรีษะและไมสบายได สารไพรทิรัมจะเสือ่มลงเมือ่ผสมกบัดางหรอืกรดสงู ซึง่ไมควรผสมสาร
ไพริทรมักบันํา้มะนายหรอืนํา้สบ ูสภาพทีเ่ปนของเหลวสารไพรทิรมัละลายตวัเรว็มากในแสงแดด ดงันัน้ควรเกบ็ไวในที่
มืด
 ดาวเรือง (Marigold) มักปลูกในสวนเพราะมีดอกที่สวยงาม ปลูกเปนการคาเพื่อตัดดอกขาย นอกจากน้ีดาว
เรืองยังเปนสารขับไลแมลงและไสเดือนฝอยดวย
 พริก (Chili) ผลแกหรือเมล็ดจะมีสารประกอบท่ีสามารถฆาแมลงได ผงพริกแหงจะกอความระคายเคืองมาก 
ทําใหใชยาก แตจะไดผลดีในการควบคุมเพลี้ยออนในแปลงผัก
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การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
 เชื้อราไตรโคเดอรมา
 - ปนเชื้อราชั้นสูง เสนใยสีขาว สปอรสีเขียว(สวนใหญ)
 - เจริญไดดีในดิน เศษซากพืช และซากส่ิงมีชีวิตตางๆ วัสดุอินทรีย
 - เปนศัตรู(ปฏิปกษ) ของเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด

กลไกการตอสู
 1. การแขงขัน เชื้อราไตรโคเดอรมาแขงขันกับเชื้อราที่เปนสาเหตุของโรคพืชได เนื่องจากเจริญเติบโตดีกวา
เชื่อราโรคพืช
 2. การเปนปรสิต เชื้อราไตรโคเดอรมามันรัดเชื้อราโรคพืช
 3. การสรางปฏิชีวนสาร / สารพิษ
 4. ชักนําใหพืชตานทานโรค เชื้อราไตรโคเดอรมาเจริญบนผิวรากพืช
วิธีการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา
 เชือ้ราไตรโคเดอรมาใชเพือ่การปองกนัโรคเปนสาํคญั จึงควรใชในขณะทีพ่ชืยงัไมแสดงอาการของโรค โดยอาจ
เร่ิมตั้งแตการเพาะเมล็ด (กลา) จนตลอดชวงการเจริญเติบโตของพืช สามารถใชไดหลายวิธี ดังนี้
 1. คลุกเมล็ดอัตราเชื้อ 10 กรัม/เมล็ด 1 กก. ตักเชื้อ 10 กรัม(1 ชอน) ใสในถุง เติมนํ้าเล็กนอย(1 ชอน) เขยา
ถงุเบาๆ เพ่ือใหสปอรเช้ือราไตรโคเดอรมาละลายออกมา เทเมล็ดลงไปในถุง เขยาถุงเพ่ือใหเช้ือคลุกเคลากบัเมล็ดท่ัวถึง 
นําเมล็ดมาผึ่งลมใหแหง หรือนําปลูกทันที
 2. หวาน โดยใชเชื้อ 1 กก. + รํา 4 กก. + ปุยหมัก 100 กก. นําสวนผสมไปใชในอัตรา 50-100 กรัม/ตาราง
เมตร
  - ชวงเตรียมดิน/แปลงปลูก กอนหวานเมล็ด
  - หวานในแปลงปลูก หลังจากปลูกแลว
  - หวานรอบทรงพุม
 3. ผสมวัสดุปลูก นําสวนผสมรองเช้ือ ผสมกับวัสดุปลูก อัตรา 1:4
 4. ใสโคนตน
  - โรยบริเวณโคนตน อัตรา 10-20 กรัม/ตน (1-2 ชอน/ตน)
  - รองกนหลุม หากหลุมเล็กใช 10-20 กรัม / ตน หากหลุมใหญ(ไมผล) ใช ½ กก./หลุม
 5. ฉดีพน อัตราเชือ้ 1 กก./นํา้ 200 ลติร โดยผสมเชือ้ในนํา้ คนใหเชือ้หลดุออกมามากทีสุ่ด กรองเอาเฉพาะนํา้
เชือ้ เตมินํา้ใหครบตามสดัสวน นาํน้ําเชือ้ไปใชอตัรา 10-20 ลติร/ตารางเมตร (160-320 ลติร/ไร) อาจใชรวมกบันํา้หมัก 
ใชนํ้าหมักในอัตรา 0.5 ลิตร/นํ้าเชื้อ 200 ลิตร จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเช้ือราไตรโคเดอรมา
Bt , Bs , บิวเวอรเรีย 

- บีที (Bacillus thuringiensis : Bt) เปนแบคทีเรีย ชนิดหนึ่งที่พบไดทั่วไปในธรรมชาติ เชนในดิน (56 – 
94%) นํ้า เศษใบพืชท่ียอยสลายและตัวออนของแมลง เชื้อบีทีถูกคนพบครั้งแรก จากตัวหนอนไหม ที่แสดงอาการเปน
โรคตาย ปจจุบันประเทศไทย คนพบแลว 17 สายพันธุ เชื้อบีทีแตละสายพันธุ จะสรางสปอรแลวผลิตสารพิษชื่อเดลตา 
– เอ็นโดทอกซิน ภายในเซลล เดลตา – เอ็นโดทอกซิน มีคุณสมบัติ เฉพาะเจาะจงในการทําลายแมลง 
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เปาหมาย ใชกําจัดหนอนศัตรูพืช ไดเกือบทุกชนิด 
เทคนิคการใชบีที
1. เลือกบีทีใหตรงกับศัตรูพืช
2. เลือกใชบีทีท่ีไมหมดอายุ
3. ใชตามอัตราคําแนะนํา
4. ควรฉีดพนชวงแดดออน
5. หามผสมฉีดพนกับสารควบคุมโรคพืช
6. ตองผสมสารจับใบทุกครั้ง
7. ฉีดพนใหท่ัวถึง
8. ฉีดพนติดตอกัน 2-3 ครั้ง 
ลักษณะอาการของหนอนเมื่อไดรับเช้ือบีที
1. หนอนหยุดกินอาหาร
2. เคลื่อนไหวชา 
3. อัมพาต ตายคงรูปราง แหงเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลดํา
4. หนอนจะตายระยะเวลา 4 – 5 วัน
- บีเอส (Bacillus subtilis: Bs ) เปนเชื้อแบคทีเรีย ใชสําหรับรักษาโรคพืช ที่เกิดจากเช้ือรา ไฟทอปทอรา 

หรอืโรคกาบใบแหง ท่ีเกดิจากเช้ือรา ไรซอคโทเนยี ทําการฉีดพนเมือ่พบโรค อตัราการใช ตามอตัราคาํแนะนาํขางฉลาก 
ควรพน 2 – 3 ครั้ง หางจากครั้งแรก 7 – 15 วัน

วิธีการเก็บรักษา
 ควรเก็บในภาชนะท่ีปดสนิทในที่รมเย็น หางจากมือเด็ก อาหารและสัตวเลี้ยง

- เชือ้ราบวิเวอรเรีย เปนเชือ้จลุนิทรยีทีจ่ดัเปนพวก “เชือ้ราทาํลายแมลง” สามารถทาํลายแมลงไดหลายชนดิ 
เชน แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยออน เพลี้ยไกแจสม ต๊ักแตน ปลวก ดวงงวงมันเทศ มดคันไฟ หนอนเจาะฝก
ขาวโพด หนอนศัตรูพืช ฯลฯ
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การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม
ดร.จริยา อินทรรัศมี

ศูนยอนามัยที่ 6 

ปจจุบันนอกจากคําวา “การสุขาภิบาล” (Sanitation) ยังอาจใชคําวา “การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม” 
(Environmental Sanitation) หรือ “ การอนามัยสิ่งแวดลอม” (Environmental Health) 

การสุขาภิบาลหรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม หมายถึง การควบคุมองคประกอบตางๆ ที่เปนส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพของมนุษยซึง่ทาํใหหรืออาจทําใหเกิดเปนพษิเปนภยัตอการมีสุขภาพท่ีสมบูรณตอการเจริญเติบโตและตอการ
ดํารงชีวิตที่ปลอดภัยของมนุษย 

การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม เปนการปองกันและควบคุมโดยการกําจัด ควบคุม และปรับปรุงสภาวะส่ิงแวดลอม 
เพือ่เปนการตัดวงจรการติดตอของโรคท่ีจะมาสูมนษุย ซึง่งานสุขาภบิาลสิง่แวดลอมทีเ่กีย่วของ ทีจ่ะปองกนัและควบคุม
โรค ประกอบดวย

1. การจัดการนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล
2. การจัดการขยะมูลฝอย
3. การควบคุมแมลงและสัตวพาหะนําโรค
4. การสุขาภิบาลอาหาร นํ้าดื่ม และนํ้าใช

ความสําคัญของการสุขาภิบาล
1. ลดอตัราการปวยตายของประชาชน ซึง่เปนผลมาจากการดาํเนนิงานสขุาภบิาลเพือ่ปองกนัโรค ไดแก การ

กําจัดอุจจาระ ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล การสุขาภิบาลเรื่องอาหาร นํ้าดื่มนํ้าใช การกําจัดแมลง และสัตวตาง ๆ เพื่อ
ปองกนัโรคทางลาํไส และโรคทางเดนิอาหาร เชน อหวิาตกโรค ไขรากสาดนอย บดิ ทองรวง และโรคทางเดนิอาหารอืน่ 
เปนตน

2. สงเสริมสขุภาพอนามัยของประชาชน อนัเปนผลมาจากการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม ตลอดจนการรักษา
ความสะอาดของรางกาย เครือ่งนงุหม ท่ีอยอูาศัย อาคารบานเรือน การรบัประทานอาหาร การออกกาํลังกาย และการ
พักผอนหลับนอน ซึ่งมีผลใหทุกคนมีสุขภาพภาพสมบูรณแข็งแรง

3. สงเสริมเศรษฐกิจของชาติ เมือ่ทกุคนมีสขุภาพรางกายท่ีแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ยอมตองเกิดแรงงานสูง 
สามารถประกอบอาชีพไดโดยสะดวก ฐานะของแตละคน แตละครอบครัว แตละทองถ่ินยอมตองดีขึ้น ประเทศชาติ
ยอมมีฐานะดีขึ้น

4. สงเสรมิความเจรญิของประเทศชาต ิเมือ่ทกุคน ทกุครอบครวั และทกุทองถิน่ มเีศรษฐกจิด ีเศรษฐกจิของ
ชาติยอมดีขึ้นดวย

การดําเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันและควบคุมโรค จะตองมีการดําเนินงานปรับปรุงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมในประเด็นท่ีพบวานาจะเปนปญหาหรือเอื้อตอการระบาดของโรคไดแก

1. การจัดการสิ่งปฏิกูล ปญหาที่พบคือ การไมถายลงสวม การใชสวมที่ไมถูกสุขลักษณะ และพฤติกรรมการ
ใชสวมที่ไมถูกตอง 
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2. การบาํบัดและกาํจดันํา้เสยี น้ําเสียทีเ่กดิขึน้จากบานเรอืน รานอาหาร ตลาด และสถานประกอบการตางๆ 
หากมีการปลอยโดยไมมกีารควบคมุหรอืจดัการจะทําใหเกดิการเนาเสยีสงกล่ินเหมน็ ยงัเปนแหลงแพรกระจายเช้ือโรค 

3. การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการท่ีไมถูกสุขลักษณะโดยเฉพาะขยะประเภทเศษอาหารหรือขยะท่ียอย
สลายงาย อาจกลายเปนแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวพาหะนําโรค

4. การควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค แมลงและสัตวพาหะนําโรคที่สําคัญในการนําโรคติดตอทางเดิน
อาหารมาสูมนุษยไดหลายโรค คือ แมลงวัน เพราะเปนสัตวที่สามารถปรับตัวใหอยูในส่ิงแวดลอมไดดีและกินอาหารได
ทุกชนิด ทั้งเศษอาหาร อุจจาระ มูลสัตว ซากสัตว อาหารบูดเนาตามกองขยะ และสามารถขยายตัวไดรวดเร็ว

การปองกันโรคติดตอตาง ๆ โดยการปรับปรุงการสุขาภิบาลท่ัวไปใหดีขึ้น โดย
 1.  ดื่มนํ้าจากแหลงนํ้าที่สะอาดแลวเทานั้น
 2.  ถายอุจจาระในสวมซึม
 3.  กินอาหารท่ีสะอาดและทําใหสุกดีแลว
 4.  ลางมือกอนกินอาหารและหลังจากถายอุจจาระ ปสสาวะ
 5.  รักษาความสะอาดรางกาย เสื้อผา บานเรือน ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆ
 6.  กําจัดสิ่งปฏิกูล นํ้าโสโครก และแมลง นําโรค

การสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation)
 การจดัการใหอาหารมคีวามสะอาดปลอดภยั จะตองมกีารจดัและควบคมุสุขลกัษณะของสถานที ่อาหาร ภาชนะ
อุปกรณ บุคลากรมีการเฝาระวังและควบคุมความสะอาดปลอดภัยของอาหาร ซึ่งจะตองมีการควบคุมดูแลทั้งการจัด
บริการอาหารมาตรฐานในการพิจารณา มีดังนี้
1. บริเวณท่ีเตรียมปรุงอาหาร
 1.1 ภายในมีสภาพดี วัสดุอุปกรณตางๆ จัดวางไวอยางเปนระเบียบ จัดเปนสัดสวนแบงตามการปฏิบัติงาน 
สะอาด ไมมีคราบสกปรกและหยากไย มีแสงสวางเพียงพอ ควรมีแสงแดดสองถึงเพื่อฆาเชื้อโรค และควรอยูไกลจาก
แหลงของความสกปรก เชน ที่พักขยะ บริเวณบําบัดน้ําเสีย เปนตน หรือมีมาตรการในการปองกันการปนเปอนท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยตองไมมีกลิ่น ฝุนละอองของสิ่งสกปรก มีการปองกันสัตวแมลงพาหะนําโรครบกวน เชน กรุมุงลวด 
เปนตน
 1.2 พืน้ ผนัง เพดาน ทาํดวยวัสดทุีเ่รยีบทําความสะอาดงาย เชน คอนกรีต กระเบ้ือง มสีภาพดี สะอาด ไมเปน
แหลงสะสมความสกปรก หลอดไฟที่ติดไวตามผนัง เพดานควรมีฝาครอบ ปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟ
 1.3 มกีารระบายอากาศ รวมทัง้กลิน่และควนัจากการทาํอาหารไดดี เชน มพีดัลมดดูอากาศ ปลองระบายควนั
ที่ใชการไดดี
 1.4 ตองเตรียม-ปรุง ประกอบอาหาร บนโตะสงูจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร โดยโตะหรือเคานเตอรเตรยีม
ปรุงอาหารและผนังบริเวณเตาไฟ ทําดวยวัสดทุีเ่รยีบ ทาํความสะอาดงาย เชน สแตนเลส กระเบ้ืองเคลือบ อยใูนสภาพ
ดี ไมชํารุด แข็งแรง มั่นคง สะอาด ตองไมเตรียมปรุง หรือวางอาหารที่พื้น
 1.5 มีอางลางมือพรอมสบู สําหรับผูประกอบอาหารและต้ังอยูในบริเวณที่เอื้อตอการใชงาน
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 1.6 มกีารปองกนัสตัวและแมลงพาหะนาํโรค เชน แมลงวนั แมลงสาบ หนู มด ฯลฯ ดวยวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพ
และเหมาะสมกับพื้นที่ เชน กรุดวยมุงลวด เปนตน
2. ตัวอาหาร-นํ้าบริโภค (นํ้าด่ืม)
 2.1 อาหารและเคร่ืองดื่มที่บรรจุในภาชนะปดสนิท หมายถึง อาหารและเคร่ืองดื่มที่บรรจุในภาชนะบรรจุที่มี
การฉาบ อัด เคลือบ หรือติดดวยวัสดุที่สามารถปองกันความชื้น หรืออากาศภายนอกเขาไปในภาชนะบรรจุได อาหาร
ดังกลาวตองมีฉลาก และฉลากตองมีเครื่องหมายแสดงการไดรับอนุญาตท่ีถูกตองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และตองเก็บเปนระเบียบ วางสูงจากพื้นอยางนอย 30 เซนติเมตร กอนใชตองตรวจดูคุณภาพและวันหมดอายุ
ดวย ทั้งน้ี การเลือกใชวัตถุดิบ เครื่องปรุงรส ควรเลือกชนิดท่ีมีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน นอกจากนั้นควรตรวจสอบและ
กําจัดอาหารหมดอายุทิ้ง ไมใหเหลือคางอยู
 2.2 อาหารสดตองมคีณุภาพดี หมายถึง มลัีกษณะสด สะอาด ไมมสีหีรอืกลิน่ทีผ่ดิปกต ิเกบ็ในภาชนะท่ีสะอาด
มีการปกปด โดยแยกเก็บระหวางเนื้อสัตว ผักสด ผลไม และวางไวสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร อาหารสดท่ีตอง
เกบ็ในตเูยน็ตองเกบ็ในอณุหภมูท่ีิเหมาะสมตามประเภทของอาหาร ท้ังเนือ้สตัวและผกัสดจะตองลางใหสะอาดกอนนาํ
ไปเก็บแชเย็นหรือกอนนํามาปรุง โดยมีอางลางอาหารเฉพาะ แยกจากอางลางมือ
 สําหรับอาหารแหงตองไมอับชื้น ไมมีรา ไมมีกลิ่นเหม็นหืน ไมมีสีผิดปกติ เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีหองหรือตู
เก็บอาหารแหงโดยเฉพาะท่ีโปรง สะอาด จัดเปนระเบียบและชั้นวางอาหารช้ันลางตองสูงจากพ้ืนอยางนอย 30 
เซนตเิมตร กอนนาํไปปรงุอาหารตองลางทาํความสะอาดกอน โดยทัง้หมดนีต้องเลอืกอาหารทีป่ลอดภยัจากสารพษิดวย
 2.3 อาหารที่แชในตูเย็นหรือหองเย็น ตองแยกเปนสัดสวนตามประเภทของอาหาร ไมใหปะปนกัน เชน เนื้อ
สัตว ผักสด ผลไม อาหารพรอมบริโภค เปนตน จัดเปนระเบียบ บรรจุอาหารไมมากเกินไป ควรมีชองวางใหความเย็น
กระจายไดทั่วถึง
  -  นม (Pasteurization) ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ํากวา 5 องศาเซลเซียส (แตไมแชแข็ง)
  -  เน้ือสัตวและอาหารปรุงสําเร็จพรอมบริโภค ควรเก็บไวที่อุณหภูมิตํ่ากวา 5 องศาเซลเซียส
  -  ผักผลไม ควรเก็บไวที่อุณหภูมิ 7-10 องศาเซลเซียส
 ทั้งน้ี ตองพิจารณาถึงประเภทอาหาร ขนาด ความสดใหมและระยะเวลาในการเก็บดวย อาหารที่เก็บในตูเย็น
หรือหองเย็น ควรมีการปกปด หอหุม ปองกันหยดน้ํา และอาหารท่ีปรุงเสร็จแลว หรือผัก ผลไม ที่ลางสะอาดแลวควร
เก็บไวบนชั้นที่สูงกวาอาหารที่ยังไมสะอาด ตูเย็นตองอยูในสภาพที่สะอาด ไมมีนํ้าแข็งเกาะหนา ควรมีการละลายนํ้า
แขง็ และทาํความสะอาดภายในตเูยน็ และขอบยาง ทุกสปัดาห (โดยตองถอดปล๊ักไฟออกกอนทาํความสะอาดตูเยน็ทกุ
ครั้ง)
 2.4 อาหารทีป่รงุสาํเรจ็แลว ไดแก อาหารทีพ่รอมจะรับประทานไดทนัท ีโดยไมผานการฆาเชือ้โรคอกี ตองเกบ็
ไวในภาชนะท่ีสะอาด มีอุปกรณสําหรับปกปดอาหาร เชน ฝาปดภาชนะ หรือตูที่สะอาดและวางสูงจากพ้ืนอยางนอย 
60 เซนติเมตร เมื่อปรุงเสร็จแลวตองรีบเสิรฟโดยเร็ว
 2.5 การลําเลียงอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว และภาชนะอุปกรณสําหรับรับประทานอาหารไปใหผูปวย ตองมีการ
ปกปดที่มิดชิดสามารถปองกันฝุนละออง แมลง และการปนเปอนได
 2.6 การเตรียมเครื่องดื่ม นํ้าผลไม ตองใชนํ้าสะอาดผานการฆาเชื้อโรค และการเตรียมวัตถุดิบตองมีการลาง
และฆาเช้ือโรค เมือ่เตรียมแลวควรเสิรฟใหผปูวยโดยเร็ว เพ่ือคณุคาทางอาหารและความปลอดภัย ภาชนะท่ีใสตองมฝีา
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ปด สําหรับภาชนะใสนํ้าดื่มควรมีกอกหรือทางเทรินนํ้าและวางสูงจากพ้ืน อยางนอย 60 เซนติเมตร
 2.7 สารเคมี หรือ วัสดุที่เปนอันตราย ควรแยกเก็บใหเปนสัดสวน เชน แยกหองหรือตูเก็บ และมีการปองกัน
การปนเปอนกับอาหารและปองกันการผิดพลาดในการหยิบใชดวยโดยการระบุที่ฉลาก และบริเวณที่เก็บอยางชัดเจน 
3. ภาชนะและอุปกรณ
 3.1 ภาชนะอุปกรณทุกชนิด ตองทําดวยวัสดุที่ไมเปนอันตรายและมีรูปแบบท่ีทําความสะอาดไดงาย เชน 
กระเบื้องเคลือบ สแตนเลส แกว
 3.2 การลางภาชนะอุปกรณท่ีถูกสุขลักษณะ การลางควรแยกลางตามประเภทของภาชนะอุปกรณ โดยแยก
เปนแกวนํา้ ภาชนะใสอาหารหวาน ภาชนะใสอาหารคาว หากจาํเปนตองลางทัง้หมดในคราวเดียวกนัใหลางแกวนํา้กอน 
แลวตามดวยภาชนะใสอาหารหวาน สวนภาชนะใสอาหารคาวทีหลังตามลําดับ โดยมีข้ันตอนการลาง ดังน้ี
  ขัน้เตรยีม (Pre-rinse) เปนขัน้ตอนการกาํจัดเศษอาหาร ไขมนั และสิง่สกปรกเบือ้งตน โดยกวาดและลางเศษ
อาหารที่เหลือติดภาชนะอยูออกใหหมด
  ขั้นตอนที่ 1 (Wash) เปนขั้นตอนการลางและขัดถูดวยนํ้าผสมนํ้ายาลางภาชนะ (ไมควรใชผงซักฟอกเพราะมี
สารเคมีทีอ่าจเปนอนัตราย เชน สารทีช่วยใหผาขาว) หากใชนํา้อนุผสมนํา้ยาลางจานในการลางจะชวยเพิม่ประสทิธิภาพ
ในการทําความสะอาดและกําจัดคราบไขมันไดงายข้ึน
  ขั้นตอนท่ี 2 (Rinse) เปนข้ันตอนการลางนํ้ายาลางภาชนะ และส่ิงสกปรกท่ีตกคางอยูใหหมด โดยการลางนํ้า
สะอาดอีก 2 ครั้ง หรือโดยการลางนํ้าที่ไหลจากกอก
  ขัน้ตอนที ่3 (Sanitize) เปนขัน้ตอนการฆาเชือ้ โดยการลางดวยนํา้รอนหรอืใชยาฆาเชือ้ เชน นํา้ยาผสมนํา้ปูน
คลอรีนความเขมขน 50-100 ppm หรอืวธิกีารอืน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ทาํลายจุลินทรียทีป่นเปอนอยทูีภ่าชนะอปุกรณ
  โดยทกุขัน้ตอนตองเปลีย่นนํา้บอยๆ อยาปลอยใหนํา้สกปรก เพราะจะทาํใหประสทิธภิาพการทาํความสะอาด
ลดลง
  อางที่ใชลางภาชนะอุปกรณ ตองใชอางที่มีกอกสงน้ําใช และมีทอระบายน้ําที่ระบายน้ําไดดี ควรมีอยาง
นอย 3 อาง สูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร (เพื่อความสะดวกในการยืนลางควรสูงประมาณ 80-85 เซนติเมตร) 
  เมือ่ภาชนะอปุกรณแหงดแีลวใหนาํไปเกบ็ไวในทีแ่หง สะอาดและมดิชดิ สามารถปองกันการปนเปอนจาก
ฝุน สิ่งสกปรก และสัตว แมลงพาหะนําโรคได ชอน สอม ควรวางในลักษณะที่จะสามารถหยิบจับไดโดยไมสัมผัสสวนที่
ตกัอาหาร เชน วางตัง้เอาดามข้ึนหรอืวางเรยีงนอนไปทางเดยีวกนั โดยเกบ็ในภาชนะโปรง สะอาด และขณะลําเลียงไป
ใหผูปวยตองมีการปกปดปองกันการปนเปอนได เชน สอม แกว ใสในซองที่มิดชิด
 3.3 เขียงที่ใชหั่นอาหารตองมีขนาดพอเหมาะ ไมแตกราวหรือเปนรอง ไมขึ้นรา ไมมีคราบสกปรกท่ีฝงแนน 
แยกใชตามประเภทของอาหาร ไมปะปนกัน เชน เนื้อสัตวสด เนื้อสัตวสุก ผักสด ผลไม เปนตน โดยลักษณะหรือสีของ
เขียงควรแตกตางกัน หรือมีสัญลักษณแยกใหเห็นอยางชัดเจน ควรลางหรือขัดดวยแปรงใหสะอาดแลวตากใหแหงในที่
โปรง มีแสงแดดสองถึง มีการฆาเชื้อกอนและหลังการใชงานหรือเมื่อเปลี่ยนอาหารทุกครั้ง และระหวางพักใชงาน ควร
มีการปองกันการปนเปอนจากสัตวแมลงพาหะนําโรค เชน ฝาชีครอบ ยกเวนครัวที่มีมุงลวด
4. บุคคลผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร
 4.1 ผปูฏบิตังิานเก่ียวกับอาหาร ตองมคีวามรูเก่ียวกบัการควบคุมความสะอาดปลอดภัยของอาหาร เชน ไดรบั
การอบรม ไดรบัการศึกษาท่ีเกีย่วของ ควรมีความรูเกีย่วกบัโรคและอันตรายท่ีเกดิจากอาหารเปนพษิ การควบคุมปองกัน 
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การเลอืก การปรงุ การเกบ็อาหาร การใช การลางภาชนะอุปกรณ สขุอนามัยสวนบุคคล การจดัสถานท่ีการรกัษาความ
สะอาดและสิ่งแวดลอม
 4.2 ผปูฏิบตังิานทกุคนตองแตงกายสะอาด สวมเสือ้มแีขน ผกูผากนัเปอนและสวมหมวกคลมุผมทีม่สีีขาวหรอื
สีออน สะอาด และไมสวมเสื้อผากันเปอนออกนอกบริเวณเตรียมปรุงอาหาร
 4.3 ตองไดรับการตรวจรางกายประจําปทุกคน และตองมีหลักฐานการตรวจรางกาย ประวัติการเจ็บปวย ให
ตรวจสอบไดวาเปนผูที่ไมเปนโรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอ ไดแก วัณโรค อหิวาตกโรค บิด ไทฟอยด ไวรัสตับ
อักเสบเอ และโรคผิวหนัง ถาผูปฏิบัติงานปวยดวยโรคที่อาจแพรเชื้อได เชน อุจจาระรวง เปนแผลมีหนอง และไอ จาม
มาก ตัวเหลืองตาเหลือง เปนโรคผิวหนัง ควรใหหยุดปฏิบัติงาน
 4.4 ตองเปนผมูสีขุลกัษณะทีด่แีละรกัษาความสะอาดของรางกายอยเูสมอ เชน อาบนํา้ สระผม ตองตดัเล็บสัน้ 
ไมทาเลบ็ ไมสวมเครือ่งประดบัทีข่อมอืและนิว้มอื ไมใชมอืสัมผสักบัอาหารทีป่รุงสาํเรจ็แลว ตองใชอปุกรณหยบิ ตกั เชน 
ใชที่คีบ ทัพพี ไมสูบบุหรี่ ถามีแผลที่มือตองปดแผลใหมิดชิดดวยพลาสเตอรที่กันนํ้าไดและควรสวมถุงมือทับเพื่อไมให
บาดแผลสัมผัสกับอาหาร แตถาบาดแผลมีหนอง ควรหยุดปฏิบัติงานที่มีโอกาสทําใหอาหารหรือภาชนะปนเปอนได
 การลางมือเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหอาหารสะอาด ปลอดภัย ดังนั้นผูปฏิบัติงานตองลางมือใหสะอาดอยูเสมอ
ดวยสบูหรือน้ํายาลางมือ และนํ้าสะอาดอยางทั่วถึงในกรณีตางๆ เชน
 1) กอนการเขาปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว ผัก ผลไมท่ีลางสะอาดแลว
 2) หลงัการใชหองน้ําหองสวม การไอจาม การใชผาเชด็หนา การใชกระดาษทิชช ูการสบูบหุร่ี การรับประทาน
อาหาร การด่ืมเคร่ืองด่ืม การเกา แคะ หรือสมัผสัสวนตางๆของรางกาย (นอกจากมือและแขนท่ีสะอาดแลว) การสัมผสั
อาหาร ภาชนะอุปกรณ ถังขยะ ผาขี้ริ้ว สารเคมี หรือวัสดุอื่นๆท่ีไมสะอาด
 3) ระหวางการปฏิบัติงาน ควรลางมือบอยๆ หรือเมื่อมีการเปล่ียนกิจกรรม
5. การรวบรวมขยะและการระบายน้ําโสโครก
 ขยะสวนใหญจะเปนเศษอาหารจากวัตถดิุบ และเศษอาหารเหลือจากการรับประทานในการรวบรวมขยะและ
การระบายนํ้าทิ้ง ตองปฏิบัติดังนี้
 1.  ถงัขยะท่ีใชตองมสีภาพดี ทําจากวัสดทุีไ่มรัว่ซมึ สามารถลางทาํความสะอาดได และมีฝาปดมดิชดิ โดยควร
สวมถุงพลาสติกไวดานในเพื่อสะดวกในการรวบรวมไปกําจัด 
 2.  มทีอหรอืรางระบายนํา้ท่ีมสีภาพด ีไมแตกราว ตองมคีวามลาดเอยีง เพือ่ใหสามารถระบายน้ําจากหองครวั
และที่ลางภาชนะอุปกรณลงสูทอระบายหรือแหลงบําบัดนํ้าไดดี ไมมีนํ้าขัง ฝาทอหรือฝารางควรเปนแบบที่เปดเพื่อ
ทาํความสะอาดไดงาย มตีะแกรงดกัเศษอาหารเปนระยะๆในรางระบายนํา้ ควรเกบ็กวาดเศษอาหารและลางรางระบาย
นํ้าทุกวัน เพ่ือไมใหเปนแหลงอาหารของสัตวและแมลงพาหะนําโรค
 3.  มีการติดต้ังท่ีดักไขมันเพื่อดักไขมันที่ออกจากหองครัวกอนปลอยลงสูระบบบําบัดนํ้าเสียโดยควรตักไขมัน
ทิง้อยางสมํา่เสมอ (สปัดาหละ 1-2 ครัง้ ตามปรมิาณของไขมนัท่ีจบัตัวเปนฝาพอทีจ่ะสามารถตกัทิง้ได) และนาํไปกาํจดั
ดวยวิธีการที่ถูกหลักสุขาภิบาล
6. หองนํ้า หองสวม
 เนือ่งจากหองนํา้หองสวมเปนแหลงแพรเชือ้โรคทีสํ่าคัญ ดังนัน้จึงตองมกีารรักษาความสะอาด ตองหม่ันทําความ
สะอาดระหวางวันดวยตามความสกปรกของหองนํ้าหองสวมนอกเหนือจากการทําความสะอาดหลังจากเสร็จสิ้นการ
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ปฏิบัติงานในแตละวัน โดยขัดลางทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคอยางทั่วถึงท้ังบริเวณหองสวม โถสวม อางลางมือ พื้น 
ผนัง บริเวณโดยรอบ โดยมีขอควรปฏิบัติ ดังตอไปนี้
 1.  ตองมหีองนํา้ หองสวมทีถ่กูหลกัสขุาภบิาลสาํหรบัผปูรงุ-ผเูสริฟโดยเฉพาะ โดยตองแยกเปนสัดสวนอยหูาง
จากบรเิวณทีป่ระกอบอาหาร แตถาจาํเปนตองอยใูนหองครัวเพราะสถานทีแ่คบจะตองทาํผนงักัน้ปดใหสนทิมดิชิด เปน
สัดสวน ประตูไมเปดสูบริเวณท่ีเตรียมปรุงอาหารที่ลางและเก็บอุปกรณ ที่เก็บอาหาร และตองมีอางลางมือที่ใชการได
ดีพรอมสบูอยูในบริเวณหองสวม
 2.  ตองสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น มีนํ้าใชพอเพียง ไมควรมีถังขยะสําหรับใสกระดาษชําระท่ีใชแลว เพราะอาจ
จะเปนแหลงสะสมและทําใหเกิดการแพรกระจายส่ิงสกปรกและเช้ือโรคไดในระหวางการรวบรวมนําไปกําจัด สําหรับ
หองสวมหญิงถาจาํเปนตองมถีงัใสผาอนามยัควรใชชนดิทีป่ด-เปดดวยเทา และตองมฝีาปดโดยควรตัง้ไวในจดุทีใ่กลอาง
ลางมือ เพื่อใหลางมือไดสะดวกทันทีท่ีทิ้ง

การจัดการคุณภาพน้ํา
 นํ้าสะอาด หมายถึง นํ้าท่ีใส ไมมีกลิ่น ไมมีรส ไมมีธาตุ สารพิษ หรือกัมมันตรังสี ตลอดจนเช้ือโรค ปนอยู หรือ
ถาจะปะปนอยูไดก็ตองไมเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดไวสําหรับอุปโภค – บริโภค โดยสรุปนํ้าสะอาดจะตอง
มีลักษณะ 3 ประการคือ
 1.  ไมมีสารพิษเจือปน
 2.  ปราศจากเช้ือโรคท่ีอาจทําใหเกิดโรคโดยนํ้าเปนส่ือ
 3.  หากมีแรธาตุหรือสารบางอยางปนอยูตองไมเกินกวาที่มาตรฐานกําหนด

การปรับปรุงคุณภาพน้ํา
 วิธีการปรับปรุงคุณภาพนํ้า (Water Treatment) 
 การปรับปรุงคุณภาพนํ้า เพื่อใหมีคุณภาพสําหรับอุปโภคบริโภคนับวามีความสําคัญเปนอยางย่ิง เพราะวาแห
ลงนํา้บางแหงมคีณุภาพทางดานกายภาพเคม ีและแบคทเีรยีทีไ่มเหมาะสมตอการอปุโภคบรโิภค กรรมวธิใีนการปรบัปรงุ
คณุภาพน้ํามีหลายวิธ ีซึง่แตละวิธมีคีวามเหมาะสมและจําเปนสาํหรับน้ําแตละแหลงไมเหมือนกันวธิกีารปรับปรุงคุณภา
พนํ้าที่สําคัญ พอสรุปไดดังนี้

• การตม (Boiling) เปนวธิกีารปรับปรุงคุณภาพน้ําทีง่ายโดยมีวตัถุประสงคท่ีตองการคือ การทําลายเช้ือจุลนิท
รียในน้ําใหหมดไป

• การกลั่น (Distillation) เปนวิธีการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทั้ง 3 ดาน คือ ทางดานกายภาพดานเคมีและดาน
แบคทีเรีย เปนวิธีการปรับปรุงคุณภาพนํ้าที่ดีที่สุดแตมีความยุงยากและราคาแพง

• การใชสารเคมี (Chemical Treatment) การปรับปรุงคุณภาพนํ้า โดยใชสารเคมี เพื่อทําลายเชื้อจุลินทรีย
ในนํา้น้ันมสีารเคมหีลายชนดิท่ีสามารถทาํลายเชือ้โรคในนํา้ได เชน ดางทบัทมิ (Potassium Permanganate) ทงิเจอร
ไอโอดนี คลอรนี ฯลฯ เปนตนแตในการใชสารเคมดัีงกลาวจะตองคาํนงึถงึความเขมขน ระยะเวลาในการเตมิสารเคมใีห
มีความเหมาะสมกับสารเคมีแตละชนิด

• การกรอง (Filtration) เปนกรรมวธิกีารปรบัปรงุคณุภาพนํา้ทีแ่พรหลายมากทีส่ดุในปจจบุนัทัง้ระบบประปา 
และการกรองนํา้สาํหรบัครอบครวั การกรองอาศยัหลกัการคอืการนาํนํา้ทีส่กปรก หรอืมกีารปนเปอนผานวสัดบุางอยาง



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

144

ที่เปนตัวกรอง (Filter Media) โดยท่ีวัสดุจะตองมีคุณสมบัติที่จะสามารถกักเก็บหรือกันเอาสิ่งสกปรกท่ีติดมากับนํ้าไม
ใหไหลออกไป
การฆาเชื้อโรคในนํ้าดวยคลอรีน
  คลอรีนเปนสารเคมีที่ใชสําหรับฆาเชื้อโรคไดมากกวา 99% รวมทั้งอี.โคไล (E.coli) และเชื้อไวรัส นอกจากน้ี
ทีส่าํคัญคือมฤีทธิค์งเหลอืเพือ่ฆาเชือ้โรคในนํา้ตอไปไดอกีโดยคลอรนีทีเ่ติมลงไปจะละลายนํา้อยใูนรปูของคลอรนีอสิระ 
(Residual Chlorine) ทําหนาท่ีฆาเช้ือโรคท่ีอาจปนเปอนในภายหลังท้ังน้ีการฆาเช้ือโรคจะมีประสิทธิภาพจะตองมี
ปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม
 ขอดีของคลอรีนที่ใชฆาเช้ือโรค เพราะราคาไมแพงใชงายและการดูแลเก็บรักษางาย คลอรีนที่เหมาะสมสําหรับใชใน
ครัวเรือน ไดแก คลอรีนผง คลอรีนเม็ดและคลอรีนนํ้าควรเลือกชนิดท่ีมีปริมาณพอเหมาะในการใชแตละครั้งเพราะ
คลอรีนมีการระเหยเสื่อมคุณภาพไดและจะใชไมไดผล

1. ประเภทคลอรีน 
1.1 คลอรนีผง เปนผงหรอืเกลด็สขีาวเวลาใชตองนาํมาละลายน้ําแลวนาํสวนท่ีเปนนํา้ใสไปใชงาน วธิใีชคลอรนี

ผง 60 % เพื่อฆาเชื้อโรคในนํ้าดื่มและนํ้าใชลางผักสดผลไม อาหารทะเล
ภาชนะอุปกรณและอาคารสถานที่ มีวิธีการเตรียมปริมาณและระยะเวลาการใช ดังนี้

 1.  เตรียมนํ้าใสภาชนะท่ีสะอาดตามขนาดท่ีตองการใชประโยชนเชน โอง แท็งก
 2.  ตักนํ้าในภาชนะมาคร่ึงแกวหรือปบ
 3.  นําผงปูนคลอรีนผสมลงไปตามสัดสวนแลวคนใหเขากันเพื่อใหปูนคลอรีนละลายนํ้าไดมากที่สุดดวย

   ภาชนะท่ีสะอาด
 4.  ตั้งทิ้งไวใหผงปูนตกตะกอน
 5.  นํานํ้าปูนคลอรีนสวนท่ีเปนนํ้าใสผสมในภาชนะท่ีเตรียมนํ้าไวตามสัดสวนแลวคนใหเขากัน
 6.  ปดฝาภาชนะใหมิดชิดเพื่อไมใหคลอรีนระเหยเร็วเกินไปและปองกันสิ่งสกปรกจากภายนอก
 7.  จัดภาชนะสําหรับตักนํ้าประจําหรือใชเปดกอก
 8.  สามารถเติมคลอรีนไดอีกเมื่อพบวานํ้าไมมีกลิ่นคลอรีนแลว
 9.  หากไมชอบกลิ่นคลอรีน ใหเปดภาชนะท้ิงไวประมาณ 1ชั่วโมง กล่ินคลอรีนจะระเหยไปและยังคง

   สะอาดไดระยะหนึ่ง
1.2 คลอรีนเม็ด คลอรีน 1 เม็ดขนาด 3 กรัม วิธีใช
 1.  ใชคลอรีน 1 เม็ดตอน้ํา 1,000 ลิตร หรือนํ้า 50 ปบ 
 2.  คลอรีนจะคอยๆ ทําปฏิกริยากับนํ้าเกิดฟองฟูขึ้นมาพรอมทั้งปลอยคลอรีนอิสระออกมา 
 3.  ทิ้งไว 30 นาทีจึงนําไปใชเปนนํ้าดื่มนํ้าใช 
1.3 คลอรีนนํ้าหรือหยดทิพย (อ 32) เปนคลอรีนนํ้า เขมขน 2% วิธีใช
 1.  ใชหยดทิพย 1 หยดตอนํ้า 1 ลิตร หรือ 20 หยดตอนํ้า 1 ปบหรือ 1 ขวดขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร

   ตอนํ้า 100 ปบ
 2.  คนใหเขากันดวยภาชนะท่ีสะอาด 
 3.  ท้ิงไว 30 นาทีจึงนําไปใชเปนนํ้าด่ืมนํ้าใช
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2 ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ
ปริมาณคลอรนีอสิระคงเหลอืในนํา้ดืม่น้ําใชแสดงถงึความสะอาดปลอดภยัจากเชือ้โรคปริมาณในภาวะปกต ิ= 0.2-0.5 

มิลลิกรัมตอลิตร (0.2-0.5 ppm ) ปริมาณในสถานการณโรคระบาด = 0.2-1.0 มิลลิกรัมตอลิตร (0.5-1.0 ppm) 
 • ขอควรระวัง
 -  เก็บใหพนมือเด็กเก็บในท่ีแหงและ ไมถูกแสงแดด
 -  อยาสัมผัสคลอรีนดวยมือและอยาใหถูกผิวหนังหากถูกผิวหนังใหรีบลางดวยนํ้าสะอาดจนอาการ
ระคายเคืองทุเลาหากไมทุเลาใหไปพบแพทย
 -  หามรับประทานโดยตรง
การจัดการขยะมูลฝอย

การดาํรงชวิีตของมนษุยในสงัคมตาง ๆ  ยอมจะตองมกีจิกรรมทีเ่กีย่วของกนั มกีารใชทรพัยากรตาง ๆ  เพือ่การ
อปุโภคและบริโภค ผลจากการใชทรพัยากรดังกลาว ไดกอใหเกิดผลผลิตทีไ่มมปีระโยชนหรือความจําเปนในการใชสอย 
ผลผลิตเหลานั้นก็จะถูกทิ้งไปในรูปของขยะมูลฝอย

ความหมายของขยะมูลฝอย
 มลูฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสนิคา ถุงพลาสตกิ ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มลูสตัว หรอื
ซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดท่ีเลี้ยงสัตวหรือที่อื่น ๆ 
 ของเสีย หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล นํ้าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด ซึ่งถูกปลอยทิ้งหรือมีที่มา
จากแหลงกําเนิดมลพิษรวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกคางจากส่ิงเหลานั้น ที่อยูในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือกาซ 
 ดงัน้ันอาจจะกลาวโดยสรุปไดวา ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษส่ิงของท่ีไมตองการใชแลว ท้ังทีเ่นาเปอยไดและไมเนาเปอย 
รวมตลอดถึงเถา ซากสัตว มูลสัตว ฝุนละออง และเศษวัตถุที่ท้ิงจากอาคารบานเรือน ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม
ความจําเปนของการจัดการขยะมูลฝอย
 การกาํจดัขยะมลูฝอยเปนหนาทีข่องทกุคนทีจ่ะตองรบัผดิชอบรวมกนั ดาํเนนิการควบคมุและกาํจดัใหหมดไป 
เพราะหากไมดําเนินการจะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ คือ
  • ทําใหบานเมือง สกปรก มีสภาพไมนาดู
  • เปนบอเกิดของโรคตาง ๆ
  • เปนแหลงเพาะพันธุของพาหะนําโรค เชน แมลงวัน หนู
  • เกิดกลิ่นเหม็น และสภาพที่นารังเกียจ
  • เปนแหลงที่กอใหเกิดเหตุรําคาญ เชน กล่ินเหม็น นํ้าเสีย
  • เปนแหลงเชื้อเพลิง ทําใหเกิดเพลิงไหมได
ประเภทของขยะมูลฝอย
 ขยะมูลฝอยในชุมชนน้ันมีมากมายหลายชนิด การจําแนกประเภทของขยะมูลฝอยน้ันมีการจําแนกในหลาย
ลกัษณะ โดยพจิารณาจากองคประกอบหรอืแหลงกาํเนดิของขยะมลูฝอยในท่ีนีจ้ะอาศยัการจําแนกประเภทโดยใชแหลง
กําเนิดเปนเกณฑในการพิจารณา สามารถจําแนกออกได 3 ประเภท คือ 
 1.  ขยะมูลฝอยจากชุมชน (Community Wastes)
  ขยะมูลฝอย พวกนี้สวนมากจะเปนเศษอาหาร เศษกระดาษ เศษแกว เศษโลหะ เศษไม และเศษพลาสติก 
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เปนตน นอกจากน้ียงัมขียะมูลฝอยท่ีเปนอันตราย (Household Hazardous Wastes) เชน ซากถานไฟฉาย แบตเตอร่ี
เกา ซากหลอดฟลูออเรสเซนต และกระปองสารเคมีตาง ๆ ท่ีใชในบาน เปนตน
 2.  ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Wastes)
  ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม จะมีทั้งขยะท่ีเปนอันตราย เชน กากสารเคมีและสารประกอบท่ีมี
โลหะหนักตาง ๆ นอกจากน้ัน ยังมีขยะมูลฝอยที่ไมเปนอันตรายท่ีเกิดจากกิจการในสวนของสํานักงาน และโรงอาหาร
ของโรงงาน เชน เศษวัสดุเหลือท้ิง เศษอาหาร เปนตน
 3.  ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม (Agricultural Wastes)
  ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม มีท้ังขยะที่เปนซากพืช ซากสัตว มูลสัตว และเศษภาชนะท่ีใชบรรจุสาร
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช เปนตน
การจัดการขยะมูลฝอย
 การจดัการขยะมลูฝอยตองเนนการจดัการตัง้แตแหลงกาํเนดิ โดยมกีารจดัเกบ็ การรวบรวม เกบ็ขน และกาํจดั
อยางถูกหลักสุขาภิบาล ควรดําเนินการดังนี้

1. การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยที่สําคัญประกอบดวย
1.1 คัดแยกเศษอาหารและขยะมูลฝอยที่ยอยสลายออกจากขยะประเภทอื่น
1.2 จัดใหมีภาชนะรองรับที่มีลักษณะแข็งแรงทนทาน ทําความสะอาดงาย มีฝาปด ไมรั่วซึมและมีความจุ

เพียงพอสําหรับรองรับขยะในปริมาณ 1 วัน
1.3 ทําความสะอาดภาชนะรองรับทุกวันและน้ําทําความสะอาดตองบําบัดและกําจัดอยางถูกตอง
1.4 ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บทุก 1-2 วัน เพื่อใหเกิดขยะตดคาง

2. การเก็บขน ตองจัดใหมคีวามถ่ีในการเก็บขน เพ่ือไมใหเกิดการตกคาง และตองทําความสะอาดถังรวบรวม
ขยะ ตลอดจนรถเก็บขนขยะใหสะอาดอยูเสมอ

3. การกําจัดขยะมูลฝอย ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
แนวทางในการแกปญหาดานการจัดการขยะจึงควรมุงเนนไปท่ีการลดปริมาณขยะ/การคัดแยกมูลฝอยดวย

หลัก 3 Rs อันประกอบดวย การลดการเพิ่มปริมาณมูลฝอย (Reduce)การใชซ้ํา(Reuse)และการนํากลับมาใช
ใหม(Recycle)ตลอดจนการนําขยะไปใชประโยชนใหเหลอืปริมาณท่ีจะนาํไปกําจดัใหนอยทีสุ่ดโดยเนนความรวมมือจาก
ทุกภาคสวน 
การจัดการสิ่งปฏิกูล 
  สิง่โสโครกท่ีขับถายออกมาจากรางกายของมนษุย ไดแก อจุจาระและปสสาวะ นอกจากจะทําใหเกดิกลิน่เหมน็
เปนที่นารังเกียจ ยังทําใหดินและแหลงน้ําสกปรก เปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน และแหลงแพรเชื้อโรคตางๆเชน 
อหิวาตกโรค บิด ไทฟอยด พยาธิลําไส เปนตน
 แหลงเก็บรวบรวมส่ิงปฏิกูลจากแหลงกําเนิดก็คือสวม 
องคประกอบที่สําคัญของสวม
 1. ตัวเรือนสวม เปนสวนท่ีใชปกปดไมใหผูอื่นมองเห็นผูถาย ปองกันแสงแดด ลมและฝน การสรางตัวเรือน
สวมตองคํานึงถึงแสงสวางและการระบายอากาศภายในตัวเรือนสวม
 2. หัวสวม เปนชองรับอุจจาระ และปสสาวะกอนลงสูถังเก็บกัก หัวสวมประกอบดวย 2 สวน ที่สําคัญ คือ
โถสวม (Bowl) และคอหาน (Seal) โถสวมควรสามารถรองรับไดทั้งอุจจาระและปสสาวะ และจะตองทําความสะอาด
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งาย สําหรับคอหาน มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปกปดชองถายไมใหมีพาหะและแมลงนําโรคลงไปในถัง ทั้งยังเปนการ
ปองกันกล่ิน
 3. บอเกบ็กกัอุจจาระหรอืบอเกรอะ มหีนาทีเ่กบ็กกัอจุจาระและทาํใหเกดิการหมกัยอยสลายโดยระบบไมใช
ออกซิเจน ความลึกของบอไมควรเกิน 3 เมตร เพราะจะทําใหอุจจาระถูกยอยสลายโดยจุลินทรียไดยาก
 4. บอซึม ใชรับน้ําใสจากบอเก็บกักอุจจาระมากําจัด โดยการซึมไปในดินควรอยูลึกจากผิวดินไมนอยกวา 1 
เมตร เพ่ือไมใหมีการปนเปอนถึงผิวดินได และมีระยะหางจากแหลงน้ําใชอยางนอย 30 เมตร
 5. ทอระบายอากาศ เปนการระบายอากาศท่ีเกิดจากการยอยสลายในบอเก็บกักอุจจาระ และเพื่อลดความ
ดันอากาศขณะราดนํ้าชําระที่โถสวม
ประโยชนของสวม
 1. ชวยลดอัตราการระบาดของโรคท่ีเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
 2. ชวยลดแหลงเพาะพันธุพาหะนําโรค
 3. ชวยปองกันกลิ่นและทัศนียภาพที่ไมนาดู
 4. ชวยปองกันปญหาดินสกปรก
การรักษาความสะอาดและการดูแลรักษา
 1. พื้นหองสวมควรเปนพื้นคอนกรีตหรือปูกระเบื้องเพื่องายตอการทําความสะอาด
 2. ลางทําความสะอาดสม่ําเสมอ โถสวม พ้ืน ไมควรใชนํ้ายาฆาเชื้อลงไปในถังสวมเพราะแบคทีเรียในถังสวม
ตายทําใหสวมเต็มเร็ว
 3. ควรมีถังใสเศษกระดาษ ผาอนามัย เพื่อปองกันการทิ้งลงในคอหานทําใหเกิดการอุดตัน
 การลดปญหาการแพรกระจายเช้ือโรคติดตอทางเดินอาหาร จะตองมีการดําเนินการเก็บรวบรวมเก็บกัก การ
ขนถาย และนําไปบําบัดในระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลท่ีถูกหลักสุขาภิบาล

การควบคุมสัตวและพาหะนําโรค
 แมลงและพาหะนาํโรคทีส่าํคญัในการนาํโรคตดิตอทางเดนิอาหารคอื แมลงวนั การควบคมุสามารถดาํเนนิการ
โดยใชมาตรการดังนี้
 1. การปรับปรุงสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนการควบคุมท่ีไดผลในการทําลายแหลงเพาะพันธุ โดยวิธีการ
ดังนี้

1.1 จัดใหมีและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ มีการบํารุงรักษาใหสะอาดอยูเสมอ
1.2 จดัเกบ็เศษอาหารและขยะมลูฝอยทีย่อยสลายงายในภาชนะทีไ่มรัว่ซมึ มฝีาปดมดิชดิ และนาํไปกาํจดั

ท่ีถูกตอง
1.3 มีการจัดการมูลฝอยชุมชนที่ถูกตองและเหมาะสม ไมใหมีการเหลือตกคาง
1.4 มีตูเก็บอาหารและภาชนะปกปดอาหารมิใหแมลงวันตอม
1.5 สถานท่ีจําหนาย สถานที่ประกอบอาหาร หองครัว ตองมีการรักษาความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ

 2. การควบคุมโดยใชสารเคมี แบงไดเปน 2 ระยะ ดังนี้
2.1 การทําลายตัวออนของแมลงวัน ใชสารเคมีทําลายตัวออนของแมลงวันโดยตรง
2.2 การทําลายตัวแกของแมลงวัน ใชสารเคมีทําลายตัวแก
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 3. ใชเหยื่อพิษฆาแมลงวัน
 4. การควบคุมดวยวิธีกล โดยใชกรงดักแมลงวัน ใชกาวดักแมลงวัน การตบหรือตีแมลงวัน 

เอกสารอางอิง
กรมควบคุมมลพิษ. คูมือแนวทางการลด คัดแยกและใชประโยชนขยะมูลฝอย สําหรับอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน พิมพครั้งท่ี 1. 2551 
กรมอนามัย. ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พิมพครั้งท่ี 5: โรงพิมพ

องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.), 2545
กรมอนามัย. สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า. แนวทางการเฝาระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ํา สุขาภิบาลส่ิงแวดลอม

เพื่อปองกันโรคที่เกิดจากอาหารและนํ้าเปนสื่อ พิมพคร้ังที่ 2: ชุมนุมโรงพิมพสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย, 2558

กรมอนามัย. สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม. คูมือมาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล พิมพครั้งที่ 
1: โรงพิมพองคกรสงเคราะหทหารผานศึก, 2551

กรมอนามัย. สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม. การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
พิมพครั้งที่ 2: สํานักงานกิจการโรงพิมพองคกรสงเคราะหทหารผานศึก, 2553

กรมอนามยั. สาํนกัอนามยัสิง่แวดลอม. คมูอืการจดัการส่ิงปฏกิลูแบบครบวงจรโครงการตามแนวพระราชดาํร ิพมิพ
ครั้งที่ 2: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549

พัฒนา มูลพฤกษ. อนามัยสิ่งแวดลอม พิมพครั้งที่ 4: โรงพิมพองคกรสงเคราะหทหารผานศึก, 2550



แนวคิดที่ 4 การดูแลผูปวย
 ? การคัดกรองโรคพยาธิใบไมตบัและมะเร็งทอน้ําดี

 ? กระบวนการกอมะเร็งทอนํา้ดทีีสั่มพนัธกบัการตดิเช้ือพยาธใิบไมตบั

 ? การวินจิฉัยและการรักษาโรคพยาธิใบไมตับ

 ? การวินจิฉัยและการรักษาโรคมะเร็งทอนํ้าดี

 ? การดูแลประคับประคองผูปวยโรคมะเร็งทอนํ้าดี

 ? ุ ู การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวยโรคมะเร็งทอนํ้าดี
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การคัดกรองโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

ดร. เกษร แถวโนนง้ิว และเสรี  สิงหทอง
 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน

1. การคัดกรองโรคพยาธิใบไมตับ
 การคัดกรองโรคพยาธิใบไมตับในชุมชน  โดยสวนใหญใชการตรวจหาไขพยาธิในอุจจาระ ซึ่งเปนวิธีการที่งาย 
ประหยัด แตมีความจําเปนตองใชความชํานาญ มีการตรวจดวยกัน  2  วิธีใหญๆ คือ  สเมียรธรรมดา (simple smear) 
และ วิธี modified Kato’s thick smear  ซึ่งมีความไวและความแมนยําในการตรวจนอยและมากข้ึน ตามลําดับ การ
ตรวจดวยวธิทีัง้สองเปนการตรวจเชงิคณุภาพวามีหรอืไมมพียาธิชนดิใดแตไมสามารถบอกในเชิงปรมิาณวาติดพยาธมิาก
นอยเทาไร  ยกเวนในกรณีของวิธี modified Kato-Katz  อาจทําในเชิงปริมาณไดเพราะทราบปริมาณของอุจจาระที่
ใชตรวจ  ประชาชนสามารถไปตรวจอุจจาระไดที่โรงพยาบาลชุมชน หรือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล
สวนวธิกีารตรวจวนิิจฉยัไขพยาธใิบไมตบัจากอจุจาระทีม่คีวามไวและความแมนยาํสงู คอื วธิกีารตรวจดวยวธิมีาตรฐาน 
formalin ethylacetate concentration technique (FECT) ซ่ึงสามารถบอกชนิดและปริมาณของการติดเชื้อพยาธิ
ใบไมตับและพยาธิลําไสอื่นๆ ไดแมนยําสูงข้ึนกวาสองวิธีขางตน นอกจากนี้จํานวนไขตอกรัมของอุจจาระยังมีความ
สัมพันธตรงกับจํานวนตัวพยาธิในทางเดินนํ้าดีและพยาธิสภาพท่ีตรวจพบโดยการทําอัลตราซาวด การตรวจนี้มักใชใน
การศึกษาวิจัย เพราะมีความยุงยากกวาวิธีการตรวจธรรมดาแตก็สามารถทําได  อยางไรก็ตามการตรวจอุจจาระทุกวิธี
ตองตรวจภายใตกลองจลุทรรศน ดงันัน้จงึตองอาศัยเจาหนาทีท่ี่มคีวามชํานาญและมีประสบการณในการตรวจไขพยาธิ
ประกอบกันดวย

ภาพที่ 59  การตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือพยาธิใบไมตับโดยการตรวจหาไขพยาธิดวยกลองจุลทรรศน

2. การคัดกรองกลุมเส่ียงโรคมะเร็งทอนํ้าดีดวยวาจา (verbal screening) 
 เนือ่งจากธรรมชาติของโรคมะเร็งทอนํา้ดเีปนโรคท่ีสามารถมีอนัตรายถึงตายไดอยางรวดเร็ว ผูปวยเกือบทุกคน
ที่มาพบแพทยก็เมื่อมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง หรือมะเร็งอยูในระยะทายมีการแพรลุกลามไปมากแลว ทําอยางไรจะ
ทําใหกลุมเสี่ยงในพื้นท่ีไดรับการคัดกรอง เพื่อนําไปสูการวินิจฉัยไดตั้งแตแรกเริ่ม เพื่อนําไปสูการรักษารวดเร็วขึ้น
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 กระบวนการคัดกรองกลมุเสีย่งดวย verbal screening เพือ่คนหากลมุเส่ียงในพืน้ที ่โดยใช อสม.และเจาหนาที่
สาธารณสุขในพื้นท่ีเปนผูคัดกรอง มีปจจัยเสี่ยงดังตอไปนี้ 
 1).  เปนคนอีสานโดยกําเนิด        2).  อายุมากกวา 40  ป
 3).  มีประวัติติดเชื้อพยาธิใบไมตับ   4).  เคยกินปลาเกล็ดขาวดิบ
 5).  เคยกินยาถายพยาธิใบไมตับ    6).  มีญาติปวยเปนมะเร็งทอนํ้าดี 
 ถาพบความเส่ียง 3 ขอข้ึนไป ก็เขาสูกระบวนการคัดกรองดวยอัลตราซาวด อยางไรก็ตามในบางพ้ืนที่ ถาพบ
ความเสี่ยง  ≥ 3 ขอขึ้นไป ตองมีการตรวจอุจจาระกอนถาผลการตรวจอุจจาระพบไขพยาธิถึงจะสงตรวจอัลตราซาวด 
และมีกระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและติดตามตรวจอุจาระซ้ําทุก 1  ป  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�µ¦��́�¦°��ªµ¤Á̧É¥��oª¥ªµ�µ (verbal screening) 

Å¤n¡��ªµ¤Á¸É¥� ¡��ªµ¤Á¸É¥�  � 3 �o°�¹Ê�Å� 
1. đðŨîÙîĂĊÿćîēé÷ÖĞćđîĉé 
2. Ăć÷čöćÖÖüŠć 40 ðŘ   
3. öĊðøąüĆêĉêĉéđßČĚĂó÷ćíĉĔïĕöšêĆï 
4. đÙ÷ÖĉîðúćđÖúĘé×ćüéĉï �¦ª�°»��µ¦³�oª¥ª·� ̧

modified Kato-Katz /  
modified Kato’s thick smear 

�¦³�µ�� ��́Á¦¥̧� 

Ä®o»�«¹�¬µn�Á¦·¤
¡§�·�¦¦¤»�£µ¡�¸É� ̧

�·��µ¤Ä®o»�«¹�¬µ 

�»� 1 �̧ 

Å¤n¡�Å�n¡¥µ�· ¡�Å�n¡¥µ�· OV ¦�́¬µ¥µ�µ¤
�ªµ¤Á®¤µ³¤ 

��́�¦°��oª¥ ultrasound �»�¦µ¥ 

�¦�́¡§�·�¦¦¤+�·��µ¤�¦ª�°»�µ¦³�ÎÊµ�»� 1  �̧ 

1. Á�È���°̧µ�Ã�¥�ÎµÁ�·�         2. °µ¥»¤µ��ªnµ 40 �̧ 
3. ¤�̧¦³ª�́·�·�Á�ºÊ°¡¥µ�·Ä�Å¤o��́  4. Á�¥�·��¨µÁ�¨È��µª�·� 
5. Á�¥�·�¥µ�nµ¥¡¥µ�·Ä�Å¤��́    6. ¤�̧µ�·�nª¥Á�È�¤³Á¦È��n°�ÎÊµ� ̧ 

ภาพที่ 60 การคัดกรองกลุมเส่ียง verbal screening
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3. การคัดกรองผูปวยระยะเริ่มแรกโรคมะเร็งทอนํ้าดีดวยการตรวจอัลตราซาวด  
 กระบวนการคดักรองกลมุเสีย่งโดยใชคล่ืนความถีส่งู (ultrasound) เพือ่คนหาผปูวยมะเรง็ทอนํา้ดใีนระยะเริม่
แรกใหรวดเร็ว เพือ่จะสงไปรักษาไดรวดเร็วขึน้ ซึง่กระบวนการคัดกรองกลุมเส่ียงเปนขัน้ตอนท่ีเชือ่มตอจากการคัดกรอง
ดวยวาจา (verbal screening) และตองมีปจจัยเสี่ยงดังตอไปนี้  
 1). เปนคนอีสานโดยกําเนิด หรืออยูในอีสาน  ≥  ป 
 2). อายุ ≥ 40 ป
 3). เปนหรือเคยมีประวัติการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ  
 4). มีญาติสายตรงเปนมะเร็งทอนํ้าดี
โดยที่   ขอ 1+2+3   หรือ   ขอ 1+2+4   ตองคัดกรองดวย ultrasound

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

�µ¦��́�¦°��oª¥ ultrasound �»�¦µ¥ (40 �̧ �¹Ê�Å�) 

�¨�¦ª� ultrasound ���· 

¡��ªµ¤�·����· PPF 
(�¦�¸¤´ É�Ä�) 

¡��ªµ¤�·����·IntraÂ¨³/®¦º° 
extra hepatic  duct �o°�Ä���́ 

hepatoma cholangio CA 

¡��ªµ¤�·����· PPF  Â¨³/ 
®¦º°�ªµ¤�·����·°ºÉ�Ç �¸ÉÅ¤nÂ�nÄ� 

Á oµ¦³ª�́�·��µ¤°µ�µ¦ 
Â¨³ ultrasound �ÎÊµ�»�1�̧ n�£µ¡Â¨³�¦¹�¬µ¦�́Â̧¡�¥r�µ¤¦³�� 

n�¦�́¬µ�µ¤�µ¦ª·�·��¥́�µ¤¦³��́�ªµ¤
¦»�Â¦�Â¨³n��n°�µ¤�ªµ¤Á®¤µ³¤
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ภาพที่ 61  การคัดกรองดวย ultrasound



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

154

บทบาทของครู นักเรียน ในการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี 
 1. เปนตนแบบการเลิกกินปลานํ้าจืดดิบ กินแตปลาสุก
 2. เผยแพรความรูสูผูปกครอง ครอบครัว เพื่อใหเกิดตนแบบไมกินปลาดิบในชุมชน
 3. เผยแพร ประชาสัมพันธ และสื่อสารความเส่ียงโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
 4. หากมีผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีในชุมชน ประสาน รพสต. เพื่อดําเนินการดูแลผูปวยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
 5. ริเริ่ม ชักชวนกลุมชุมชน ดําเนินมาตรการทางสังคม คนอีสานแท กินแตปลาสุก 

        

การคัดกรองแตเนิ่นๆ ชวยชีวิตผูปวยได
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กระบวนการกอมะเร็งทอนํ้าดีที่สัมพันธกับการติดเช้ือพยาธิใบไมตับ

ศ.ดร. พวงรัตน ยงวณิชย
ศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

ในรอบเวลา 30 ปมานี้ ไดปรากฏหลักฐานที่พิสูจนอยางชัดเจนถึงบทบาทการกอมะเร็งในมนุษยที่มีสาเหตุ
มาจากการติดเชื้อโรคชนิดตางๆ โดย Parkin (1) ไดรายงานถึงสถิติป 2002 ของอุบัติการณของโรคมะเร็งท่ัวโลกที่เกิด
จากการติดเชื้อ วาอยูท่ี 1.9 ลานราย หรือคิดเปนรอยละ 17.8 ของโรคมะเร็งจากสาเหตุทั้งหมด สาเหตุใหญๆนั้นมา
จากเชือ้แบคทเีรยี Helicobactor pyroli ทีเ่ปนสาเหตุของมะเรง็กระเพาะอาหาร เชือ้ไวรสั human papilloma ทาํให
เกดิมะเรง็ปากมดลกู และในกลมุมะเรง็ตับคอื เชือ้ไวรสัตบัอกัเสบชนดิบแีละซ ีรวมถงึตัวปรสติหลายชนดิ นอกจากนีย้งั
พบวาโรคมะเร็งท่ีเกิดจากการติดเช้ือเปนปญหาของประเทศกําลังพัฒนามากกวาประเทศพัฒนา สําหรับประเทศไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โรคมะเร็งทอนํ้าดีอันเกิดมาจากการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ (Opisthor-
chis viverrini) กย็งัมอีบัุตกิารณสงูสดุเมือ่เทยีบกบัโรคมะเรง็ชนดิอืน่ๆ ยิง่ไปกวาน้ีอบุตักิารณของมะเรง็ตบัของไทยนัน้
มีตัวเลขที่สูงกวาประเทศเพื่อนบานในแถบอาเซียตะวันออกเฉียงใตเชนฟลิปปนส และสิงคโปร ที่ไมมีรายงานการติด
เช้ือพยาธิใบไมตบั แตมกีารตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบใกลเคยีงกนั โดยตวัเลขความเสีย่ง (relative risk) ของการเกดิมะเรง็
ทอนํ้าดีที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไมตับอยูที่ 4.8 เทา ในขณะที่ความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีและ
ซี อยูที่ 2.6 และ 1.8 เทาตามลําดับ จึงนับวาพยาธิใบไมตับเปนปจจัยเสี่ยงที่สูงสุดของมะเร็งทอนํ้าดี (2) และสถาบัน 
IARC (International Agency for Research on Cancer) ไดจัดพยาธิใบไมตับใหเปนสารกอมะเร็ง class 1 (3, 4) ซึ่ง
หมายความวา พยาธิใบไมตบั ไดรบัการพิสจูนทางวิทยาศาสตรแนนอนวาสามารถเปนเช้ือปรสิตทีก่อมะเร็งไดในมนุษย 
คําอธิบายถึงกลไกการกอมะเร็งทอน้ําดีท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อพยาธิใบไมตับอาจสรุปไดโดยสังเขปจากผลการศึกษา
วิจัยในชวง 20 ปที่ผานมาไดดังนี้คือ

1.กระบวนการอักเสบจากปฏิสัมพันธระหวางการติดพยาธิใบไมตับ และโฮสต
พยาธิใบไมตับนอกจากจะสามารถกระตุนการแบงตัวของเนื้อเยื่อทอทางเดินนํ้าดีไดแลวยังมีรายงานวามีการ

ตรวจพบแอนติเจนของพยาธิในเนื้อตับรอบๆทอนํ้าดีทั้งบริเวณรอบๆทอขนาดใหญท่ีมีตัวพยาธิ และทอนํ้าดีเล็กที่ไมมี
ตัวพยาธิ โดยตรวจพบตั้งแตวันที่ 3 ของการติดพยาธิ (5) อาจเปนไปไดวาแอนติเจนของพยาธิที่หล่ังออกมาสามารถไป
กระตุนระบบภูมิคุมกันของรางกายเรา มีการสะสมของเซลลอักเสบ และเกิดกระบวนการอักเสบตามมา และเม่ือติด
พยาธิเรื้อรังก็ทําใหเกิดกระบวนการอักเสบเรื้อรัง ซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญที่สามารถกระตุนใหเกิดมะเร็งได (6) 

2. การติดเช้ือพยาธิใบไมตบัแบบเร้ือรังและซ้ําซากกอใหเกดิการทําลายดีเอน็เอ : หลักฐานจากสัตวทดลองและการ
ศึกษาในผูปวย

การศกึษาของคณะวจิยัเรา สามารถแสดงใหเห็นวาการตดิเชือ้พยาธใิบไมตับแบบเร้ือรงัในหนแูฮมสเตอรกอให
เกดิภาวะการอกัเสบแบบเร้ือรงัในทอน้ําดีและสงผลใหมกีารสรางสารประกอบทีเ่ปนอนมุลูอิสระชนดิออกซเิจน (reac-
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tive oxygen species ; ROS) และไนโตรเจน ( reactive nitrogen species ; RNS) จาํนวนมาก ซ่ึงสารเหลานีส้ามารถ
ทาํลายดเีอน็เอ ซึง่อาจจะกอใหเกดิการเปลีย่นแปลงของยนี และมโีอกาสเสีย่งนาํไปสกูารเกดิมะเรง็ทอนํา้ดตีอไปได โดย
ผลการศกึษาครัง้นีส้ามารถแสดงใหเหน็อยางชดัเจนวามกีารทาํลายดเีอน็เอในเซลลเยือ่บผุวิทอนํา้ดีหลังจากสตัวทดลอง
ไดรบัเชือ้พยาธใิบไมตบั โดยการตรวจดรูะดบัของเบสบนดเีอน็เอทีถ่กูเปลีย่นแปลงไป คอื 8-oxodG และ 8-nitrogua-

nine ซึ่งเปนตัวบงชี้การทําลายดีเอ็นเอจากอนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจนตามลําดับ (7) ดังแสดงในรภาพที่ 62 
ทีน่าสนใจคอืเราไดทาํการทดลองตอไปโดยใหหนูแฮมสเตอรตดิเชือ้พยาธซิํา้เปนคร้ังที ่2 และครัง้ที ่3 จะเกดิการทาํลาย
ดีเอ็นเอใหมทุกครั้ง และความรุนแรงของการทําลายเกิดไดรวดเร็วขึ้นตามจํานวนครั้งของการติดเชื้อซํ้า (8) นอกจากน้ี
ยังพบวาในระยะเรื้อรังของทั้งการติดพยาธิครั้งเดียวและการติดพยาธิซ้ํา จํานวนเซลลอักเสบจะลดลงแตเนื้อเยื่อเกี่ยว
พนัจะเพิม่ขึน้ การตดิพยาธ ิOV ซํา้สามครัง้ สองครัง้และครัง้เดยีว จะเหนีย่วนาํจาํนวนเซลลอกัเสบใหเคลือ่นทีม่ารวดเรว็
ขึ้นเปนลําดับในระยะเร่ิมตน และเซลลอักเสบน้ีจะสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงของเอนไซมในตับและความหนาตัว
ของเนื้อเยื่อ (9) การทําลายเบสบนดีเอ็นเอดังกลาวไดรับการพิสูจนตอมาวาเกิดขึ้นในคนที่ติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
เชนเดียวกัน (10) 

ภาพที่ 62 การติดเชื้อพยาธิใบไมตับทําใหเกิดการอักเสบในตับบริเวณรอบๆทอนํ้าดี มีเซลลเม็ดเลือดขาวเขามาเปนจํานวนมาก 
และสรางอนุมูลอิสระ จึงเกิดการทําลายดีเอ็นเอในเซลลเยื่อบุผิวทอนํ้าดี ทําใหรหัสพันธุกรรมเกิดการกลายพันธุที่สามารถ
เขาสูกระบวนการกอมะเร็ง ซึ่งจะใชเวลายาวนานประมาณ 20-30 ป

เนื่องจากมีโครงการรณรงคและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับอยางตอเนื่อง (11) ถึงแมการใชยา ถายพยาธิพราซิค
วอนเทลจะสามารถชวยลดอัตราการตดิพยาธใิบไมตบัได แตพบวาในพ้ืนทีร่ะบาดหลายแหงกย็งัพบวามกีารติดเชือ้ซํา้ๆ
ซากๆหลังจากการรักษาดวยยาพราซิควอนเทล (12) ดังน้ันหลักฐานจากสัตวทดลองเร่ืองการติดเชื้อซํ้าที่เพิ่มความเส่ียง
ตอการทําลายดีเอ็นเอนี้ จึงเปนขอมูลสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่เพิ่มมากขึ้นหากคนยังนิยม
รับประทานปลาดิบ หรือปลารา ปลาสมที่มีระยะติดเชื้อของพยาธิใบไมตับ รวมทั้งการซื้อยาถายพยาธิมารักษาตัวเอง 
แตยงัไมสามารถละเลกิจากนสิยัการกนิดบิได เพ่ือใหเขาใจงายขึน้ใหดภูาพที ่63 ซึง่เปนแผนภมูทิีแ่สดงวธิกีารปฏบัิตติวั
เพ่ือปองกันมะเร็งทอนํ้าดีวา หากติดพยาธิใบไมตับใหกินยาถายพยาธิพราซิควอนเทล แตถาไมเลิกนิสัยกินปลาดิบแลว
ถายพยาธิเรื่อยๆ จะทําใหเพิ่มการอักเสบทุกครั้งที่ติดเชื้อใหม แลวจะมีการทําลายดีเอ็นเอมากขึ้น ทําใหยีนของเราเกิด
การกลายพันธุ (mutation) หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีนที่เก่ียวของกับการเกิดมะเร็ง จึงเขาสู
กระบวนการกอมะเร็งไดเร็วขึ้น 
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ภาพที่ 63 แผนภูมิแสดงวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันมะเร็งทอนํ้าดี หากติดพยาธิใบไมตับใหกินยาถายพยาธิพราซิควอนเทล แตถา
ไมเลิกนิสัยกินปลาดิบแลวถายพยาธิเรื่อยๆ จะทําใหเพิ่มการอักเสบทุกครั้งที่ติดเช้ือใหม แลวจะมีการทําลายดีเอ็นเอ
มากขึ้น ทําใหยีนของเราเกิดการกลายพันธุ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงในการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการเกิดมะเร็ง 
จึงเขาสูกระบวนการกอมะเร็งไดเร็วข้ึน

3. การเกิดเน้ือเยื่อเกี่ยวพันรอบทอนํ้าดีเปนปจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งทอนํ้าดี
จากการศึกษาของ Prakobwong และคณะในหนูแฮมเตอรที่ติดพยาธิใบไมตับพบวาการเกิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

รอบทอนํ้าดี (periductal fibrosis) เกิดแบบขึ้นอยูกับระยะเวลา (time dependent) ซ่ึงผูวิจัยไดต้ังสมมุติฐานวาการ
เกิดเน้ือเยือ่เก่ียวพนัรอบทอนํา้ดใีนหนูแฮมสเตอรนีม้คีวามเก่ียวของกับระยะเวลาของการอักเสบท่ีเกดิจากการติดพยาธิ
ใบไมตับ (13) โดยเมื่อใหยาถายพยาธิในสัตวทดลองท่ีติดพยาธิในระยะเฉียบพลัน ในวันที่ 21 พบวาพังผืดหายไป แตใน
ระยะเรื้อรัง ที่ 4 เดือน พบวารอยโรค หรือพังผืดรอบทอนํ้าดีหลังการรักษายังคงอยู หรือสลายไมหมดแมกําจัดพยาธิ
ออกไปแลว (14) และเมื่อนําตัวบงชี้ของการเกิดพังผืดรอบทอนํ้าดี หรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบทอนํ้าดีที่พบในหนู ไดแก 
hydroxyproline, collagen I และ MMP7 มาประเมนิเพือ่แยกระดบัของความผดิปกตขิองระบบทางเดนินํา้ดีในผปูวย 

พบวาสามารถตรวจแยกโรคไดตามระดับความรุนแรงของการผิดปกติของระบบทางเดินนํ้าดี (15) สําหรับในคน การ
ศึกษาโดย Sripa และคณะพบวาจากการติดพยาธิใบไมตับสามารถกระตุนใหระดับไซโตไคนที่เกี่ยวของกับการอักเสบ 
คือ IL-6 มีระดับสูงข้ึนและระดับไซโตไคนที่เพิ่มสูงข้ึนน้ียังความสัมพันธกับการเกิดพังผืดรอบทอนํ้าดี ในผูที่ติดพยาธิ
ใบไมตับโดยผูที่มีระดับ IL-6 สูงจะมีโอกาสในการเกิดพังผืดรอบทอนํ้าดีไดมากกวาผูที่มีระดับ IL-6 ต่ํา (16) นอกจากน้ี
ยงัมกีารศกึษาอืน่ๆ อกีท่ีสนบัสนนุสมมตฐิานทีว่าพงัผืดรอบทอน้ําดนีัน้เปนปจจยัเส่ียงตอการเกดิมะเรง็ทอน้ําด ีจะเหน็
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ไดวาการติดพยาธิใบไมตับแบบเร้ือรังนั้นสามารถทําใหเกิดการสะสมของพังผืดรอบทอนํ้าดี และมีผลกระทบตอระบบ
ทางเดนินํา้ดใีหผดิปกต ิแลวอาจเปนปจจยัสงเสริมใหเกดิมะเร็งทอนํา้ดอีกีทางหนึง่ ภาพที ่64 แสดงระยะเวลาประมาณ
ของกระบวนการเกิดมะเร็งทอนํา้ดีในคนท่ีใชเวลาประมาณ 20-30 ป หลังการติดเช้ือซ่ึงทําใหเกิดการอักเสบแบบเร้ือรงั 
และการหนาตัวรอบเซลลทอนํ้าดี ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งทอนํ้าดี และแพทยสามารถตรวจวินิจฉัยได
ดวยเครื่องอัลตราซาวด (17) ซึ่งผูท่ีเคยติดพยาธิใบไมตับไดรับการตรวจคัดกรอง หรือตรวจวินิจฉัยการเปนมะเร็งระยะ
เริ่มตน ทั้งนี้จะสามารถเขารับการผาตัดเพื่อรักษาไดอยางทันทวงที

ภาพที่ 64 แสดงระยะเวลาประมาณของกระบวนการเกิดมะเร็งทอน้ําดีในคนที่ใชเวลาประมาณ 20-30 ป หลังการติดเช้ือซึ่ง
ทําใหเกิดการอักเสบแบบเร้ือรัง และการหนาตัวรอบเซลลทอนํ้าดี ซึ่งแสดงถึงความเส่ียงตอการเปนมะเร็งทอนํ้าดี 
และแพทยสามารถตรวจวินิจฉัยไดดวยเครื่องอัลตราซาวด 

4. กลไกอื่นๆระดับโมเลกุลที่เกี่ยวของในการเกิดมะเร็งทอนํ้าดี
ไดมีการคนพบการแสดงออกของกลุมของยีนที่นาจะมีบทบาทสําคัญในกระบวนการกอมะเร็งทอนํ้าดี (18,19)

ซึง่ขอมลูการแสดงออกของกลุมของยนีท่ีเปลีย่นแปลงนีพ้บไดทัง้ในกลุมทีค่วบคุมการแบงตัว กลุมการตาย (apoptosis) 
และกลุมการแพรลุกลามของเซลล (metastasis) กลไกท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมและการแสดงออก
ของยีนนี้อาจเนื่องมาจาก 

4.1 การกลายพันธุ เชนการกลายพันธุของยีน P53 ซ่ึงทําหนาท่ีซอมแซม DNA และทําใหเซลลตาย เปนตน 
(20,21) 

4.2 เกิดจาก Epigenetic change (การเปล่ียนแปลงการทํางานของยีนโดยไมมีการเปล่ียนแปลงของลําดับ
เบสท่ีเปนองคประกอบของสารพันธกุรรม โดยมีกระบวนการท่ีสาํคญั คอื DNA methylation) พบวาสวนใหญเกิดจาก
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กระบวนการ hypermethylation ของ tumor suppressor genes และยีนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการแบงตัว
ของเซลล การเจริญเติบโตของเซลล การซอมแซมดีเอ็นเอ และกระบวนการตายแบบ apoptosis เปนตน (22) 
 4.3 เซลลตนกําเนิดมะเร็ง เปนแนวคิดใหม ที่เชื่อวาในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่เปนมะเร็งจะมีเซลลกลุมหนึ่งซึ่งมี
คุณสมบัติเหมือนเซลลตนกําเนิด คือ เมื่อแบงตัวแลวสามารถยอนกลับมาเปนเซลลที่มีคุณสมบัติเหมือนเดิมได (self-
renewal) สามารถแบงตวัเปนเซลลไดหลายชนดิและทาํใหมะเร็งเจริญมากขึน้ พบวาเซลลตนกาํเนิดมะเรง็ทอน้ําดก็ีถกู
ทําลายดวยภาวะ oxidative stress และทําใหเกิดความรุนแรงของโรคไดมากขึ้น โดยดูจากอัตราการรอดชีพที่ลดลง
อยางมีนัยสําคัญในผูปวยที่เซลลตนกําเนิดมะเร็งทอนํ้าดีเกิดความเสียหายของ DNA สูง (23) 

4.4 Micro RNA (miRNAs) เปนสายอารเอ็นเอเสนสั้นๆ ขนาด 20-22 นิวคลีโอไทด ทําหนาที่ในการควบคุม
การแสดงออกของยีนโดยเขาไปจับกับ mRNA ทีตํ่าแหนงท่ีเปนคสูมกัน ซึง่ทําใหกระบวนการแปลรหัสของสาย mRNA 
นัน้ถกูยบัยัง้ Chen และคณะไดทาํการศกึษา miRNAs ในมะเรง็ทอนํา้ดีชนดิในตบั พบวามี miRNAs ประมาณ 38 ชนดิ
ที่มีการแสดงออกแตกตางจากเซลลปกติ (24) Selaru และคณะพบวา miR-21 มีการแสดงออกสูงขึ้นในมะเร็งทอนํ้าดี 
ซึ่งสงผลใหมีการแสดงออกของ Programmed Cell Death 4 (PDCD4) และ tissue inhibitor of metalloprotei-
nases 3 (TIMP3) ลดลง สงผลใหเซลลเกิดการเจริญเติบโต (25) และการแพรลุกลามของมะเร็งทอนํ้าดี (26) 

5. สรุป
การติดพยาธิใบไมตับในระยะเฉียบพลันทําใหเกิดกระบวนการอักเสบและทําลายเซลลตับ ในระยะเรื้อรังเกิด

กระบวนการอักเสบแบบเรื้อรังและการหนาตัวของทอทางเดินน้ําดี กระบวนการอักเสบแบบเรื้อรังโดยเฉพาะการติด
พยาธิซํ้าๆซากๆ มีการสรางอนุมูลอิสระทั้งชนิดออกซิเจนและไนโตรเจนเพิ่มขึ้น และการสรางสารตานอนุมูลอิสระลด
ลง แลวทําใหเกิดภาวะเครียดแบบออกซิเดชั่นและไนเตรชั่น แลวทําใหเกิดความเสียหายแกสารชีวโมเลกุลตางๆ เชน 
ดเีอน็เอ โปรตีน ไขมัน เปนตน ซึง่สงผลใหเกดิการกระตุนใหเกดิมะเร็งทอนํา้ดตีามมา นอกจากน้ีการอักเสบท่ีเกดิขึน้ยงั
สามารถกระตุนใหเกิดพังผืดรอบทอนํ้าดี ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งทอนํ้าดีเชนกัน จากการศึกษาในปจจุบัน
ยงัพบวากลไกอ่ืนๆ กม็คีวามเก่ียวของกบัการเกิด การพัฒนาและ/หรอืการเจริญมะเรง็ทอน้ําดี เชน epigenetic change 
เซลลตนกาํเนดิมะเรง็ และ microRNA เปนตน จากปจจัยดงักลาวทําใหเราเขาใจกลไกในการเกดิมะเรง็ทอนํา้ดมีากขึน้ 
ซึง่สามารถนาํความรนูีไ้ปประยกุตใชในการพฒันาวธิปีองกนัและรกัษามะเรง็ทอน้ําดไีด กลไกตางๆดงัทีก่ลาวมาไดสรปุ
ไวในแผนภาพท่ี 65 ดงันัน้การปองกนัการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ดทีีม่สีาเหตุจากโรคพยาธิใบไมตับท่ีสําคญัคอืการ ลด ละ 
เลิก อุปนิสัยการรับประทานปลาน้ําจืดสุกๆดิบๆ เชนปลาขาวนอย ปลาขาวนา เปนตน ซ่ึงจะมีระยะติดตอของพยาธิ
และเสี่ยงตอการติดพยาธิ ถาคนที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงจะติดพยาธิก็ควรนําอุจจาระไปตรวจเพื่อหาไขของพยาธิ เพื่อ
จะไดรีบทําการรักษาและหายขาดจากโรคพยาธิ และไมกลับมารับประทานปลาดิบอีก 
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ภาพที่ 65 สรุปกลไกระดับโมเลกุลที่นําไปสูการเกิดมะเร็งทอนํ้าดีหลังการติดเช้ือพยาธิใบไมตับแบบเรื้อรังและซํ้าซาก ที่ทําใหเกิด
ความเสียหายตอสารชีวโมเลกุลทุกชนิด รวมทั้งเซลลเยื่อบุทอนํ้าดี ทําใหตองมีการซอมแซมและเกิดรอยโรคคือการสราง
เน้ือเยื่อเกี่ยวพันรอบทอน้ําดี ขณะเดียวกันก็เกิดการกลายพันธุของรหัสพันธุกรรมและการเปล่ียนแปลงในการแสดงออก
ของยีนที่เกี่ยวของกับควบคุมการแบง ตัว กลุมการตาย (apoptosis) และกลุมการแพรลุกลามของเซลล (metastasis) 
เปนตน เหตุการณทั้งหมดนี้จะมีการสอดประสานกันและนําเขาสูกระบวนการกอมะเร็ง ทําใหเซลลเยื่อบุผิวทอนํ้าดีปกติ
กลายเปนเซลลมะเร็งไดในท่ีสุด [ดัดแปลงจาก Yongvanit 2012 (27)]
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การวินิจฉัยและการรักษาโรคพยาธิใบไมตับ

รศ.นพ.พิศาล ไมเรียง
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

1. บทนํา
 พยาธใิบไมตบัในประเทศไทย ม ี2 ชนดิ คอื Opisthorchis ตระกลู viverrini ทีต่ดิตอโดยการรบัประทานปลา
ดบิ และกอใหเกดิโรคมะเรง็ทอนํา้ด ีและพยาธิใบไม Fasciola สกลุ Hepatica หรอื Gigantica ทีท่าํใหเกดิโรคไขเรือ้รงั
และฝในตับ เกิดจากการกินผักดิบที่อยูในนํ้าหรือริมตล่ิง 
2. อาการและอาการแสดงของพยาธิใบไมตับ
 2.1 Opisthorchis viverrini

 เม่ือรบัประทานปลาดบิ แลวตวัออนทีอ่ยใูนปลาดบิจะถกูยอยออกมาจากเนือ้ปลาและจะคลานขึน้ไปจาก
ลําไสเล็กสวน duodenum เขาสูทอนํ้าดีและขึ้นไปเจริญเปนตัวเต็มวัยที่ทอนํ้าดีในตับ โดยใชปากดูดของมันเกาะผนัง
ทอนํา้ดไีว ในการติดเช้ือระยะแรกจะไมมอีาการใดๆ แตในรายท่ีเปนเร้ือรังจะพบอาการท่ีเกดิจากการติดเชือ้พยาธโิดยตรง 
ไดแก อาการอืดแนนทองชายโครงขวา จุกเสียด อาหารไมยอย มีอาการออนเพลีย และมีความรูสึกแสบหรือออกรอน
บรเิวณล้ินปหรือชายโครงขวา1,2 ตรวจพบมีตบัโตเล็กนอย ไดประมาณรอยละ 14 โดยเฉพาะกลุมทีม่กีารติดเช้ือจาํนวน
มาก3 พบถุงนํา้ดโีตจากการตรวจคล่ืนเสียงความถ่ีสงู (Ultrasound) และถุงนํา้ดทีีโ่ตน้ีจะยุบไดหลงัจากรักษาพยาธิดวย
ยา Prasiquantel4 เมื่อพบมีตาเหลืองตัวเหลืองจะพบเม่ือมีภาวะแทรกซอนแลวเทานั้น เชน เปนมะเร็งทอนํ้าดีหรือมี
นิ่วอุดตันทอนํ้าดี
 ภาวะแทรกซอนของ Opisthorchis viverrini
 ก. มะเร็งทอนํ้าดี ซึ่งมี 2 ชนิดใหญๆ คือ ทําใหเกิดกอนมะเร็งท่ีตับ ผูปวยจะมาดวยเรื่องตับโต และมะเร็ง

ทอน้ําดีที่ขั้วตับ หรือทอนํ้าดีใหญ ซ่ึงจะมาดวยเรื่องตาเหลืองตัวเหลือง รายละเอียดใหอานในบทมะเร็ง
ทอนํ้าดี 

 ข. ความผิดปกติท่ีถงุน้ําด ีพยาธแิละไขพยาธจิะสามารถเขาไปอยใูนถงุนํา้ด ีกอใหเกดิความผิดปกติของถุงนํา้
ดีได เชน เกิดนํ้าดีที่เหนียวขุนขน ตกตะกอน (Gallbladder sludge) รอยละ 2.8 ถุงนํ้าดีโตขึ้นและบีบ
ตัวไดไมดี 5 และนิ่วในถุงนํ้าดี รอยละ 5.4 6

 ค. ความผดิปกตทิีท่อน้ําดเีลก็ๆ ในเนือ้ตบัจะสามารถตรวจพบทอนํา้ดเีลก็ๆ ในตับหนาตวัขึน้ เนือ่งจากมกีาร
อักเสบและมีแผลเปนรอบๆทอนํ้าดี (periportal fibrosis) โดยใหตรวจดวย ultrasound ถึงรอยละ 23 6,7

 2.2 Fasciola hepatica และ Fasciola gigantica 8
 พยาธิใบไม Fasciola นี้ติดตอไดดวยการกินผักที่ปนเปอนกับอุจจาระของแกะ แพะ วัว ควาย โดยเฉพาะ

อยางยิง่ในประเทศไทย โดยเชือ้พยาธทิีอ่ยใูนตบัของสตัวจาํพวกดงักลาว เม่ือถายมลูลงในทีน่า หนองนํา้ หรอืปลกัควาย 
พยาธิตัวออนในมูลสัตวจะไปเจริญและแบงตัวในหอยและออกไปสูแหลงน้ํา วายไปเกาะกับผักหรือพืชนํ้า คนจะนําผัก
ที่ไมสะอาดที่ขึ้นอยูตามหนองนํ้า ตลิ่ง เชน ผักบุง ผักแวน มารับประทาน ก็จะไดตัวออนของพยาธิชนิดนี้ไป พยาธิเม่ือ
เขาไปในลําไสแลวจะไชทะลุลําไสและเคลื่อนตอไปอยูตามที่ตางๆ ทําใหเกิดอาการไข ปวดทองได เมื่อตัวออนไขเขาไป



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

165

ในเน้ือตบั จะเกิดฝในตับข้ึน หากพยาธิไชเขาไปในทอนํา้ดีจะเกิดการติดเช้ือและอักเสบของทอน้ําด ีมไีขสงูหนาวส่ันและ
ตาเหลืองตัวเหลืองได ถาพยาธิเขาไปอยูในถุงนํ้าดี ทําใหเกิดถุงนํ้าดีอักเสบแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังได บางรายทําให
เกิดปฏิกิริยาเกิดเปนกอนท่ีตับและทอนํ้าดี ทําใหเขาใจผิดวาเปนมะเร็งทอนํ้าดีได รางกายมีปฏิกิริยาตอบสนองตอการ
ติดเชื้อพยาธินี้ดวยมีเม็ดเลือดขาว Eosinophil สูงได 
3. การวินิจฉัยพยาธิใบไมตับ
 3.1 Opisthorchis viverrini 
  โดยการตรวจอจุจาระพบไขพยาธ ิการตรวจโดยการทําใหอจุจาระเขมขน โดยการดองดวย Formalin และ
นําไปปนจะทําใหตรวจไดไวข้ึนกวาการตรวจแบบปกติ การตรวจพบภูมิตานทานตอพยาธิโดยดู immunoglobulin G 
ทีเ่ฉพาะตอพยาธ ิชวยวนิจิฉยัการตดิเช้ือในอดตี ซึง่อาจจะมีผลบวก ทัง้ๆทีไ่ดยาฆาพยาธไิปแลวก็ตาม จงึใชวนิจิฉยัเพือ่
การรกษาไมได 
 3.2 Fasciola
  การตรวจอุจจาระเพ่ือดไูขพยาธมิกัไดผลลบ เนือ่งจากตัวพยาธิอาจไมไดอยใูนทอนํา้ดี แตอยใูนเน้ือตบั การ
วนิจิฉยัจงึตองใช ELISA เพือ่ทาํ antibodies ตอสารทีพ่ยาธหิลัง่ออกมา (Excretory-secretory Antigens) 9 การตรวจ
พบผูปวยมีเม็ดเลือด Eosinophil สูง รวมกับการตรวจทางภาพรังสีพบฝหรือกอนในตับ โดยเห็นทางเดินของพยาธิใน
ตับ ชวยในการวินิจฉัยเบ้ืองตนได 10 
4. การรักษาพยาธิใบไมตับ 
 4.1 Opisthorchis viverrini ยา praziquantel เปนยาท่ีใชไดผลดี โดยอาจให 40 มก./นํ้าหนัก 1 กก. ครั้ง
เดียวหรือให 25 มก./นํ้าหนัก 1 กก. 3 ครั้ง ซึ่งไดผลดีมากสามารถฆาเชื้อไดถึง 95-100%11 ไมแนะนําใหใชยาฆาพยาธิ
เปนประจําทุกป เพื่อฆาพยาธิแลวไปรับประทานปลาดิบอีก เพราะแตละคร้ังที่ใชยาฆาพยาธิ จะทําใหเกิดการอักเสบ
ของทอนํ้าดีตามมา ถาใชบอยๆ ก็จะทําใหเกิดแผลรอบๆ ทอนํ้าดีมากขึ้น เปนสวนที่เกี่ยวเนื่องที่กอใหเกิดมะเร็งทอนํ้า
ดีในอนาคตได12 ดังนั้นจึงแนะนําใหงดรับประทานปลาดิบโดยเด็ดขาด หลังจากตรวจพบพยาธิและใหยาฆาพยาธิแลว 
เพื่อปองกันความเสี่ยงของมะเร็งทอนํ้าดีในอนาคต

4.2 Fasciola 
 Triclobendazole 10 มก./นํ้าหนัก 1 กก. ใหครั้งเดียวไดผล 80-90% อาการขางเคียงของยา เชน คล่ืนไส 
อาเจียน และปวดทอง13
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การวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งทอนํ้าดี
(Current diagnosis and trea tment of cholangiocarcinoma)

รศ.นพ. ณรงค ขันตีแกว
ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

โครงการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Cholangiocarcinoma Screening and Care Program: CASCAP)  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โรคมะเร็งทอนํ้าดี (Cholangiocarcinoma)
ความหมาย คอืมะเรง็ทีเ่กดิจากเซลลเยือ่บผุนงัของทอทางเดนินํา้ดซ่ึีงรวมถงึทอนํา้ดภีายในและภายนอกตับ แต

ไมรวมถึงเยื่อบุของถุงนํ้าดีและ Papilla of Vater แบงเปน 2 ประเภท คือ มะเร็งทอนํ้าดีภายในตับ (intrahepatic 
cholangiocarcin  oma or peripheral type cholangiocarcinoma) และมะเร็งทอนํ้าดีภายนอกตับ (extra-
hepatic type cholangiocarcinoma)1-6 ศาสตราจารยนายแพทยทองอวบ อตุรวเิชยีร และรองศาสตราจารยนาย
แพทยวัชรพงศ พุทธิสวัสดิ์ ไดเปนผูเริ่มศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งทอนํ้าดีมากวา 30 ปพบวาโรคนี้เกิดในผูชายมากกวาผู
หญิงคือ 135.4 ตอ 100,000 ในชาย และ 43.0 ตอ 100,000 ในหญิง7 ซ่ึงถือวามากที่สุดในโลกและเปนปญหาทาง
สาธารณสุขที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สาเหตุของมะเร็งชนิดนี้พบวาเกี่ยวของกับการรับ
ประทานปลานํ้าจืดที่มีเกล็ดแบบดิบๆ ซึ่งจะทําใหไดรับตัวออนของพยาธิใบไมตับ (metacercaria of Opisthorchis 
Viverrini) ซึ่งจะเจริญเติบโตอยูในทอทางเดินนํ้าดีและพบวาการรับประทานอาหารหมักดองของชาวอีสานเชนปลารา 
ปลาเจา ปลาจอม รวมทั้งปลาสมซึ่งมีสาร N-nitosocompoundและ nitrosmines จะเรงใหเกิดมะเร็งไดเร็วขึ้น8-12

อาการและอาการแสดง
เมื่อ 2528 ศาสตราจารยนายแพทยทองอวบ อุตรวิเชียร ไดศึกษาผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีจํานวน 150 ราย พบวาผู

ปวยมาโรงพยาบาลดวยอาการใหญๆ 2 แบบคือมาดวยอาการตัวเหลืองตาเหลือง (malignant obstructive jaundice) 
และอกีแบบไมมตีวัเหลอืงตาเหลอืง (non-jaundice) โดยพบรอยละ 70 และ 30 ตามลาํดบั นอกจากนีย้งัพบแยกยอย
ลงไปอีกวารอยละ 14 มาดวยพบกอนในตับ (liver mass) สวนรอยละ 6.7 คลําถุงนํ้าดีได (hydrops of gallbladder) 
และรอยละ 7 มาดวยอาการถุงนํ้าดีอักเสบเฉียบพลันแบบไมมีนิ่วในถุงนํ้าดี (acute acalculous cholecystitis) สวน
ที่เหลือมาดวยอาการไขไมทราบสาเหตุและพบขณะที่ผาตัดโรคอื่น แตอยางไรก็ตามผูปวยที่ไมมีตัวเหลืองตาเหลืองมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น ในป 2529 ผูปวย 182 รายที่เปนมะเร็งทอนํ้าดี รอยละ 60 เปนแบบตัวเหลืองตาเหลือง รอยละ 40 
มาดวยไมมีตัวเหลือง และในป 2547 อัตราสวนประมาณคร่ึงตอครึ่ง

ผูปวยสวนใหญจะไมมีอาการอะไรที่สัมพันธกับพยาธิสภาพของโรค เชนอาการอืดแนนทอง เรอ อาหารไมยอย
เปนตน มักจะตรวจพบโรคเนื่องจากการตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับภาวะอื่นๆ หรือเปนการตรวจพบโดยบังเอิญ ผูที่มีอาการ
เชนปวดใตชายโครงขวาราวไปหลัง หรือไหล คลํากอนที่ทองไดตัวเหลืองตาเหลืองและมีไข มักจะมีการดําเนินโรคคอน
ขางมากแลว การตรวจทางหองปฏิบัติการที่ชวยในการวินิจฉัยคือพบวาคา alkaline phosphatase จะสูงทั้งในผูปวย
ที่ตาเหลืองและท่ีตาไมเหลือง และยังพบวาคา CEA สูงถึงรอยละ 90 แตคา alpha-fetoprotein ไมสูง คา CA19-9 
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ขึน้สงูแตไมคอยเฉพาะเจาะจง การตรวจหาโรคทางรงัสวีนิจิฉยัอนัแรกทีส่าํคญัคอืการใชอลัตราซาวด(ultrasound)ตรวจ
ชองทองดานบน จะสามารถตรวจพบโรคไดดีมาก มีความแมนยําสูง ราคาถูกและสามารถตรวจพบโรคระยะแรกไดดี 
ชวยใหผลการรักษาไดผลดีมาก การใช CT และMRI จะใชเพื่อการแยกโรคและวางแผนการรักษาผาตัด หรือในรายที่
สงสัยวามะเร็งลุกลามเขาไปในอวัยวะท่ีสําคัญเชนเสนเลือดดําที่มาเลี้ยงตับ (portal vein) หรือเสนเลือดแดงท่ีมาเลี้ยง
ตับ (hepatic artery) นอกจากนี้ยังใชในการติดตามผลการรักษาไดอีกดวย

พยาธิวิทยา
จากประสบการณของเราพบวาพยาธสิภาพสวนใหญทีพ่บขณะผาตดัมกัจะเปนระยะทีโ่รคลกุลามแลว แตอยางไร

ก็ตามพยาธิสภาพของมะเร็งทอนํ้าดีท่ีเกิดในตับ (intrahepatic cholangiocarcinoma)เมื่อตัดกอนเนื้องอกแบะออก
จะพบวาหนาตัดมีสีขาวแกมเทาและคอนขางจะสะทอนแสงแวววาวเนื่องจากการหล่ังนํ้าเมือกจากกอนมะเร็ง อาจพบ
เปนกอนเดี่ยวๆหรือหลายกอนก็ได และอาจพบขางเดียวหรือจากตับทั้งสองขางก็ได ซ่ึงพยาธิสภาพอยางนี้อาจทําให
เขาใจผิดวาเปนกอนมะเร็งท่ีกระจาย(metastases)มาจากท่ีอื่นก็ได สวนมะเร็งทอนํ้าดีที่เกิดนอกตับ (extrahepatic 
cholangiocarcinoma) จะพบวาเกิดอยูในทอทางเดินนํ้าดี 3 ระดับ คือ ระดับสูงใกลกับตัวตับ โดยเกิดอยูในทอนํ้าดี
ตับจนถึงทอนํ้าดีตับรวม(upper third from hepatic duct to common hepatic duct) หรือ hilar cholangi-
ocarcinoma (รอยละ 60) นอกจากน้ีพบท่ีทอทางเดินนํ้าดีสวนกลาง (middle third from distal common 
duct,cystic duct and its confluence to proximal common bile duct) (รอยละ 20) และพบท่ีทอทางเดินนํ้า
ดีสวนลาง (lower third from distal common bile duct to periampullary region)(รอยละ 20) พยาธิสภาพที่
พบบริเวณ hilar เนื้อมะเร็งจะแข็งมากทําใหทอนํ้าดีตีบแคบ (scirrhous and stenotic type) แตบางครั้งก็อาจพบวา
เปนแบบอืน่ เชน papillary หรอื nodular type เปนตน สวนทีพ่บในทอน้ําดสีวนกลางและสวนลาง มกัจะเปนnodular 
และ papillary type ตามลําดับ

พยาธิสภาพท่ีพบท้ังชนิดที่เกิดในทอทางเดินนํ้าดีในตับและนอกตับนั้นอาจจะพบหลายๆท่ี(multifocal) ในมะ
เร็งทอน้ําดีนอกตับอาจจะพบวาเปนอยูหลายระดับ (skip lesions) พบรอยละ 10 นอกจากน้ียังพบวามีตับขางใดขาง
หนึ่งมีขนาดเล็กลงกวาปกติ หรือมีการฝอของตับ (liver atrophy) ขางท่ีมีพยาธิสภาพ ทั้งนี้อาจจะเกิดจากการอุดตัน
ทอทางเดนินํา้ดเีปนเวลานานหรอืมกีารลกุลามของมะเรง็เขาไปในเสนเลอืดทีม่าเลีย้งตบัสวนนัน้แลวทาํใหเสนเลอืดอดุ
ตนัและทาํใหตบัขางนัน้ฝอในทีส่ดุ จากการศกึษาของรองศาสตราจารยวชัรพงศ พุทธสิวสัด์ิ ในผปูวยมะเรง็ทอน้ําดทีีม่า
ดวยอาการเหลืองจํานวน 125 ราย เมื่อ พ.ศ. 2531 พบตับฝอ 14 ราย (รอยละ11.2) เปนตับขางขวา 9 ราย ขางซาย 
5 ราย

นอกจากนี้ยังมีพยาธิสภาพที่สําคัญที่พบไดประมาณรอยละ 5 ก็คือมะเร็งทอนํ้าดีเกิดตลอดท้ังทางเดินนํ้าดีนอก
ตบัและในตับ ลกัษณะเชนนีทํ้าใหการตัดสนิใจรกัษาเกิดความยากลําบาก และสวนใหญจะสามารถทําไดเพยีงการรักษา
แบบประคับประคองเทานั้น มีนอยมากที่สามารถทําการผาตัดเอาเนื้องอกออกไดทั้งหมด (intention for cure)

จุลพยาธิวิทยา
จะพบวาเน้ือมะเร็งประกอบดวยโครงสรางของตอมและลอมรอบดวยสวนพยุง (stroma) ทีเ่ปนพงัผืดแข็งจาํนวน

มาก และมกีารเรยีงตวัเปนทอนํา้ดใีนรปูแบบธรรมดาโดยอาจจะสามารถแยกแยะไดดีปานกลาง หรอืแยกยาก (simple 
ductular arrangement of well or moderatelly differentiated collumnar or cuboidal epithelium) มะเร็ง
จะหล่ังนํ้าเมือก (mucin or mucus) แตจะไมสรางน้ําดี การยอมสีพิเศษจะพบเมือกใน cytoplasm ของเซลลและ
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พบอยนูอกเซลลซึง่ลอมรอบดวยสวนพยงุ (stroma) การพบเชนนีน้บัวามคีวามสาํคญัมากเพราะทาํใหสามารถแยกมะเรง็
ที่เกิดจากอวัยวะที่มีเนื้อเยื่อเปนตอมได เชนมะเร็งลําไสใหญเปนตน

 การกระจายของมะเร็งทอนํ้าดี
 มะเรง็ชนดิน้ีถอืวาเปนมะเรง็ทีม่กีารเตบิโตชา แตกพ็บวามกีารลกุลามไปสอูวยัวะอืน่ไดโดยเฉพาะอวยัวะขางเคยีง

และตอมน้ําเหลืองที่อยูใกลๆ (regional lymph nodes) ท้ังๆที่ตัวกอนมะเร็งนั้นอยูในระยะสุดทายแลวก็ตาม เราพบ
ปรากฏการณเชนนี้ประมาณรอยละ 85 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 15 นั้นตัวมะเร็งเองอยูในระยะแรกๆแตพบวามีการ
ลุกลามไปสูอวัยวะขางเคียงแลว นอกจากนี้การลุกลามไปยังเสนประสาท (perineural invasion) ที่อยูใกลๆก็พบได 
การกระจายไปที่อ่ืนๆเชน กระดูกซี่โครง กระดูกสันหลัง กระดูกอื่นๆ สมอง ผิวหนังและเน้ือเยื่อใตผิวหนังก็พบไดบาง 
แตเปนจํานวนนอย เปนท่ีนาสังเกตวามะเร็งชนิดนี้กระจายไปทางกระแสเลือดนอย

 มะเร็งทอนํ้าดีที่เกิดภายในตับ (intrahepatic or peripheral cholangiocarcinoma)
 เปนโรคที่มักเขาใจผิดวาเปนมะเร็งตับ (hepatocellular carcinoma: HCC) เพราะตับโตและมีกอนที่ตับแต

มะเร็งทอนํ้าดีนี้ (intrahepatic cholangiocarcinoma: ICC) เกิดจากเซลลของเย่ือบุทอนํ้าดีในตับพบในผูปวยชาย
มากกวาผูหญิงประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจะมีอุบัติการณสูงกวาทุกๆภาคท่ัวประเทศไทย
และมากทีส่ดุในโลกจากการศกึษารวมกนัของหนวยมะเรง็คณะแพทยศาสตรมหาวทิยาลัยขอนแกน, เชยีงใหม, สงขลา
และสถาบันมะเร็งในกรุงเทพมหานครระหวาง พ.ศ. 2531-2534 สถิติของมะเร็งตับเมื่อปรับใหเขากับกลุมประชากร
มาตรฐานโลกแลวพบวาอบุตักิารณของมะเร็งตบัจงัหวัดขอนแกนในผูชายและผูหญงิเปน 94.8 และ 39.4 ตอประชากร 
100,000 คนตามลําดับและคาดวาจะมีผูปวยใหมราว 8,000 รายตอปในขอนแกนพบรอยละ 89 เปนมะเร็งทอนํ้าดี
เปรียบเทียบกับรอยละ 2 ในสงขลาซ่ึง HCC จะพบรอยละ 96 และในกรุงเทพฯ พบ hepatocellular carcinoma 
รอยละ 7113

 สาเหตขุอง ICC ในทางยโุรปไมทราบแนวาสารกอมะเร็งเปนอะไรเพียงแตสันนิษฐานวาอาจจะเก่ียวของกับโรค
ของระบบทางเดินน้ําดี, น่ิวในตับ (hepatholithiasis), Caroli’s disease, primary selerosing cholangitis หรือ 
biliary dysplasia แตสาเหตุของ ICC ในประเทศไทยมีการศึกษามากมายท่ีชี้ชัดวาพยาธิใบไมตับ (Opisthorchis 
viverrini) เปนสาเหตุของการเกิดโรคนี้

อาการและอาการแสดงสวนใหญจะมาดวยอาการไมสบายในทอง (abdominal discomfort หรอื dyspepsia) 
ปวดใตชายโครงขวาปวดหลังและไหลหรือมีไขเหนื่อยออนเพลีย (fatigue), เบื่ออาหาร, นํ้าหนักลดหรือคลื่นไสอาการ
แสดงไดแกตับโต, ผอม

 Surgical pathology ศาสตราจารยนายแพทยทองอวบ อุตรวิเชียร ไดแบง ICC เปน 4 แบบคือ14

 แบบที่ 1 : A peripheral mass without intrahepatic duct dilatation and without jaundice.
 แบบที่ 2 : An intermediate mass with intrahepatic duct segmental dilatation and still no jaun-

dice.
 แบบที่ 3 : A central mass with intrahepatic duct lobar dilatation and without or with jaundice. 

Admittedly to have jaundice both right and left lobar intrahepatic duct will be involved.
 แบบที่ 4 : Diffuse tumor masses of various sizes are found on both lobes and may be the 

combination of either one,two or all of the above three types (I, II, and III). This diffuse type therefore 
can have either one with or without intrahepatic duct dilatation, and also with or without jaundice.
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การวินิจฉยั โดยการซักประวัติและตรวจรางกายพบอาการและอาการแสดงดังกลาวเน่ืองจากโรคน้ีไมคอยมีอาการ
และอาการแสดงใหเห็นมากนักจนกวาโรคจะลุกลามเปนระยะทายๆแลว ไมเหมือนมะเร็งทอนํ้าดีนอกตับ( Extrahe-
patic CCA) ทีมี่ดซีานหรอืไขนาํมากอน ผปูวยอดึอดัแนนทองและเบือ่อาหารรวมกบันํา้หนกัลดอาจตองพจิารณาตรวจ
อัลตราซาวดตับและชองทองสวนบนซึ่งจะสามารถตรวจพบไดคอนขางแมนยําการตรวจการทํางานของตับโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง alkaline phosphatase จะมีคาสูงเสมอคา AFP มักจะปกติแต CA 19-9 และ CEA คามักจะสูงการทํา spi-
ral CT หรือ MRI จะชวยในการวินิจฉัยและชวยในการทําแผนรักษา

การแยกระยะ (staging) ของโรคจะใชระบบ TNM (American Joint Committee on Cancer : AJCC 7thEd., 
2010) โดยT (Tumor) ขนาดกอน สวน N (Lymph nodes) ตอมนํา้เหลอืงทีม่ะเรง็ลกุลามไป และ M (Metastasis)  กา
รแพรกระจายของโรคไปท่ีอวัยวะอืน่ซึง่จะไมขอกลาวในรายละเอียดในท่ีนีซ้ึง่ความสําคญัของระยะของโรคน้ัน มีไวเพือ่
บอกวา ขณะที่ตรวจพบนั้นโรคอยูในระยะแรกๆหรือระยะที่ลุกลามแลว เพราะผลการรักษาแตกตางกัน โรคท่ีอยูใน
ระยะแรกผลการรักษาจะดีกวาและสามารถรักษาใหหายขาดได แตถาโรคถูกตรวจพบเม่ือระยะของโรคอยูในระยะ
ลกุลามแลวการรกัษากจ็ะยากและผลการรกัษาไมดีเทาทีค่วร ซึง่โรคมะเรง็ทอนํา้ดนีีส้วนใหญจะตรวจพบเมือ่โรคอยใูน
ระยะทีล่กุลามแลว เพราะฉะน้ันการรณรงคใหกลุมเสีย่งมะเรง็ทอนํา้ดีใหไดรับการตรวจคัดกรองหามะเรง็ทอน้ําดใีน
ระยะแรกจึงมีความสําคัญ
 การรักษา
  1. การผาตัด
  2. การใชรังสีรักษา
  3. การใชเคมีบําบัด
  4. การใชเคมีบําบัดแลวคอยผาตัด
  5. การใชรังสีและเคมีบําบัดกอนแลวคอยผาตัด
 การรักษาท่ีหวงัผลใหหายขาดคือการรักษาโดยการผาตัดตบัออก (Liver resection) ซึง่ตองทําโดยศัลยแพทย
ที่มีความเชี่ยวชาญการผาตัดโรคตับ ทางเดินนํ้าดีและตับออนที่มีประสบการณสูงและมีการทํางานเปนทีม เพราะการ
ตัดตับเพื่อหวังผลใหโรคมะเร็งทอนํ้าดีในตับใหไดผลเพ่ือการรักษาใหหายขาดนั้น ตองมีการตัดตับออกใหมากพอไมให
เหลือมะเร็งทิ้งไวและอาจมีความจําเปนตองตัดตอเสนเลือดดําและเสนเลือดดําใหญที่ไปเล้ียงตับดวย นอกจากน้ีอาจ
จําเปนตองตัดอวัยวะขางเคียงตับเพื่อเอามะเร็งออกใหมากที่สุดดวย เชนกระเพาะอาหาร กระบังลม เปนตน สิ่งที่ตอง
คํานึงถึงใหมากเพราะมีความสําคัญสูงก็คือสวนของตับที่เหลืออยูตองมากพอที่จะทําหนาท่ีไดอยางสมบูรณ มิเชนนั้น
แลวจะเกดิอาการตบัวายและเสยีชีวติได ซึง่ตบัวายนีเ้ปนภาวะแทรกซอนหลงัผาตัดตบัออกเปนภาวะทีอ่นัตรายทีส่ดุใน
การรักษาโรคน้ี การรวมมือกันวางแผนการรักษาระหวางศัลยแพทยและรังสีแพทยจงึมีความจําเปนในการวางแผนการ
ผาตัด เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและประโยชนสูงสุด
 จากประสบการณการรักษาและการรายงานผลการรักษาของโรงพยาบาลศรีนครินทรพบวาการใหการรักษา
เสริมดวยยาเคมีบําบัด (Adjuvant chemotherapy) ในกลุมผูปวยที่ไดรับการรักษาผาตัดตับ (Curative liver resec-
tion) เพ่ือหวงัผลใหหายขาดไดผลดกีวากลมุผปูวยทีไ่มไดรบัยาเคมบีาํบดั และการใหยาตัง้แตสองชนดิข้ึนไปไดผลดกีวา
การใหยาเพียงชนิดเดียว จึงทําใหในอนาคตอันใกลนี้ ผูปวยมะเร็งทอน้ําดีมีความหวังที่จะมียาเคมีบําบัดเพ่ือเปนการ
รักษาเสริมการผาตัดเพื่อใหหายขาดได
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 มกีารรายงานผลการรักษาเสริมดวยการฉายรังสีทัง้ภายนอกและภายในรางกายในตางประเทศไดผลดีพอสมควร 
แตการใหบรกิารการรกัษาดวยรงัสบีาํบัดเพือ่การรกัษาเสรมิยงัไมมอียางแพรหลาย และการวจิยัเรือ่งนีย้งัมนีอยมากใน
ประเทศไทยผูปวยสวนใหญท่ีมาพบแพทยมักจะเปนกลุมที่โรคลุกลามแลว ไมสามารถรักษาใหหายขาดได การรักษา
เพื่อทุเลาอาการของโรค เชนอาการเจ็บปวด อาการเหลืองคันและภาวะทุโภชนาการ สามารถผาตัดเพื่อรักษาอาการ
เหลานี้ได ผูปวยบางรายที่ไมสามารถที่จะดมยาสลบไดเพราะรางกายไมแข็งแรงพอ ก็มีวิธีอื่นท่ีจะบรรเทาอาการของผู
ปวยไดเชนการระบายนํ้าดีผานตับ หรือโดยการสองกลองเปนตน การรักษาโดยความรอน คลื่นเสียง(shock wave) 
ไมโครเวฟ (microwave) และคลืน่วทิย ุ(radiofrequency) กเ็ปนการรกัษาประคับประคองท่ียงัอยูในงานวจิยัเปนสวน
ใหญและผลทีไ่ดยงัไมดพีอเพราะกลมุผปูวยยงัไมมากพอการใชเคมบีาํบดัในกลมุผปูวยระยะลกุลามยงัไมไดผลด ียงัไมมี
ยาเคมีบําบัดที่ไดผลดีเหมือนมะเร็งชนิดอื่น เชนมะเร็งเตานมหรือมะเร็งลําไสใหญเปนตน

ผปูวยทีไ่ดรบัการรักษาโดยการผาตดัเน้ืองอกออกและพบวาตดัไดหมด (negative margin) ควรจะติดตามผล
การรักษาโดยวิธีสังเกตอาการและทําอัลตราซาวด หรือ CT ทุก 6 เดือน จนครบ 2 ป ในปจจุบันยังไมมี definitive 
adjuvant regimen ที่จะทําใหอัตราการอยูรอดของผูปวยเพิ่มขึ้น การให adjuvant chemotherapy อาจจะทําได 
ถาเปนการศึกษา clinical trail ท่ีเหมาะสม

ผูปวยท่ีไดรบัการผาตดัแลวแตตดัออกไมหมด (positive margin) ควรไดรับการดูแลแบบสหสาขา เปนราย ๆ  
ไป เชน การตัดเนื้องอกออก (additional resection), ablative therapy,หรือการใชเคมีบําบัดรวมกับรังสีรักษา แต
ทัง้หมดทีก่ลาวมายงัไมมกีารศกึษาแบบ randomized clinical trial ทีม่ขีอมลูพอทีจ่ะยนืยนัผลการรกัษาในแตละแบบ
ที่กลาวมาแลวได

ผูปวยท่ีไมสามารถตัดเนื้องอกออกได อาจมีแนวทางการรักษาดังนี้ เชน การรักษาแบบประคับประคอง (sup-
portive care) การทํา ablative therapy with cry therapy หรือ radiofrequency หรือ microwave การใหการ
รักษาดวยรังสีรักษารวมกับใหเคมีบําบัด หรือการใหเคมีบําบัด9 ยังมีขอมูลสนับสนุนไมเพียงพอ ยังตองการ clinical 
trial เชนเดียวกัน

สวนผปูวยทีม่ะเรง็แพรกระจาย (metastatic disease) การรกัษาโดยวธิปีระคบัประคองยงัคงเปนวธิทีีป่ลอดภยั
และเหมาะสม อาจจะใหเคมีบําบัดได แตยังไมมี regimen ที่เหมาะสม การทํา clinical trial ยังมีความจําเปน

การติดตามผูปวยภายหลังการผาตัดและหรือมีการรักษารวมอื่น ๆ ใหตรวจดวยอัลตราซาวด หรือ CT ทุก 6 
เดือน ตลอดระยะเวลา 2 ป ถาพบวามีการเกิดโรคซ้ํา (recurrent disease) ก็ใหทําการสืบคนโดยละเอียดเหมือนกับ
การพบโรคใหม และใหการรักษาดังที่ไดกลาวมาแลว

โดยท่ัวไปแลวการรักษามะเร็งแทบจะทุกชนิดนั้นการผาตัดเอากอนมะเร็งออกจะเปนวิธีที่ไดผลดีที่สุดและใน
กรณโีรคน้ีกเ็ชนกันจากการศกึษาของศาสตราจารยนายแพทยทองอวบ อตุรวเิชยีร พบวาผูปวย stage III หลงัการผาตดั
ปที่ 1,3 มีชีวิตอยูรอยละ 100 และ 33 ตามลําดับและมีผูปวย 3 รายท่ีอยูรอดไดเกิน 5 ปสวน Stage IV-A อาจจะมี
ชีวติอยู 1,3,5 ปหลังผาตดัรอยละ 80,30 และ 0 ตามลําดับระยะ IV-B รอดหลังผาตัดท่ีม ี1,3,5 เปนรอยละ 26,12 และ 
0 ในการศึกษาดังกลาวไมพบผูปวยระยะท่ี 1 และ 2 

จะเห็นไดวาโรค ICC นี้ผลการรักษาไมคอยดีทั้งนี้อาจจะเปนเพราะผูปวยในระยะท่ี III – I V ดังนั้นการใหการ
วินิจฉัยใหไดผูปวยในระยะแรกของโรคจึงมีความจําเปน อนึ่งการปองกันไมใหเกิดโรคโดยการใหการศึกษาและ
สุขศึกษากับประชากรก็นับวามีความสําคัญอยางยิ่ง
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มะเร็งทอนํ้าดีนอกตับ (extra hepatic cholangiocarcinoma)
มะเรง็ทอนํา้ดชีนดินีม้กัจะมาพบแพทยเมือ่มอีาการตวัหรือตาเหลืองแลวเปนสวนใหญ เพราะถาเปนระยะแรกๆ

จะไมมีอาการอะไรเน่ืองจากมีขนาดเล็ก แตเมื่อมีขนาดโตข้ึนจนทําใหเกิดการอุดตันของทอทางเดินนํ้าดีก็จะทําใหเกิด
อาการตาเหลอืง เปนเหตใุหผปูวยไปพบแพทย แตขณะเดยีวกนันัน้มะเรง็ไดลุกลามไปยงัอวยัวะขางเคยีงและตอมนํา้เห
ลืองรอบๆทอนํ้าดีแลว ดังนั้นผูปวยสวนใหญท่ีพบจึงเปนระยะท่ี III-IV ซ่ึงทําใหผลการรักษาไมดีเทากับการรักษามะเร็ง
ชนิดอื่นๆ แตอยางไรก็แลวแตการรักษาผูปวยไมวาจะเปนระยะใดของโรคก็ยังดีกวาการที่ไมทําอะไรเลย ดังจะกลาว
เหตุผลตอไป

ดงัทีไ่ดกลาวไวตัง้แตตนแลววามะเรง็ทอน้ําดีชนดิทีอ่ยนูอกตบันีส้วนใหญจะอยท่ีูทอทางเดนิน้ําดีทีใ่กลๆกบัตบั 
(porta hepatic) ซึ่งมักจะเกิดในทอนํ้าดีตับขางใดขางหนึ่งหรือทอนํ้าดีตับรวม (right or left hepatic or common 
hepatic bile duct) เน่ืองจากลักษณะทางกายวิภาคของบริเวณนี้เปนที่ที่ทอนํ้าดี,เสนเลือดดําและเสนเลือดแดงที่มา
เลี้ยงตับมาอยูใกลชิดกัน แพทยบางทานจึงเรียกบริเวณนี้วาเปนขั้วตับ สวนภาษาอังกฤษเรียกวา hilar หรือ hilus ซึ่ง
เปนที่มาของชื่อ hilar cholangiocarcinoma ตอไปนี้จะเรียกมะเร็งทอนํ้าดีที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้วา hilar cholan-
giocarcinoma

 พยาธิวิทยา
 เนื้องอกชนิดนี้มีลักษณะที่เห็นไดดวยตาเปลา แบงไดเปน 4 ชนิด15 คือ
  1.  Papillary type
  2.  Nodular type
  3. Nodular- infiltrating type
  4.  Diffusely infiltrating type
แตละชนิดจะมีการกระจายแตกตางกันคือ papillary และ nodular type กระจายไปตาม mucosa สวน 

nodular-infiltrating และ diffusely infiltrating type จะกระจายไปตาม sub mucosa ซ่ึงทําใหสามารถกระจาย
ไปสูอวัยวะขางเคียงและไปตอมนํ้าเหลืองไดรวดเร็วกวาสองแบบแรก การพยากรณโรคจึงไมดีนัก เนื้องอกท่ีมีการ
พยากรณโรคที่ดีท่ีสุดในที่นี้คือ papillary type

ยังมีการแบงลักษณะของเนื้องอกอีกแบบหนึ่ง คือการแบงตาม Bismuth-Corlette classification16ซึ่งเปนก
ารอธิบายถึงการลุกลามของเนื้องอกไปตามทอทางเดินนํ้าดี เพื่อประโยชนในการพิจารณาใหการรักษาและติดตามผล
การรักษา ซึ่งไดมีการกลาวถึงและใชกันอยางมาก และไดมีความพยายามที่จะดัดแปลงการแบงแบบน้ีอยูบาง แตก็ยัง
ไมแพรหลาย การแบงแบบเดิมจึงยังเปนท่ีนิยมอยู ไดใหรายละเอียดของการแบงอยูขางลาง

การแบงชนิดของเนื้องอกตามที่เห็นดวยกลองจุลทรรศน( Histologic Grade) ตามที่ AJCC แบง มี 5 แบบคือ
1. Grade cannot be assessed
2. Well differentiated
3. Moderately differentiated
4. Poorly differentiated

 5. Undifferentiated
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การรักษา
การรักษามะเร็งทอนํ้าดีที่บริเวณข้ัวตับ (perihilar cholangiocarcinoma) เพิ่งไดผลดีเมื่อประมาณ 20 ปที่

ผานมา กอนหนานีผ้ลการรักษาไมดเีพราะผูปวยมาพบแพทยเม่ืออาการของโรคลุกลามมากแลว ไมสามารถทําการผาตดั
เพือ่หวังผลใหหายขาดได ในปจจบุนัมพีฒันาการในดานการวนิจิฉยัทางรงัสวีทิยาทีดี่ขึน้ ผปูวยสามารถเขาถงึการตรวจ
ดวยอัลตราซาวดไดมากยิ่งขึ้น ความกาวหนาของเครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอร(multidetector computed tomog-
raphy ) เครื่องตรวจวินิจฉัยดวยสนามแมเหล็ก (Magnetic resonance imaging) ที่ทันสมัยขึ้นทําใหการวางแผนการ
รักษาไดดี การดูแลผูปวยกอนการผาตัดที่ดีขึ้น การพัฒนาการดมยาสลบและเครื่องมือติดตามผูปวยขณะดมยาสลบ
ตลอดจนความรูและเทคนิคตางๆดีข้ึนมาก การผาตัดตับมีการพัฒนาขึ้นมาก การดูแลผูปวยหลังการผาตัดในหอผูปวย
หนัก ทําใหผูปวยปลอดภัยข้ึนมาก และผลการผาตัดในระยะส้ันและระยะยาวก็ดีขึ้นมาก
 หลกัการผาตดัตับเพือ่การหวังผลใหหายขาดในผูปวยมะเร็งทอนํา้ดทีีบ่รเิวณขัว้ตับนัน้สวนใหญแลวตองตดัตบั
ออกพรอมๆกับทอนํ้าดีนอกตับ ถุงนํ้าดีและตอนํ้าเหลืองที่อยูรอบๆตับออกดวย ท้ังนี้เพื่อที่จะสามารถเอาเนื้องอกออก
ใหหมด เพื่อลดการเกิดซํ้าและตองการอัตราการอยูรอดระยะยาวของผูปวยดีขึ้น
 ในกรณีท่ีเนื้องอกอยู proximal third ของทอนํ้าดี การผาตัดตองทํา hilar resection และ lymphadenec-
tomy ซึง่สวนใหญอาจตองทาํ liver resection ดวย เพราะการทาํ hilar resection มกัจะไมเพยีงพอ แตถาทาํ frozen 
section แลว ได free margin ก็ไมตองทํา liver resection นอกจากนี้การทํา caudate lobe resection ก็แนะนํา
ใหทาํเปนอยางย่ิง เพราะจะทําใหผลการรักษาดีกวาไมทาํ สาํหรับผปูวยท่ีไมสามารถทํา resection ไดจากสาเหตุตางๆ 
เชนโรคตับเรื้อรัง (chronic liver disease;primary sclerosing cholangitis) หรือมีการลุกลามที่ตับทั้ง 2 ขาง (bilo-
bar extension) อาจพิจารณาทําการเปลี่ยนตับ18-19

 เนือ้งอกทีอ่ยmูiddle third ใหทาํ major duct resection และ frozen section แตสวนใหญแลวตองทาํการ
ผาตัดเหมือนมะเร็งทอนํ้าดีที่อยูสวนปลายเกือบทั้งหมด สวนเนื้องอกที่อยูปลายสุด (distal third) ใหทําการตัดทอนํ้า
ดีสวนปลายพรอมๆกับลําไสเล็กสวนตนและสวนหัวของตับออนออกพรอมกัน (pancreaticoduodenectomy and-
Lymphadenectomy)
 การรักษาเพิ่มเติมผูปวยที่ตัดเนื้องอกออกไมหมด (positive margin) หรือมีการกระจายไปที่ตอมนํ้าเหลือง
แลว (positive lymph node) หรือมะเร็งระยะแรก (carcinoma in situ) ที่สวนปลายของเนื้องอกที่ตัดออกมา (sur-
gicalmargin) อาจใหการรกัษาแบบสหสาขา เชน การใหรงัสีรกัษารวมกบัเคมบีาํบดั หรือการใหเคมบีาํบดัแตเพยีงอยาง
เดียว อยางไรก็แลวแตยังไมมีการศึกษาแบบ clinical trial ใดๆท่ีจะยืนยันวิธีการรักษาตางๆท่ีกลาว ฉะนั้นจึงตอง
พิจารณาใหการรักษาเปนรายๆ ไป
 ผปูวยทีต่ดัเนือ้งอกออกไดหมด (negative margin) อาจใหการดแูลโดยการสงัเกตอาการและตดิตามเฝาระวงั
เปนระยะ การพิจารณาใหเคมีบําบัดรวมกับรังสีรักษา ตองพิจารณาเปนรายๆเชนกัน
 ผปูวยทีไ่มสามารถตดัเนือ้งอกไดในขณะทีผ่าตัด ควรทาํ surgical bypassหรอืการระบายนํา้ดีโดยใสทอระบา
ยเปนขดลวด หรือพลาสติก (metallic or plasticstent 20-21) หลังจากนั้นอาจพิจารณาใหการรักษาโดย เคมีบําบัด 
หรืออื่นๆตามที่กลาวมาแลว แตอยางไรก็ตาม ยังตองมีการศึกษาแบบ clinical trial อยู การใหการดูแลแบบประคับ
ประคองหรือรักษาตามอาการยังนับวามีประโยชน และอาจจะดีกวาใหการรักษาอยางอื่น ๆ ด ในผูปวยที่โรคอยูใน
ขั้นลุกลาม (metastatic disease) ควรไดรับการระบายนํ้าดีโดยการใส stent การใหการรักษาอื่น ๆ ยังตองทํา clini-
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cal trial และรกัษาแบบประคบัประคองอยางดทีีสุ่ด สวนการใหเคมบีาํบดันัน้ ยงัไมมสีตูรการรกัษาท่ีเปนมาตรฐาน ถงึ
แมจะมีวิธีการที่กําลังไดรับการยอมรับอยูบางก็ตาม15,22-23

ผลการรักษา
 โดยสรุปแลวการรกัษามะเร็งทอนํา้ดีทีข่ัว้ตับและมะเร็งทีท่อน้ําดีสวนปลายในปจจบุนัไดผลดีเปนท่ีนาพอใจใน
กลุมผูปวยท่ีอยูในระยะแรกๆของโรค อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผูปวยท่ีไดรับการผาตัดตับลดลงมาก ใน
ปจจบุนัลดลงต่ํากวารอยละ5 สวนอตัราการรอดชีพระยะยาวในการผาตดัเพ่ือหวังผลหายขาดในกลุมทีส่ามารถตัดเนือ้
งอกออกไดหมดและมะเร็งยังไมกระจายไปที่ตอมนํ้าเหลืองสูงถึงรอยละ 47 (5-year survival)

การติดตามผลการรักษา
 ติดตามผลโดยการทําอัลตราซาวด หรือ CT ทุก 6 เดือน เปนเวลา 2 ป ถาพบวาโรคกําเริบก็ใหทําการสืบคน
อยางละเอียดเหมือนกับตอนท่ีพบโรคใหม และใหการรักษาตามที่กลาวมาแลว

บทสงทาย
 โรคมะเร็งทอนํ้าดียังคงเปนโรคท่ียังไมไดรับความตระหนักจากสังคมมากนัก ทั้งๆที่โรคนี้สามารถปองกันได 
วินิจฉัยและรักษาใหหายขาดได การสรางความตระหนักรู้ในประชาชน สังคมทั้งภาครัฐและเอกชนจะสามารถแกไข
ปญหาโรคนี้ในระยะยาวได 
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การดูแลประคับประคองผูปวยโรคมะเร็ง 
(Palliative Care in terminal cancer) 

นางสาวเทวี  ไชยะเสน
โรงพยาบาลสกลนคร

โรคมะเร็งเปนโรคทีไ่มทราบสาเหตุแนชดั ทาํใหไมสามารถปองกนัการเกิดโรคได สวนใหญจะรักษาเม่ือเปนโรค
แลว ในระยะแรกๆของการดําเนินโรค มกัจะประสบผลสําเร็จในการรักษา แตมไีมนอยท่ีผปูวยมาพบแพทยเมือ่โรคเปน
มากแลวและลุกลามเขาสูอวัยวะอื่นๆ การรักษาอาจไดผลตํ่าหรือบางครั้งมีการกลับเปนซ้ําของโรค จนลุกลามแพร
กระจายไปทั่วรางกายไมสามารถรักษาใหหายขาดได
 โรคมะเร็ง (cancer) คือ โรคท่ีเกิดจากความไมสมดุลของกระบวนการเจริญเติบโตและกระบวนการตายของ
เซลล เซลลมะเร็งมกีระบวนการเจริญเติบโตสูงกวากระบวนการตาย จึงสงผลใหเกิดความผิดปกติทัง้ภายนอกและภายใน
เซลล ลักษณะที่สําคัญที่สุดของเซลลมะเร็ง ที่สังเกตไดจากภายนอก คือ การมีรูปรางและคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป 
(transformation) รวมกับการแบงตัวอยางไมสิ้นสุด (immortalization) สวนความผิดปกติภายในเซลลนั้นเกิดขึ้นที่
ระดับยีน และตองมียีนท่ีผิดปกติเกิดขึ้นในเซลลมะเร็งมากกวา 1 ยีน1 
 โรคมะเร็งระยะสุดทาย

คํานิยามผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย (terminal stage) 2 หมายถึง ผปูวยท่ีมอีาการของโรคมะเร็งทีไ่มสามารถ
รักษาใหหายขาดได จะมีอาการตางๆ ที่บงชี้วามีชีวิตอยูไดไมนาน แตไมสามารถจํากัดระยะเวลาไดวาจะมีชีวิตอยูได
นานเทาใด มกีารลกุลามหรอืแพรกระจายของโรคจนไมสามารถควบคมุอาการได การรกัษาเปนเพยีงการบรรเทาอาการ
เจ็บปวด หรืออาการทุกขทรมาน และมักเปนผูปวยท่ีมีการกลับเปนซ้ําของโรคภายหลังการรักษาและไมสามารถจะ
ใหการรักษาไดอีก
 ผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายที่ลุกลามหรือแพรกระจายออกไปสูอวัยวะตาง ๆ ของรางกายแลว จะมีโอกาส
รกัษาใหหายขาดไดนอย โรคท่ีกระจายออกไปน้ันจะมีขนาดโตข้ึนอยางรวดเร็วและขัดขวางระบบการทํางานของอวัยวะ
นั้นๆ เปนเหตุใหมีอาการแทรกซอนตางๆ เกิดข้ึนไดหลายรูปแบบ อาทิเชน ทองมาน เจ็บปวดบริเวณกระดูกที่เปนโรค 
กลนือาหารไมลง หายใจไมสะดวก ถายอจุจาระหรือปสสาวะลําบาก เปนลมชักและหมดสติ เปนตน ท้ังน้ีแลวแตวาโรค
ไดกระจายไปปรากฏที่อวัยวะใด อาการตางๆดังกลาวนี้บางอยางปองกันไมใหเกิดข้ึนได บางอยางมีอาการเกิดขึ้นแลว
ไมสามารถรกัษาหรอืบาํบดัอาการใหบรรเทาลงได ผปูวยโรคมะเรง็ทีม่กีารกระจายของโรคออกไปทัว่รางกายแลวมักจะ
มชีวิีตอยตูอไปไดอกีไมนาน สวนมากจะถงึแกกรรมในระยะเวลาอนัส้ัน3 การดแูลผปูวยโรคมะเรง็ระยะสดุทาย จะเปนการ
ดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) ที่มุงเนนใหผูปวยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีที่สุด โดยใหการดูแล
ความสุขสบายดานรางกายดวยการและบรรเทาอาการท่ีทําใหผูปวยไดรับความทุกขทรมาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการ
ควบคุมความเจ็บปวด นอกจากนี้ยังตองใหการดูแลดานจิตใจ สังคมและดานจิตวิญญาณ ซึ่งจะชวยกระตุนใหผูปวย
เตรียมตัวและเผชิญกับความตายอยางสงบและมีศักด์ิศรีของความเปนมนุษย4

ความหมายของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
 WHO ไดใหคําจํากัดความของคําวา Palliative care หมายถึง การดูแลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวยและ
ครอบครวัทีเ่ผชญิกบัภาวะคกุคามชวีติจากความเจบ็ปวย ปองกนัและบรรเทาความทกุขทรมานทีเ่กดิขึน้ โดยการวนิจิฉยั
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ปญหาตัง้แตแรกเริม่ ประเมนิอยางแมนยาํและใหการรกัษาความเจบ็ปวดและอาการรบกวนอืน่ๆ ครอบคลมุทัง้ทางดาน
รางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ การดูแลแบบประคับประคองท่ีดี ควรเริ่มตั้งแตระยะแรกเร่ิมของโรคพรอมๆกับ
การรักษาหลักอื่นๆควบคูกันไป

ความตองการการดูแลของผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย
 แนวทางการใหการดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายตามปญหาดานตางๆ พอสรุปไดดังนี้ 5

 1. ปญหาและความตองการทางดานรางกาย การดูแลปญหาดานรางกาย นับวามีความสําคัญที่สงผลตอ
คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาอาการตางๆที่ทําใหผูปวยทุกขทรมานให
บรรเทาลงไดมากที่สุด เชน อาการเจ็บปวด ทองมาน อาการหายใจลําบาก ปสสาวะและอุจจาระไมออก ผอมแหงและ
ออนเพลีย เปนตน โดยเฉพาะอาการเจ็บปวด ซึ่งเปนปญหาอันดับหนึ่งของผูปวยโรคมะเร็ง สงผลกระทบตอคุณภาพ
ชวีติ อารมณ จติสงัคมของผปูวยและครอบครวั ในระยะสดุทายของโรคมะเรง็ทีม่กีารกระจายไปท่ีกระดกู ตบัหรอืมกีาร
กดเบียดของเสนประสาท จะทําใหมีอาการปวดรุนแรง 5 เมื่อเกิดความทุกขทรมานจากความเจ็บปวดจะสงผลกระทบ
ตอสขุภาพของผูปวยโรคมะเร็งท้ังทางดานรางกาย ดานจิตอารมณ สังคม เศรษฐกจิและดานจิตวญิญาณ ความเจ็บปวด
เปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาและเปนความรูสึกเฉพาะบุคคล “ตราบใดท่ีบุคคลบอกวาปวด แสดงถึงความเจ็บปวดนั้นยังคง
อยู”6 เปาหมายของการดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายจึงเนนการควบคุมอาการปวดใหไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ใหความสุขสบายกับผูปวยจนถึงวาระสุดทายของชีวิต6

 ปญหาและความตองการทางดานรางกายอืน่ๆ ไดแก การดแูลเรือ่งการนอนหลบัพกัผอน การดแูลความสะอาด
ของรางกาย การดูแลใหไดรับอาหารอยางเพียงพอตามความตองการของรางกายตามสภาพของผูปวยแตละบุคคล ใน
การดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายทางดานรางกาย จะตองคํานึงถึงศักด์ิศรีในความเปนมนุษยของผูปวย ไมทําการ
รักษาท่ีไมจําเปนหรือเกินจําเปนหรือการรักษาท่ีไมเกิดประโยชนสูงสุดตอผูปวยและมีผลทําใหผูปวยทุกขทรมานมาก
ขึ้น
 การจดัการอาการตางๆทางดานรางกายทีพ่บบอยของผูปวยโรคมะเร็งระยะสดุทาย (Symptom manage-
ment) 
 1. อาการปวด ผูปวยโรคมะเร็งโดยเฉพาะเม่ือเขาสูระยะแพรกระจายรอยละ 9 0 จะมีอาการปวด7 แตละคน
อาจมีความปวดที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก ปจจัยทางดานกายภาพ อารมณ บุคลิกภาพ ประสบการณ 
ครอบครัวและการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ เปนตน ชนิดของอาการปวดอาจมีทั้งปวดแบบชัดเจนตรงตําแหนงของ
อวัยวะที่เปนกอน ปวดแบบไมชัดเจนกรณีมะเร็งอยูในอวัยวะบริเวณชองทอง หรือปวดแบบสัมพันธกับเสนประสาท
กรณีมะเร็งกระจายไปที่กระดูกและกดทับเสนประสาท การจัดการอาการปวดมีท้ังวิธีการใชยา (pharmacological 
intervention) เปนวิธีหลักในการระงับปวด ตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก ในการเลือกใชยาตามระดับความ
รุนแรงของความปวด “WHO analgesic Ladder” (ตารางท่ี 1) การบริหารยาจะตองเปนลักษณะตอเนื่องตลอดเวลา 
(by clock)ไมควรบริหารยาเมื่อมีความปวดเทาน้ัน7 วิธีการใหยาทางปาก (by mouth) เปนการใหยาที่ดีที่สุดในระยะ
ที่ผูปวยสามารถรับประทานได ประเมินและติดตามผลการรักษาและปรับวิธีการบริหารยาตามสภาพผูปวยเปนระยะ 
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ตารางที่ 12 หลักการใชยาแกปวดขององคการอนามัยโลก (WHO analgesic Ladder)

ใหยาตามความรุนแรง
ของความปวด ตามขั้น
บันได ( by the ladder)

ยาขั้นท่ี 1 ระดับความปวดเล็กนอย (คะแนน 1-3/1 0) ใชยากลุม non-
opioid (aspirin หรือ paracetamol) และอาจใหยาเสริม
 + NSAID (Diclofenac หรือ Ibuprofenหรือ Naproxen)

ยาขั้นท่ี 2 ระดับความปวดปานกลาง (คะแนน 4-6/1 0)
ใชยา weak-opiod (Codiene หรือ Tramadol) และอาจใหยาเสริม 
 + non-opioid (aspirin หรือ paracetamol)
 + NSAID (Diclofenac หรือ Ibuprofen)
 + Adjuvants (anticonvulsants หรือ corticosteroid)
ยาขั้นท่ี 3 ระดับความปวดรุนแรง (คะแนน 7-1 0/1 0)
 Strong-opioid (morphine, fentanyl, methadone) อาจใหยาเสริม
 + non-opioid (aspirn หรือ paracetamol)
 + NSAID (Diclofenac หรือ Ibuprofen)
 + Adjuvants (anticonvulsants หรือ corticosteroid)

 วธิกีารจัดการความปวดโดยไมใชยา (non-pharmacological intervention) กเ็ปนวธิกีารท่ีสาํคญัและจําเปน
อกีวธิหีนึง่ อาจใชควบคกูบัการจดัการความปวดดวยยา ซึง่ขึน้อยกูบัสภาพของผปูวยในขณะนัน้ ไดแก การประคบรอน 
(warm compression) ประคบเย็น (cold compression) การนวด (massage) ประคบสมุนไพร การเบี่ยงเบนความ
สนใจ (distraction) การสะกดจิตหรือการใชจินตภาพ (imagery) การผอนคลาย (relaxation technique) การทํา
สมาธิบําบัด (meditation) ดนตรีบําบัด (music therapy) หรือ Hypnotic therapy การกดจุด (acupressure) การ
ฝงเข็ม (acupuncture) การสัมผัสเพื่อการรักษา (touch therapy) เปนตน8

 2. อาการหายใจลําบาก (dyspnea)8เปนอาการที่ผูปวยบอกกับผูอื่น เปนความรูสึกสวนตนที่รูสึกหายใจไม
อิ่ม ติดขัด เหนื่อยหอบ สาเหตุอาจมาจากมะเร็งกระจายไปที่ปอด มีนํ้าในชองเยื่อหุมปอด ติดเชื้อที่ปอด กอนมะเร็งกด
เบียดปอดหรือทางเดินหายใจ หรือโรคของระบบทางเดินหายใจ เปนตน การรักษาอาการหายใจลําบากในผูปวยมะเร็ง
ระยะสดุทาย มงุเนนการรกัษาเพือ่จดัการสาเหตทุีส่ามารถแกไขได เชน หากมนีํา้ในชองเยือ่หุมปอด อาจเจาะนํา้ในชอง
เยือ่หมุปอดออกเปนครัง้คราว และแพทยอาจพจิารณาใหยามอรฟนชวยลดอาการเหนือ่ยหอบควบคไูปดวย หรือใชเปน
วิธีการรักษาหลักในกรณีผูปวยไมตองการใชวิธีการรักษาดวยการเจาะนํ้าออกจากปอด ในกรณีมีอาการเหนื่อยหอบ ผู
ปวยมักมีความวิตกกังวล การใหยาคลายกังวลจะทําใหผูปวยรูสึกดีขึ้น วิธีการดูแลท่ัวๆไป ไดแก ใหผูปวยพักผอน งด
กิจกรรมท่ีออกแรงหรือหักโหม ฝกการหายใจผอนคลาย โดยหายใจเขาทางจมูกลึกๆ ประมาณ 5 วินาที กลั้นลมหายใจ
ไวประมาณ 3 วินาที ผอนลมหายใจออกทางปากยาวๆ(หอปากเล็กนอย)ประมาณ 5 วินาที ครั้งละ 3 0-4 0 รอบ วัน
ละ 2-3 คร้ัง ใชพัดลมเปาใหผูปวยรูสึกเย็น จัดใหนอนในที่อากาศถายเทสะดวก ใหนอนหัวสูง 3 0-45 องศา การให
ออกซิเจนอาจไมชวยใหอาการหอบลดลงแตอาจชวยใหผูปวยและญาติคลายกังวลได (ดาริน จตุรภัทร, 2554)
 3. อาการออนลา (fatique) เปนอาการท่ีผปูวยรสึูกวาหมดแรง เหนือ่ยลาทัง้กายและใจ ความสามารถในการ
ทํากิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวัตรลดลง ปฏิสัมพันธหรือสัมพันธภาพตอบุคคลอื่นลดลง รางกายถดถอย ความทนทาน
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ของรางกายลดลง การดูแลดวยการใหพักบอยข้ึน ใหเวลาในการทํากิจกรรมนานขึ้น การชวยเหลือกิจกรรมบางอยาง
หรอืเกอืบทัง้หมดหรอืทัง้หมดแลวแตสภาพของผปูวย ทาํความเขาใจกบัผปูวยและครอบครวัวาอาการออนลาทีเ่กดิขึน้
เปนสวนหนึง่ของโรคมะเรง็ การใหสารอาหารหรอืเพิม่แคลลอรีท่างปากหรอืทางหลอดเลอืดดาํ ไดผลนอยหรอือาจทาํให
เกิดผลแทรกซอนท่ีอันตราย

4. อาการคล่ืนไสอาเจียน (nausea and vomiting)9

คลื่นไส เปนอาการที่ผูปวยรูสึกไมสบายในทอง มีนํ้าลายมาก กลืนอาหารลําบาก รูสึกวิงเวียนศีรษะหรือหนา
มืด ชีพจรเตนเร็ว
 อาเจยีน เปนอาการทีร่างกายมกีารหดรดัตวัของกระเพาะอาหาร และจะบบีเอาอาหารและนํา้ยอยในกระเพาะ
อาหารใหไหลยอนหรือขยอนขึ้นมาที่ปาก สาเหตุของอาการคลื่นไสอาเจียนที่พบไดบอยคือ อาการทองผูก ภาวะลําไส
อดุตนั การติดเช้ือ เชน การติดเช้ือทางเดินปสสาวะ การระคายเคืองหรือการอักเสบของกระเพาะอาหาร เชน Gastritis 
การติดเชื้อราในทางเดินอาหาร ผลขางเคียงจากยาและการรักษาบางอยาง เชน การใหรังสีรักษา สวนยาที่พบวาทําให
ผปูวยเกิดอาการคล่ืนไสอาเจียนไดบอย คอื Opioids SSRI Antibiotics ยาเคมีบาํบดั เปนตน ภาวะความดันในกะโหลก
ศีรษะสูง (Increased intracranial pressure) ภาวะUremia จากไตวาย ภาวะท่ีมีระดับของแคลเซียมในเลือดสูง 
(Hypercalcemia) สาเหตอุืน่ๆเชน กลิน่บางอยาง ความวติกกงัวล เปนตน ในการรกัษาอาการคลืน่ไสอาเจยีนในผปูวย
ระยะสุดทาย จาํเปนตองวินจิฉยัหาสาเหตุทีน่าจะทําใหเกิดอาการคล่ืนไสอาเจียนของผูปวยกอนจากการซักประวัต ิการ
ประเมินความรุนแรง การตรวจรางกาย ตลอดจนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการหรือทางรังสีวิทยาอื่นๆเพิ่มเติมเทาที่
จําเปน เพื่อที่จะไดใหการรักษาตามสาเหตุอยางเหมาะสม

วิธีการรักษาโดยใชยา (Pharmacological Interventions)9

 1. Serotonin antagonist เลอืกใชในกรณทีีอ่าการคลืน่ไสอาเจยีนของผปูวยนาจะเกดิจากการรกัษาดวยเคมี
บาํบดั ยากลมุนีไ้ดแก Ondansetron Granisetron เปนตน ขอพงึระวงัของการใหยากลมุนีค้อื ไมแนะนาํใหใชตอเนือ่ง
เปนเวลานาน เพราะอาจจะทําใหเกิดอาการทองผูกได
 2. Metoclopramide เปนยาท่ีใชบอยในการรักษาอาการอาเจียนในผูปวยระยะสุดทาย ยาตัวนี้จัดอยูในกลุม 
Dopamine antagonist ขอดคีอืมรีาคาถูก และเพ่ิม GI motility ผลขางเคียงท่ีตองระวังคอื Akathesia และ Extrapy-
ramidal side effects สําหรับยากลุมนี้แนะนําใหใชในกรณีที่สงสัยวาอาการคลื่นไสอาเจียนเกิดจากยากลุม Opioids 
และควรพิจารณาลดขนาดยาลงในผูปวยที่มีปญหาตับวายหรือไตวาย 
 3. Domperidone เปนยากลุม Prokinetic สามารถใชแทน Metoclopramide ได โดยเฉพาะในกลุมผูปวย
ทีเ่กิดผลขางเคยีงจากการใช Metoclopramide ขอเสยีของยาตวันีค้อื มเีฉพาะชนดิทีเ่ปนยาเมด็รบัประทาน ดงันัน้ใน
ผูปวยที่ไมสามารถรับประทานยาไดเนื่องจากมีอาการคลื่นไสอาเจียนมาก ก็อาจจะตองพิจารณาในยาในกลุมอื่นแทน
ไปกอน 
 4. Haloperidol เปนยากลุม Antidopaminergic ที่สามารถนํามาใชรักษาอาการคล่ืนไสอาเจียนได ขนาดที่
ใหจะเริ่มจากขนาดตํ่ากวาขนาดที่ใชรักษาผูปวย Psychosis โดยแนะนําใหเร่ิมจากขนาด 0.5-1 mg ทุก 6-8 ช่ัวโมง 
สวนใหญผูปวยมักไมตองการขนาดยาสูงเกิน 4 mg/วัน ก็สามารถจะควบคุมอาการคลื่นไสอาเจียนได ผลขางเคียงท่ี
สําคัญ คือ อาการงวงซึม Extrapyramidal, QT prolongation, neuroleptic malignant syndrome นอกจากน้ัน
ในผูปวยที่มีปญหาตับวายหรือไตวาย ควรลดขนาดยาลงครึ่งหน่ึงของขนาดปกติ
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 5. ยากลุมอื่นๆท่ีอาจจะใชรวมกับยากลุมขางตนคือ Steroids (ยังไมทราบกลไกลการออกฤทธ์ิ แนะนําใหใช
ชวงส้ันๆเพื่อบรรเทาอาการ และลดขนาดยาลงเมื่ออาการของผูปวยดีขึ้น) Benzodiazipine (ในกรณีที่สงสัยวาความ
วิตกกังวลอาจจะทําใหผูปวยเกิดอาการคลื่นไสอาเจียน)

วิธีการรักษาโดยไมใชยา (Non- pharmacological Interventions) อาหารที่ผูปวยรับประทาน ควรจะ
เปนอาหารท่ีไมมกีลิน่รนุแรง หรอืมรีสจัด เพราะอาจจะทําใหเกิดอาการคล่ืนไสอาเจียนไดมากข้ึน จัดสถานท่ีและลักษณะ
ของอาหารใหนารบัประทาน หลกีเลีย่งการพดูคยุในสิง่ทีอ่าจจะทาํใหผปูวยรสึูกวติกกงัวลในชวงเวลารบัประทานอาหาร 
อยาใสเสื้อผาที่คับจนเกินไปโดยเฉพาะในสวนทอง พยายามระวังอยาใหมีอาการทองผูก รับประทานอาหารม้ือละไม
มากจนเกินไป แตใหรับประทานบอยๆแทน เชน อาจจะมีของวางระหวางมื้อ ด่ืมนํ้าผลไมท่ีมีรสเปร้ียว นํ้าขิง นํ้าชา 
ทําความสะอาดปากและฟน หลีกการปรุงอาหารใกลผูปวย

5. อาการทองผูก (constipation)9

 อาการทองผกูเปนอาการทีพ่บไดบอยในผูปวยระยะสดุทาย พบวาความชุกรอยละ 32-87 รองจากอาการปวด
และอาการเบ่ืออาหาร อาการทองผกูนัน้มผีลกระทบกบัคณุภาพชวีติของผปูวยมาก เชน ทาํใหเกดิอาการทองอดื คลืน่ไส
อาเจียน เบ่ืออาหาร ปสสาวะไมออก อาการสับสนในระยะสุดทาย เปนตน ดังนั้นจําเปนที่ทีมผูดูแลควรใหความสําคัญ
กับการวินิจฉัยและรักษาอาการทองผูก อาการทองผูก(Constipation) หมายถึง อาการที่ผูปวยมีการถายอุจจาระแข็ง 
หรือเปนลําเล็กลง หรือจํานวนความถี่ในการถายอุจจาระนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห หรืออาจจะไดประวัติวามีอากา
รอืน่ๆรวมดวย ไดแก อาการเจ็บทีท่วารหนักเวลาถายอุจจาระ มอีาการเรอ ทองอืด และความรูสึกเหมือนวาถายอุจจาระ
ไมสุด

สาเหตุของอาการทองผูกในผูปวยระยะสุดทาย
 ในผูปวยระยะสุดทายมีหลายๆปจจัยที่สงเสริมทําใหผูปวยเกิดอาการทองผูกไดงาย ไดแก
 1. ยาระงับปวดในกลุม Opioids และยากลุมอื่นๆไดแก Antacids, anti-epileptics, anti-emetics (5-HT3 

antagonists) antihypertensives, antiparkinsonians, anticholinergics, antidepressants, antitussives, an-
tidiarrhoeals (เมื่อใหขนาดมากเกินไป), cancer chemotherapies (vinca alkaloids), diuretics (เมื่อใหจนผูปวย
มีภาวะdehydration), iron (ชนิดรับประทาน) neuroleptics

 2. ภาวะท่ีเกิดจากโรคมะเร็งหรือจากการรักษาโรคมะเร็ง เชน Pelvic tumour mass, radiation fibrosis, 
uncontrolled cancer-related pain or other pain such as movement-related pain or break through pain
 3. ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมตางๆ เชน Dehydration (จากไข, คลื่นไสอาเจียนมาก, การไดรับยาบาง
อยาง เชน diuretic), hypercalcemia, hypokalemia, uremia, hypothyroidism diabetes

 4. ปจจัยที่เกี่ยวของกับอาหาร เชน รับประทานอาหารและดื่มนํ้าไดนอย รับประทานอาหารที่มีปริมาณใย
อาหารนอย 

 5. ปจจัยเรื่องสิ่งแวดลอม เชน ผูปวยอาจจะไมมีความเปนสวนตัวเวลาถายอุจจาระ หรือผูปวยไมมีแรงจน
ตองการคนชวยพยุงเวลาถายอุจจาระ เปนตน

 6. ปจจัยอื่นๆ เชน ผูปวยไมคอยมีกิจกรรมระหวางวันมาก ตองนอนบนเตียงนานๆ มีภาวะซึมเศรา หรือรูสึก
งวงเพลียเกินไปซึ่งเปนไดทั้งจากตัวโรคเองหรือมาจากผลของยา
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 วิธีการรักษาโดยไมใชยา (Non-pharmacological Interventions) ในขณะที่ผูปวยถายอุจจาระควรจัด
สถานที่ใหมีความเปนสวนตัว หรือจัดสถานที่ใหผูปวยสามารถถายอุจจาระใหเหมือนปกติมากที่สุด เชน ผูปวยบางราย
อาจจะไมชอบถายอุจจาระบนเตียง แตชอบน่ังถายมากกวา เพิ่มปริมาณสารนํ้าที่ผูปวยไดรับในแตละวัน หากผูปวยรับ
ประทานอาหารไดก็ใหดื่มนํ้าตามปกติ แตหากมีอาการคลื่นไสอาเจียนมากหรือดื่มนํ้าไดลําบากก็อาจจะจําเปนตองให
สารน้ําดวยวิธีการอื่นๆ เชน การใหสารนํ้าใตผิวหนังหรือทางหลอดเลือดดํา หากเปนไปได ไมควรใหผูปวยนอนอยูบน
เตียงตลอดวัน ควรทําใหผูปวยมีกิจกรรมในระหวางวันบาง 

 ทางท่ีดท่ีีสดุคอืการปองกนัไมใหเกดิอาการทองผกู โดยเฉพาะอยางยิง่ผปูวยทีไ่ดรับยาระงับปวดกลมุ Opioids 
ผูปวยควรไดรับยาระบายทุกครั้ง สําหรับยาระบายที่แนะนําใหใชเปนอันดับแรกสําหรับอาการทองผูกจากการไดรับยา
ระงับปวดในกลุม Opioids คือ ยากลุม Senna เชน Senokot

 วธิกีารรักษาโดยใชยา (Pharmacological Interventions) ยาทีแ่นะนาํใหใชเปนอนัดบัแรกคอื ยาในกลมุ 
Senna เชน Senokot เพราะมีการออกฤทธ์ิกระตุนการบีบตัวของลําไส ขนาดท่ีใหสามารเริ่มไดจาก 2 เม็ดกอนนอน 
แลวเพิ่มไดจนถึง 6-8 เม็ดตอวัน ผลขางเคียงที่อาจจะพบไดคือ มีอาการทองเสียหรืออาการปวดทองหลังรับประทาน
ยา ซึ่งเกิดจากการที่ลําไสมีการบีบตัวมากเกินไป อาจจะลองลดขนาดยาหรือเปลี่ยนไปใชยากลุมอื่น 

 ยาระบายอ่ืนๆท่ีสามารถใชได เชน lactulose แตการใหตองระวังโดยเฉพาะผูปวยท่ีมีอาการทองอืดอยูแลว 
เนือ่งจากการใหLactuloseอาจจะทาํใหอาการทองอดืเปนมากขึน้ นอกจากนัน้ผปูวยบางรายอาจจะทนความหวานของ 
Lactuloseไมไดและทําใหมีอาการคล่ืนไสอาเจียนมากข้ึน ในกรณีนี้ก็สามารถใหยาระบายอ่ืนๆแทนได เชน Milk of 
Magnesia, Polyethylene glycol เปนตน ในผูปวยที่มีอาการทองผูกมาก การรักษาขั้นแรกอาจจะตองทําการสวน
อุจจาระกอน เพื่อบรรเทาอาการในขั้นตน เชน เริ่มแรกอาจจะลองใช Fleet enema แตหากไมไดผลอาจจะสวนโดย
ใชพวก Mineral oils กอนเขานอน จากนั้นในตอนเชาก็ใหสวนดวย Soap Suds Enema อีกทีในชวงเชา ซึ่งสวนใหญ
มักจะใหผลดี ในผูปวยท่ีรับประทานยาไมได อาจจะให Bisacodyl 1-2 เม็ด เหน็บทวารหนักกอนนอนแทนการให
ยาระบายชนิดรับประทาน เพื่อปองกันอาการทองผูก

6. อาการเบ่ืออาหาร (anorexia)9 เปนอาการท่ีความรูสกึในการอยากอาหารลดลง สงผลใหไมอยากกิน และ
เมือ่เกดิข้ึนเปนหลายวัน หรอืสปัดาห หรอืหลายเดือน จะสงผลใหเกิด อาการผอมลง หรอืนํา้หนกัลดได เบือ่อาหาร มัก
เกิดรวมกับอาการอื่นๆ เชน มีไข ออนเพลีย คลื่นไส และอาการปวดเรื้อรังจากโรคมะเร็ง อาการเบ่ืออาหารจึงเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติเมื่อโรคมะเร็งลุกลามสูระยะสุดทายและชวงสุดทายของชีวิต

2. ปญหาและความตองการทางดานจิตใจ 
 ปญหาและการปรับตัวของผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายในแตละบุคคลจะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป โดย
ขึ้นกับปจจัยหลายๆอยางดวยกัน ไดแก ความรุนแรงและพยากรณของโรค อายุ ชวงชีวิตท่ีเกิดการเจ็บปวย บุคลิกภาพ
ของผูปวย เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แรงเกื้อหนุนทางสังคม (social support) โดยเฉพาะจากบุคคลใน
ครอบครัว ปญหาสุขภาพจิตในผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายที่มักพบบอยๆ ไดแก อาการวิตกกังวล (anxiety) ความ
กลวั (fear) อาการซมึเศรา (depression) และภาวะสบัสน (delirium) ซึง่แนวทางการดแูลปญหาทางดานจิตใจ3 ไดแก 
การรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูปวย ใหเวลาในการดูแลผูปวยอยางสมํ่าเสมอ ไมทําใหผูปวยรูสึกวาตนถูกทอดทิ้ง ให
เวลาพูดคุย สนับสนุนใหผูปวยไดมีโอกาสซักถามสิ่งตางๆ ที่สงสัยเกี่ยวกับการเจ็บปวย และไดพูดถึงความคิดความรูสึก
ตางๆ ไมยัดเยียดความคิดหรือความรูสึกใหผูปวย โดยสังเกตจากความตองการของผูปวยในขณะนั้น เปดโอกาสใหผู



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

182

ปวยไดแสดงออกทางอารมณ ไดแก ความรูสึกโกรธ รูสึกอยากรองไห หรือบางครั้งอาจตองการอยูคนเดียวเงียบๆ ซึ่ง
มกัจะพบในชวงทีผ่ปูวยเริม่ทาํใจยอมรบัการทีต่นเองจะตองจากไปไดแลว และตองการใชเวลาอยูคนเดยีวเพือ่เรยีบเรยีง
ความคิด หรือพยายามตัดใจ ควรสังเกตและใหโอกาสไดทําตามความตองการไดเต็มที่ ผูปวยบางรายอาจตองการพูด
คุยเรื่องเก่ียวกับความตายของตนเอง แตบางรายก็อาจไมอยากพูด ควรประเมินและพิจารณาตามความตองการของผู
ปวยแตละราย ใหความมั่นใจกับผูปวยวาแมจะไมสามารถรักษาโรคใหหายได แตผูปวยก็จะไดรับการดูแลอยางดีที่สุด 
และผูดูแลรักษาจะพยายามควบคุมอาการตางๆใหอยางเต็มที่

พฤติกรรมการแสดงออกของผูปวยเมื่อไดรับการบอกขาวราย (Emotional reaction to death)10

1. ระยะปฏิเสธ (Denial) ผปูวยจะปฏิเสธผลการวินจิฉยัโรคดวยคาํพดู ปฏเิสธ หรอืบางคร้ังอาจแสดงออกดาย
กริยาราเริงแจมใสเสมือนยอมรับได หรือแสดงอาการอื่นๆนอกเหนือจากนี้ บางครั้งผูปวยอาจเปลี่ยนแพทยรักษาไป
เรื่อยๆเพื่อหาการวินิจฉัยโรคที่ตนเองพอใจ หาวิธีการักษาอื่นๆเพื่อยืดหรือชะลอโรคของตน ระยะนี้จะเกิดขึ้นเพียง
ชั่วคราวหรือบางรายอาจอยูในชวงปฏิเสธไปจนถึงระยะเสียชีวิต ผูดูแลควรรับฟงเรื่องตางๆจากผูปวยดวยความจริงใจ 
ตองไมแสดงอาการตกใจกบักรยิาของผปูวย การใชคาํปลอบใจดวยความจรงิใจ สภุาพออนโยนจะชวยใหผูปวยรูสกึดขีึน้

2. ระยะโกรธ (Angry) ระยะนี้ผูปวยจะรูสึกหงุดหงิด กังวล ฉุนเฉียว ระแวง อารมณเปลี่ยนแปลงงาย ตอตาน 
อาจจะโกรธตนเองหรือผูอื่นก็ได ผูดูแลจะตองเขาใจไมแสดงอารมณโกรธตอบ วางเฉยและพยายามใหผูปวยไดระบาย
ความรูสึก ชวยจัดการหาวิธีจัดการกับความโกรธอยางเหมาะสมกับผูปวยแตละราย

3. ระยะตอรอง (Bargaining) ระยะน้ีผูปวยจะไมปฏิเสธและหยุดโกรธแตจะตอรองตางๆ ระยะน้ีผูดูแลตอง
ชวยอาํนวยความสะดวกในเรือ่งการปฏบัิตกิจิทีค่ัง่คางใหสาํเร็จลลุวงหรือบางครัง้อาจตองยอมทาํตามสิง่ท่ีผปูวยรองขอ
หากไมขัดตอแผนการรักษามากนัก

4. ระยะซึมเศรา (Depression) อาจแสดออกดวยการไมพูด เงียบขรึมลง ตาเหมอลอย นั่งรองไห เบื่ออาหาร 
นอนไมหลับ ชอบอยูคนเดียว แยกตวั บางคนอาจคิดรายทาํลายตาเอง เปนตน ระยะนีผู้ดแูลหรือญาตคิวรอยูเปนเพือ่น
ผูปวย ดวยการใชมือสัมผัสโดยไมตองพูดอะไร

5. ระยะยอมรับ (Accept) ผูปวยจะอยูอยางสงบเงียบรอคอยความตาย การดิ้นรนตอสูหรือตอตานจะหายไป 
ผูปวยจะตองการพักผอนในชวงสุดทายของชีวิต ความสนใจสิ่งแวดลอมอาจลดลง ไมตองการเยี่ยมเยียนจากใครๆ แต
อาจตองการบุคคลอันเปนที่รักและบุคคลใกลชิดในครอบครัวเทานั้น การดูแลในระยะน้ีควรใชกริยาที่ออนโยน สัมผัส
ที่นุมนวล ไมควรพูดใหความหวังในการรักษา ไมตองการคําพูดปลอบใจใดๆ เพราะจะทําใหผูปวยยอนกลับเขาสูระยะ
ตนๆได แตผูดแูลควรเขาไปใหการดูแลอยางสม่ําเสมอ อาการแสดงตางๆเหลานีอ้าจเกิดข้ึนไดทัง้กับผูปวยและครอบครัว 
และระยะตางๆ อาจกลับไปกลับมาได

3. ปญหาและความตองการทางดานสังคมและเศรษฐกิจ 
   “หนึ่งคนเจ็บสงผลใหทุกคนในครอบครัวปวยตาม” โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีความรักความผูกพัน
กันสูง11 เมื่อมีบุคคลเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งที่อยูในระยะสุดทาย จะสงผลกระทบดานสังคมของชีวิตทั้งของผูปวยและ
ครอบครัว ผูปวยจะสูญเสียสถานภาพทางสังคมหรือสถานภาพทางครอบครัว มีความเปล่ียนแปลงของสถานะและ
บทบาท ผูปวยบางรายเปลี่ยนจากผูที่ตองคอยดูแลรับผิดชอบภาระในบาน ดูแลบุตรหรือตองทํางาน จะตองกลายเปน
ผูถูกดูแล หรือบทบาทตางๆเหลานี้หยุดชะงักไป ในขณะเดียวกันก็สงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ หากผูปวยตองเปน
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ผูหาเงินจุนเจือครอบครัว ผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย จึงอาจแสดงพฤติกรรมทางดานอารมณจากผลกระทบดังกลาว5

ไดแก ความวติกกงัวล (anxiety) ในผลการลุกลามของโรค เชน ความเจ็บปวด หายใจลําบาก ออนเพลีย เปนตน วิตก
กังวลถึงภาระที่คนในครอบครัวจะตองรับผิดชอบตนเองหรือภาระครอบครัวที่ตนเองจะตองรับผิดชอบ เชน ภาระดาน
การเงิน การงาน การเลี้ยงดูบุตรธิดา และบิดามารดา ซึ่งระดับความวิตกกังวลในผูปวยแตละบุคคลจะแตกตางกันไป
ขึน้อยกูบัปจจยัหลากหลายประการของแตละบคุคล บางรายมคีวามกลวั (fear) การพลดัพรากจากบคุคลทีร่กั กลวัการ
ถูกทอดทิ้ง กลัวการสูญเสียความเปนตัวของตัวเองเนื่องจากตองพึ่งพาผูอื่น กลัวความเจ็บปวดและความทุกขทรมาน 
และกลัวที่จะตองเผชิญกับความตายและชีวิตหลังความตาย12 เพราะไมรูวาตายไปแลวจะเปนอยางไรและจะไปไหน 
หรอืบางคร้ังอาจแสดงความโกรธ (anger) มกัพบในผปูวยโรคมะเร็งระยะสดุทายทีย่งัไมสามารถปรับสภาพจติใจใหยอมรบั
การเจ็บปวยได ผปูวยจะรสูกึโกรธในโชคชะตาท่ีโชครายของตนเอง ซึง่จะแสดงอารมณโกรธโดยไมมเีหตุผล หงดุหงดิ เกรีย้ว
กราด แสดงพฤติกรรมที่เรียกรองความสนใจจากบุคคลรอบขาง เชน แพทย พยาบาลหรือญาติ เนื่องจากผูปวยมีความ
รูสึกวาบุคคลเหลานี้ไมสามารถรักษาโรคมะเร็งที่ตนเองเปนอยูใหหายได หรือไมสามารถทําใหอาการตางๆท่ีเกิดขึ้นกับ
ตนทุเลาลงได ถาบุคลากรทีมสขุภาพหรือบุคคลในครอบครัวของผูปวยแสดงกริยาโกรธตอบ จะมีผลทําใหผูปวยทวีความ
โกรธมากข้ึนเรือ่ยๆ บางรายซึมเศรา (depress) จากสภาพรางกายทีอ่อนแอและทรุดลงเร่ือยๆ มอีาการไมสุขสบายและ
ความทุกขทรมานจากความเจ็บปวดเพ่ิมขึน้ ทาํใหผูปวยตระหนักไดวาตนเองจะตองตายในไมชา รสูกึหวาดกลัวการสูญ
เสียชีวิต ผูปวยมักนอนซึมเงียบๆ ไมพูดหรือนอนรองไหคนเดียว
 ดังนั้นการดูแลรักษาเพื่อประคับประคองปญหาความตองการดานจิตสังคมและเศรษฐกิจของผูปวยโรคมะเร็ง
ระยะสุดทาย3 ควรจัดใหผูปวยอยูในบรรยากาศท่ีสงบและอบอุน มีคนที่ผูกพัน เชน มีญาติสนิทคอยดูแล ถาไมมีญาติ
หรือคนใกลชิด ก็ควรจัดใหมีผูดูแลประจําท่ีใหการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อใหสามารถสรางความ
สมัพนัธทีใ่กลชดิกบัผปูวย การชวยใหผปูวยสามารถสะสางเรือ่งตาง ๆ  ใหเรียบรอยกอนจะจากไป ทัง้ดานการงาน และ
เรือ่งสวนตวัอืน่ๆตามความตองการของผปูวยแตละราย และทีส่าํคญัอยาละเลยปญหาทางดานการเงนิ และภาระคาใช
จายตางๆที่ผูปวยและครอบครัวจะตองแบกรับดวย จะชวยใหผูปวยรูสึกหมดภาระหรือหมดหวงกอนจากไป

4. ปญหาและความตองการดานจิตวิญญาณ 
 ผปูวยโรคมะเร็งระยะสุดทายจะมีการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานรางกาย จิตใจและสังคม เกิดความเจ็บปวด ความ
ทุกขทรมานจากอาการทางกาย ความทุกขเศราโศกทางใจและความกลัวตอภาวะของความตายท่ีจะตองเผชิญ ความ
รสูกึหมดหวงั ทอดอาลยัตายอยากในชวีติ รสูกึโชคชะตาไมยติุธรรมกบัตนเอง รสูกึไมพงึพอใจในชวีติ สญูเสยีความสงบ
สุข สูญเสียการควบคุมตนเอง สูญเสียความรูสึกและการดํารงชีวิตอยูที่ไมมีความแนนอน สูญเสียความสามารถ ไม
สามารถทํากิจกรรมได ตองพ่ึงพาคนอื่นเน่ืองจากรางกายออนแรง สงผลใหรูสึกวาตนเองไรคุณคาตองเปนภาระของ
ครอบครัวและคนใกลชิด รวมถึงกลวัการถูกรงัเกยีจและถูกทอดท้ิง ความรสูกึดงักลาวนีเ้รยีกวา “ความเจ็บปวดดานจติ
วิญญาณ” ความเจ็บปวดดานจิตวิญญาณในผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายนั้นครอบคลุมถึง การสูญเสียความหมายและ
เปาหมายของชีวิต13 อาการของความเจ็บปวดดานจิตวิญญาณ จะแสดงออกมาโดยคําพูดหรือความหงุดหงิดรําคาญ 
โกรธ ซมึเศรา บางคร้ังอยากตาย (ผปูวยระยะสุดทาย) เปนความทุกขทรมานท่ีทวคีณูและทําใหวาระสุดทายของผูปวย
เปนวาระแหงความเศราโศกทุกขทรมานใจท้ังตัวผูปวยเองหรือครอบครัว การเขาใจมิติทางจิตวิญญาณและการตอบ
สนองความตองการทางจิตวิญญาณของผูปวย จะชวยบรรเทาความทุกขทรมานดังกลาว และชวยใหวาระสุดทายของ
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ผูปวยเปนไปอยางสงบ เปนการตายอยางสมศักด์ิศรีของมนุษย (death with dignity) ขณะเดียวกันก็ชวยลดภาวะ
ความหมนหมองของบุคคลใกลชิดอันไดแก ครอบครัวของผูปวยนั่นเอง3

 ความตองการดานจิตวิญญาณของผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย แตกตางกันในผูปวยแตละราย เชน ผปูวยบาง
รายตองการพบบุคคลบางคนท่ีตนรักใครผูกพัน บางรายตองการไดทําบุญตามความเช่ือกอนตาย ตองการไดพูดคุย
ระบายความรูสึกในใจ ตองการขออโหสิกรรมในการกระทําของตนบางอยาง บางรายอาจตองการอยูเงียบๆ อยางสงบ
ไมตองการใหใครรบกวน ตองการไดรับความเมตตา ตองการการควบคุมภาวะท่ีทําใหยุงยาก ทําสิ่งที่คั่งคางใหสําเร็จ 
ตองการส่ิงที่เปนธรรมชาติ และการมองดานบวก13,3 การตอบสนองทางดานจิตวิญญาณที่เปนความตองการของผูปวย
อาจบอกกับแพทยและพยาบาล ครอบครัวหรือผูดูแลใกลชิดรูและตอบสนองใหเทาที่จะสามารถทําได 
 ความเชื่อทางศาสนา Hermann13 เปนความตองการดานจิตวิญญาณในระดับสูงของผูปวยโรคมะเร็งระยะ
สุดทายและใกลตาย ผูปวยจะตองการปฏิบัติศาสนกิจหรือใหทําใหหรือทําแทน ไดแก ปฏิบัติศาสนกิจ สวดมนตเงียบๆ 
อานหนังสือใหฟง ฟงดนตรี พบอนุศาสน ในแตละศาสนามีส่ิงที่เปนจิตวิญญาณของศาสนาอยู เชน พระรัตนตรัยเปนที่
พึง่ทีส่าํคญัของพุทธศาสนิกชน หรอืเปนจติวญิญาณโดยท่ัวไปของชาวพุทธ พระเจาเปนจิตวญิญาณของคริสตศาสนิกชน 
และอัลเลาะหเปนจิตวิญญาณของชาวมุสลิม ในความเปนจริงผูปวยแตละรายอาจมีความเชื่อทางศาสนาที่เปนจิต
วิญญาณเฉพาะของตนเอง ผูปวยชาวพุทธบางรายผูกพันกับการไดฟงบทสวดชินบัญชร บางรายอาจตองการพระพุทธ
รปูบูชาประจําตัว ผปูวยท่ีเปนคริสตศาสนิกชนอาจตองการฟงบทสวดสรรเสริญพระเจา ชาวคริสตคาทอลิกตองการพบ
นักบวชเพื่อโปรดบาปและรับศีลเจิมคร้ังสุดทาย ผูปวยมุสลิมบางรายอยากไดยินขอความ “ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจา
กอัลเลาะห” เปนตน
การดูแลรักษาพยาบาลดานจิตวิญญาณในผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย
 การดแูลดานจติวญิญาณมวีตัถปุระสงคทีส่าํคญั 3 ประการ3 ไดแก การบรูณาการวธิกีารตางๆ มาใชในการดแูล
ผูปวย (fostering intergrity) การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหการรักษาพยาบาลกับผูปวย (promoting inter-
personal bonding) และสงเสริมใหผูปวยไดแสดงออกหรือบอกถึงส่ิงที่ตนประสงคอันเปนส่ิงที่มีความหมายอยางยิ่ง
สําหรับตน (enhancing personal quests meaning) จากวตัถปุระสงคทัง้ 3 ประการนําไปสูเปาหมายท่ีสําคญัสาํหรบั
การดแูลผปูวยโรคมะเร็งระยะสดุทาย เพื่อการมีชีวิตอยางมีความสุขที่ดี (quality of life) กอนที่จะจากไป3 ทัศนีย ทอง
ประทปี (2549) กลาววา การดแูลในมติจิติวญิญาณถอืเปนสวนหนึง่ของการดแูลบุคคลแบบองครวม ทีผ่สานสอดแทรก
ในการปฏิบัติการพยาบาลในแตละวัน และ ในทุกกิจกรรมการพยาบาล ตลอดจนการสัมภาษณและการสื่อสารเพื่อ
รวบรวมขอมูลตางๆ ถือวาเปนสวนหนึ่งของการพยาบาลดานจิตวิญญาณ เนื่องจากมีผูปวยจํานวนหน่ึงที่ไมตองการ
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใดๆจากพยาบาล เพียงแตตองการระบายความรูสึกทุกข กังวลใจ ความขมขื่นใจใหคนที่
พอจะไวใจได การไดพูดคุยไดระบายความในใจเปนการเปดโอกาสใหผูปวยไดทบทวนความคิด ความทรงจํา สงผลให
สามารถคนหาความหมายของชวีติและมคีวามหวงัไดดวยตนเอง การทีพ่ยาบาลยิม้แยมทกัทาย ใหการตอนรบัดวยไมตรี 
ชวยแนะนาํสถานทีห่รอืสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องโรงพยาบาล ชวยจดัหาพระคมัภรีหรอืหนงัสือธรรมะใหผปูวยไดอานตามความ
เหมาะสม ชวยจดัเตยีงใหผปูวยทีน่บัถือศาสนาเดียวกนัไดอยดูวยกนัเพือ่พดูคยุแลกเปล่ียนความคิดเหน็ การท่ีพยาบาล
แสดงออกถงึความความยนิดใีนการใหความชวยเหลอื แสดงความมนีํา้ใจและใหความใสใจในความตองการทีจํ่าเปนข้ัน
พื้นฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เพียงเทานี้ก็จะทําใหผูปวยมีความอบอุนใจได (spiritual comfort) 
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  ในการสงเสริมหรือประคับประคองและตอบสนองความตองการดานจิตวิญญาณ (spiritual support) ท่ี
สาํคัญประการแรกท่ีตองกระทําตัง้แตแรกรับ คอื การสรางสัมพนัธภาพท่ีทาํใหเกดิความเช่ือใจ ไววางใจและม่ันใจในตัว
พยาบาล เมื่อสิ่งนี้เกิดข้ึนระหวางพยาบาลกับผูปวยแลวคอยเริ่มกระบวนการพยาบาลดานจิตวิญญาณ การสราง
สมัพนัธภาพเชนน้ีจาํเปนตองใชเวลา พยาบาลผใูหการดแูลจะตองมเีวลามากพอสมควร ไมเรงรีบหรอืแสดงทาทรีบีรอน 
ซึ่งการเยียวยาหรือการประคับประคองดานจิตวิญญาณ หรือการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลเพ่ือตอบสนองความ
ตองการดานจิตวิญญาณผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย สวนใหญใชตัวพยาบาลเปนเครื่องมือสําคัญในกระบวนการ
พยาบาล15,14 พอสรุปไดดังนี้ 
  1) ชวยใหผูปวยไดคนหาความหมายและเปาหมายชีวิตเมื่อยามเจ็บปวย บุคคลเมื่อตองเผชิญกับภาวะ
เจ็บปวยรุนแรงหรือโรครายรักษาไมหาย หรือตองเผชิญกับความตาย จะมีความบีบคั้นทางดานจิตวิญญาณเปนอยาง
มาก บางคร้ังอาจทําลายจิตวญิญาณเดิมทีม่อียูได16 เพื่อใหผูปวยกาวผานพนภาวะวิกฤตนี้ได พยาบาลจะตองชวยรับฟง
ปญหาและเรือ่งราวของผปูวยและญาติ (จะตองจดัเวลาใหโดยเฉพาะอยางเพยีงพอ) ชวยใหผปูวยไดสะทอนคดิถงึคณุคา
ของตนเอง ตระหนักในคุณคาหรือความภาคภูมิใจในชีวิตที่ผาน ความสําเร็จในชีวิต ตลอดจนนอมนําใหผูปวยเขาใจใน
หลกัคําสอนและปรัชญาของศาสนาท่ีผปูวยนับถอื ซ่ึงทกุศาสนาจะสอนใหมคีวามเช่ือและยอมรับในเร่ืองการเปล่ียนแปลง
ตามธรรมชาติของชีวิตซึ่งทุกคนหนีไมพน นั่นคือ ทุกคนเกิดมาจะตองตาย สนับสนุนสงเสริมหรืออํานวยความสะดวก
ใหผูปวยไดปฏิบัติศาสนกิจหรือพิธีกรรมตามเชื่อของแตละบุคคล และชวยใหผูปวยไดคนหาคําตอบใหกับตนเองวาจะ
ใชชีวิตหรือวางแผนชีวิตในชวงเวลาที่เหลือและเผชิญกับภาวะโรครายนี้อยางไร 
  2) ชวยใหผปูวยไดรบัความรกัหรอืใหความรกัและการอภยั สนบัสนนุใหพบกบัคนในครอบครวัหรอืบุคคล
ที่ผูปวยรักและผูกพัน หรือบุคคลที่ผูปวยตองการพบ หรือแมแตสนับสนุนใหไดทําการอโหสิกรรมตอสิ่งที่ติดคางคาใจ
ทัง้กบัตนเอง บคุคลอืน่ สิง่อืน่หรอืสิง่สงูสดุหรอืส่ิงศกัดิส์ทิธิ ์เปนตน พยาบาลจะเปนเพยีงผกูระตนุใหผปูวยหรอืครอบครวั
คนหาสิ่งตางๆเหลานี้ ชวยจัดสิ่งแวดลอมใหมีความเหมาะสมและเงียบสงบ บางครั้งหากผูปวยไมรูวิธีปฏิบัติตองช้ีแนะ
แนวทางใหดวย ความตองการไดรับความรักหรือใหความรักและการอภัยนั้นขณะที่ผูปวยอยูในโรงพยาบาล จะรวมถึง
การใหความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ ความเขาใจและการอภัยจากทีมสุขภาพดวย
  3) ชวยใหผูปวยมีความหวังหรือกําลังใจ และคนหาแหลงสนับสนุนความหวังและกําลังใจ ซึ่งสวนใหญ
พบวามาจากครอบครวัเปนอันดับแรก เพือ่น ศาสนา (พระเจา สิง่สงูสดุหรอืส่ิงศกัด์ิสทิธิ)์ ตามลาํดับ และอันดับสดุทาย
ที่เปนแหลงความหวังและกําลังใจคือ แพทยและพยาบาล13

  ตวัอยางกิจกรรมการพยาบาลเพ่ือใชในการเยียวยาดานจิตวิญญาณในผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย (spir-
itual healing)15,17,3,18 ไดแก
  1) การปรากฏกายของพยาบาลหรอืการเขาหาผรูบับรกิารควรกระทาํทนัท ีทีผ่ปูวยตองการ ทัง้นีเ้พือ่ให
ผปูวยเกิดความม่ันใจวาพยาบาลสามารถเปนทีพ่ึ่งไดยามทีเ่ขาตองการ การปรากฏกายของพยาบาลในความหมายของ
ผูปวยยังครอบคลุมการมีสัมพันธภาพท่ีจริงใจ การรับรูและเขาใจความทุกขทรมานของพวกเขาดวย
  2) การน่ิงเงียบแตฟงและสังเกต เพือ่เปดโอกาสใหผูปวยไดระบายความรูสึก ทัง้ทางวาจาและทาทาง16,19 

เพราะการฟงอยางตั้งใจเปนการพยาบาลเพื่อเยียวยาจิตวิญญาณที่ดีอยางหน่ึง16

  3) จัดหาแหลงสนับสนุนทางดานจิตวิญญาณไวในหอผปูวย ไดแก การใชหนังสือธรรมะ พระคัมภีร หรือสื่อ
ที่เก่ียวของกับศาสนาที่ผูรับบริการนับถือ วีดีโอ เทปธรรมะ เปนตน
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  4) การเอ้ืออํานวยความสะดวกใหผูปวยหรือผูรับบริการไดมีสวนรวม ในพิธีกรรมทางศาสนา หรือไดมี
โอกาสประกอบศาสนกิจ โดยการจัดสิ่งแวดลอมหรือสถานที่ใหเหมาะสมในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อหรือ
พธิกีรรมทางศาสนา มมุหรอืหองพระเลก็ๆในหอผปูวยไวในการสวดมนตภาวนาหรอืทาํพธิลีะหมาดหรอืลางบาป เปนตน 
  5) การเปดโอกาสใหใชวตัถมุงคลตางๆขณะอยโูรงพยาบาล หากจาํเปนตองเก็บรกัษาวตัถมุงคลของผูปวยไว 
พยาบาลจะตองระมดัระวงัอยาใหสญูหาย และเกบ็รักษาไวในทีอ่นัควร และปฏบิติัตอส่ิงทีเ่ปนความเชือ่หรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิ์
ที่อยูใตหมอน ในเส้ือของผูปวยเชนเดียวกับผูปวยปฏิบัติ หลีกเล่ียงการแสดงออกถึงความขัดแยงหรือดูหมิ่นตอความ
รูสึกของผูปวย
  6) การเปดโอกาสใหพระหรอืบุคคลสาํคญัทางศาสนาประกอบพธิกีรรมทางศาสนาในหอผูปวย เชน การ
ประพรมน้ํามนต การสวดมนต การทําบุญตักบาตร หรืออานพระคัมภีรไบเบ้ิลหรืออัลกุรอาน ทําพิธีลางบาปหรือได
พบปะพูดคุยดวย หรืออนุญาตใหไปวัด-โบสถ เพื่อประกอบศาสนกิจ เปนตน
  7) การพทัิกษสทิธขิองผปูวย ในการแสดงออกถงึความเชือ่ทางศาสนาหรอืส่ิงยดึเหนีย่ว เมือ่การรกัษาใน
สถาบันบริการทางสุขภาพขัดแยงกับความเช่ือทางศาสนาหรือส่ิงยึดเหน่ียวของผูปวย ควรหาวิธีการรอมชอมใหมาก
ทีส่ดุ เพือ่ใหผูปวยสามารถปฏบิตัติามสิง่ยดึเหนีย่ว และรับการรกัษาพยาบาลทีถ่กูตองและพยาบาลควรเลอืกใชกจิกรรม
การพยาบาลตามความเหมาะสม และตามสภาพของผูปวย
  8) การสมัผสัผูปวย การสมัผสัตัวผปูวยดวยความนมุนวลและถายทอดความรสึูกเอือ้อาทรออกมาจากใจ 
เปนภาษาในการสื่อสารอีกอยางหนึ่งที่สามารถสื่อสารความรูสึกที่อยูขางในลึกๆ ความรูสึกดีๆ ความรักและปรารถนา
ด ีความเขาใจหรอืเหน็อกเห็นใจสตูวัผปูวย และผปูวยสามารถรบัรูและสมัผสัไดดวยตนเอง การสมัผัสพงึเปนการสมัผสั
ที่เปนธรรมชาติออกมาจากใจ มีความรูสึกสงสารเห็นใจปรารถนาท่ีจะชวยบรรเทาความทุกขและสงผูปวยใหไปอยาง
สงบเปน “Common touch of Caring”3 ไมควรเปนการสมัผสัทีก่ระทําอยางเปนกฎเกณฑมขีัน้ตอนตามวชิาการหรอื
วธิกีารทางศาสนา การสมัผสัอาจเปนการสมัผสัจากบุตรหลานหรือบคุคลท่ีเปนทีร่กัในครอบครัว บางรายอาจเปนแพทย
หรือพยาบาลที่ใหการสัมผัสแกผูปวย ในกรณีที่ญาติไมมีโอกาสไดอยูใกลในเวลาสุดทายของชีวิต “เพียงแคการสัมผัสผู
ปวยดวยความออนโยน ก็ชวยใหผูปวยไดรับรูถึงความรักจากเราได พยาบาลอาจจับมือผูปวยเบาๆ บีบเบาๆหรือกอดผู
ปวยไวหรือใชมือท้ังสองสัมผัสบริเวณหนาผากและหนาทอง แตะหลังมือหรือแตะไหล พรอมกับแผความปราถนาดีให
แกผูปวย”19,12 ถือเปนการแสดงความรักตอผูปวยแลว
  9) การเปดโอกาสใหครอบครัวมสีวนรวมในการดูแลรักษา อนญุาตใหบคุคลสําคญัหรอืบคุคลในครอบครัว
ที่ผูปวยตองการไดเขาเย่ียมหรือใหเฝาดูแลอยูดวยตลอดเวลา สงเสริมใหมีกิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวันรวมกัน ใน
ปจจุบันทีมรักษาพยาบาลไดใหความสําคัญแกครอบครัวผูใกลชิดของผูปวยใหมีสวนรับรูและรวมมือตอการดูแลรักษา
พยาบาลดานจิตวิญญาณมากขึ้น โดยเปดโอกาสใหผูที่ผูปวยผูกพันดวยมากที่สุดไดพบหรือไดอยูใกลผูปวยตลอดเวลา 
การดูแลดานจิตวิญญาณในผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายจะพบวามี “การอนุญาตใหดูใจ” และ “กลาวคําอําลา” ใน
ขณะท่ีผปูวยโรคมะเร็งระยะสุดทายกําลงัจะจากไป จะมีสัญญาณชีพออนลงเปนลาํดับ หากลูกหลานปรารถนาจะกลาว
คําอําลา “ขอใหตั้งสติและระงับความโศกเศรา” จากนั้นใหกระซิบที่ขางหู พูดถึงความรูสึกที่ดีๆ พรอมทั้งขอขมาในกร
รมใดๆที่ลวงเกิน จากนั้นก็นอมนําจิตผูปวยใหเปนกุศลย่ิงขึ้น โดยแนะนําใหผูปวยปลอยวางสิ่งตางๆทั้งหลายเสีย อยา
ไดหวงกังวลใดๆอีกเลย แลวใหระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือพระเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ จากนั้นก็กลาวคําอําลา12
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  10) การชวยใหผปูวยยอมรับความตายท่ีจะมาถึง การท่ีรวูาวาระสุดทายของตนเองใกลจะมาถึงยอมทาํให
ผปูวยมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจในขณะท่ีสงัขารยังเอ้ืออาํนวยอยู แตมผีปูวยจํานวนมากท่ีไมคาดคิดมากอนวาตนเองจะ
เปนโรครายที่รักษาไมหายและอาการลุกลามมาถึงระยะสุดทาย การปลอยเวลาใหลวงเลยโดยปกปดความจริงซึ่งเปน
ขาวรายยอมทําใหผูปวยมีเวลาเตรียมตัวไดนอยลง แตการเปดเผยความจริงท่ีเปนขาวรายจะตองเตรียมใจผูปวยกอน 
ซึง่เปนบทบาททีส่าํคญัของแพทย การบอกความจรงิจะกระทาํหลงัจากทีไ่ดมกีารสรางสมัพันธภาพอยางใกลชดิหรอืได
รบัความไววางใจแลว กระบวนการมกัจะใชเวลานาน แตบางคร้ังหนาทีน่ีม้กัตกอยูกบัญาติผูปวยเนือ่งจากเปนผทูีร่จูติใจ
ของผูปวยไดดกีวาใครๆ ในความเปนจริงทีพ่บ ญาติมกัคดิวาการปกปดความจริงเปนสิง่ดกีวา (สาํหรับตนเองและผูปวย) 
แตจากการสอบถามผูปวยสวนใหญตองการที่จะใหเปดเผยความจริงมากกวาท่ีจะปกปด เพราะในที่สุดผูปวยยอมรูจน
ไดจากการสังเกตอากัปกิริยาของลูกหลานญาติมิตรท่ีเปล่ียนไป เชน จากสีหนาทาทาง การพูดคุยที่เบาเสียงลงและ
ระมัดระวังคําพูดท่ีจะสงผลกระทบจิตใจผูปวย หรือจากการเอาอกเอาใจท่ีมีมากข้ึนกวาเดิม เปนตน ขณะเดียวกันใน
การบอกขาวราย สิ่งที่จะตองกระทําควบคูกันไป คือ การใหกําลังใจและความม่ันใจแกผูปวยวาเรา (ญาติมิตร แพทย 
พยาบาล) จะไมทอดทิ้งและจะอยูเคียงขางและใหความชวยเหลือผูปวยอยางเต็มที่และถึงท่ีสุด12

  11) ชวยปลดเปลือ้งสิง่ท่ีคางคาใจ12 ผปูวยโรคมะเรง็ระยะสดุทายทีร่บัรูวาวาระสดุทายของชวีติใกลเขามา
ถึง ส่ิงหนึ่งที่ทําใหเกิดความทุกขแกจิตใจและไมอาจทําใหตายอยางสงบได ก็คือ ความรูสึกคางคาใจในบางส่ิงบางอยาง 
เชน ภารกิจการงานท่ียังคั่งคาง ทรัพยสินท่ียังแบงสรรไมแลวเสร็จ ความโกรธแคนใครบางคน ความผิดบาปบางอยาง
ทีเ่กาะกุมหวัใจ ความปรารถนาทีจ่ะพบคนบางคนเปนครัง้สุดทายโดยเฉพาะคนท่ีตนรักหรอืปรารถนาจะขออโหสกิรรม 
ซึ่งความหวงกังวลหรือมีสิ่งคางคาใจจะทําใหผูปวยพยายามปฏิเสธและผลักไสความตาย สุดทายตายอยางไมสงบ ลูก
หลาน แพทยและพยาบาล ควรฉับไวและใสใจในเรื่องดังกลาว บางครั้งผูปวยจะไมพูดตรงๆ ผูอยูรอบขางควรมีความ
ละเอยีดออนและสอบถามดวยความใสใจและมเีมตตา ไมรสูกึราํคาญและมคีวามอดทน ในกรณมีภีารกจิท่ียงัค่ังคางควร
หาทางใหภารกิจน้ันเสร็จสิน้ หากผูปวยปรารถนาพบใครควรรีบตามใหมาพบ หากฝงใจโกรธแคนใครบางคน ควรแนะนํา
ใหเขาอภัยไมถอืโทษโกรธเคอืง ในกรณทีีม่คีวามรสูกึผดิบาปท่ีติดคางคาใจเนือ่งจากทาํในสิง่ท่ีไมสมควร ไมควรประณาม
หรอืตดัสนิวาเขาผิดแตควรชวยใหเขาไดเปดใจ และเกิดความรูสกึปลอดภัยทีจ่ะทําการขอโทษหรือขออโหสิกรรมกับใคร
คนน้ัน ขณะเดียวกันการแนะนําใหอีกฝายยอมรับคําขอโทษและอภัยใหผูปวยก็เปนสิ่งท่ีสําคัญเชนกัน การขอโทษหรือ
ขออภัยนั้นอาจเปนเรื่องยากสําหรับผูปวยท่ีเปนผูอยูในสถานะต่ํากวา การแนะนําใหเขียนคําขอโทษหรือกลาวความใน
ใจลงในกระดาษแลวใหญาติมิตรนําไปใหบุคคลนั้นหรือเก็บไวกับตัวก็ถือวาผูปวยไดทําการเปดใจแลว
  12) ชวยใหจิตใจจดจออยูกับสิ่งที่ดีงาม19,12 การนึกถึงส่ิงท่ีดีงามชวยทําใหจิตเปนกุศลและเกิดความสงบ 
ทาํใหความกลวัคกุคามจติใจไดนอยลงและสามารถเผชญิกบัความเจบ็ปวดไดดขีึน้ การชกัชวนใหผปูวยระลกึถงึคณุงาม
ความดีหรือสิง่ท่ีเปนความภาคภมูใิจท่ีตนไดเคยกระทาํมา เชน ความภาคภมูใิจในหนาท่ีการงาน ในครอบครวัหรอืความ
ภาคภูมิใจตอสังคม เปนตน และแนะนําใหมั่นใจในอานิสงฆของการทําความดีที่ผานมานั้นวาจะสงผลบุญใหกับตนเอง 
การนอมนําใหผูปวยนึกถึงความดีงามกระทําไดหลายวิธี อาทิเชน นําเอาพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผูปวยนับถือมา
ไวในหองหรอืหวัเตยีง ชกัชวนใหผปูวยทําวตัรสวดมนตรวมกนั19 โดยอาจใหผปูวยสวดมนตเองเปนการสวนตวั พยาบาล
หรือญาติสวดมนตใหในกรณีท่ีผูปวยไมสามารถปฏิบัติเองได หรือรวมสวดมนตเปนหมูคณะแลวแตโอกาส หรือใหอาน
หนังสือธรรมะหรืออานใหฟง เปดเทปธรรมะหรือบทสวด นิมนตพระสงฆที่ผูปวยเคารพศรัทธามาเยี่ยม จัดเตรียมหอง
พระไวใหทาํสมาธภิาวนา เปนตน (สาํหรบัผปูวยท่ีเปนพุทธศาสนกิชน) สวนผปูวยทีน่บัถอืศาสนาคริสนหรอือสิลาม อาจ
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นอมนาํใหระลึกถงึพระผูเปนเจา จดัหาพระคัมภรี ไบเบิล้หรอืคมัภรีอลักรุอานไวหรือจดัหองหรอืสวนเล็กๆในหอผูปวย
ไวใหประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชน พิธีละหมาดของศาสนาอิสลาม เชิญบาทหลวงทําพิธีลางบาปในศาสนาคริสต 
เปนตน แตกจิกรรมนีต้องระมดัระวงัการใชใหเหมาะสม ตองเนนการกระทําเพือ่ใหผูปวยไดรูสกึวา “มสีิง่ยึดเหนีย่วทาง
จติใจ” แตไมใชใหผปูวยเกดิความคาดหวงัทีไ่มเปนความจรงิ เนือ่งจากคดิวาจะเกดิอทิธฤิทธิป์าฏหิารยิจากการสวดมนต
ภาวนา
  13) การสรางบรรยากาศแหงความสงบ12 หากเปนไปไดหองหรือเตียงผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายควรมี
บรรยากาศทีเ่งยีบสงบ ปราศจากความพลกุพลานของผคูน ไมมเีสียงพดูคยุหรอืเสียงเปดปดประตเูขาออกทัง้วนั ในสวน
ของญาตมิติร ในการชวยสรางบรรยากาศแหงความสงบ อยางนอยกก็ระทาํโดยงดการถกเถยีงในหมญูาตพิีน่องหรอืรอง
หมรองไห พยายามรกัษาจติใจของตนใหด ีไมเศราหมองหรอืสลดหดห ูกจ็ะสามารถชวยผปูวยไดมาก รวมทัง้แพทยและ
พยาบาลควรงดการพดูคยุทีร่บกวนผปูวย จดักจิกรรมการดแูลบางอยางทีร่วบทาํเปนครัง้เดียวไดโดยรบกวนเวลาผปูวย
ใหนอยที่สุด งดเวนกิจกรรมการดูแลบางอยางที่กําหนดเปนมาตรฐานแตไมจําเปนสําหรับผูปวยรายนั้น เปนตน
คุณลักษณะสําคัญของพยาบาลทางดานจิตวิญญาณ
 การพยาบาลดานจิตวญิญาณเปนสวนหน่ึงของบทบาทพยาบาล ทีไ่มสามารถแยกออกจากบทบาทการดูแลใน
มติดิานอืน่ๆได แตเนือ่งจากมิตจิติวิญญาณมีลกัษณะเปนนามธรรม และการตอบสนองความตองการของผูปวยก็ขึน้กบั
ความตองการเฉพาะรายบุคคล กิจกรรมการพยาบาลท่ีควรดูแลจึงไมสามารถระบุไดอยางชัดเจนหรือกําหนดเปน
มาตรฐานเดียวกันได เปาหมายของการดูแล คือ ความผาสุกและคุณภาพชีวิตของผูปวย ซึ่งกิจกรรมท่ีสรางข้ึนถือวา
เปนการสรางความดี (กุศล) ที่เปนประโยชนทั้งตอตนเอง ผูปวยและญาติ กิจกรรมการพยาบาล ดานจิตวิญญาณเปน
กิจกรรมที่ไมมีคําสั่งการรักษา เปนบทบาทอิสระของพยาบาลในการสรางสรรคงานศิลปะการพยาบาลที่มีคุณคายิ่ง18

ดังนั้นพยาบาลผูที่จะดูแลทางดานจิตวิญญาณจึงควรพัฒนาตนเองใหคุณลักษณะที่เปนที่ตองการของผูรับบริการ ดังนี้
  2.3.1.1 เปนบุคคลท่ีตระหนักรูตนเอง การตระหนักรูตนเอง (self-awareness) หมายถึง การเขาใจใน
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เห็นคุณคาของการมีชีวิตวามนุษยทุกคนตองการมีสุขภาพดีและมีความสุข 
พยาบาลผูใหการดูแลดานจิตวิญญาณควรทําความเขาใจจิตวิญญาณของตนเอง 19 เรียนรูหลักปรัชญาและศาสนาที่
ตนเองนบัถือ ควรรแูหลงความหวงัและกําลังใจ แหลงสนบัสนุนทางดานจิตวญิญาณของตนเอง เมือ่พยาบาลเขาใจและ
ตระหนักในความสําคัญของจิตวิญญาณตนเองแลว จะสงผลใหสามารถเขาใจและมีความไวในความตองการดานจิต
วิญญาณของผูปวยไดดียิ่งขึ้น20,18 
  2.3.1.2 เปนผทูีม่ทัีกษะในการส่ือสารท่ีดี (communication skills) การดูแลดานจติวญิญาณจะเกิดทนัที 
เมื่อเร่ิมตนการดูแลดวยการทีผ่ดูแูลเปนผทูีม่สีมัพนัธภาพทีด่กีบับคุคลอื่น มีความจริงใจและกระทําตอผูปวยดวยความ
จริงแท (authenticity) มทีศันคติในการดูแลดานจติวญิญาณท่ีออกจากใจไมใชดวยหนาทีห่รอืการบังคบั19,15 ทกัษะการ
สือ่สารท่ีถกูตอง ผดูแูลจะตองม ีempathy ซึง่หมายถึง ความสามารถในการเขาใจผอูืน่จนเสมือนหน่ึงเขาไปอยูในจดุยนื
ความรูสึกเดียวกันกับผูปวยในขณะนั้น ขณะเดียวกันผูดูแลจะตองเปนผูฟงที่ดี ตั้งใจและพุงความสนใจไปยังเรื่องที่ได
รับการบอกเลา22 แมจะเปนเรื่องราวที่ทําใหรูสึกไมสะดวกใจ ผูดูแลควรจะพูดนอยที่สุดหรือไมพูดเลยในบางขณะ (ac-
tive listening)23,14 และถาจาํเปนตองพูดก็อาจจะถามประเด็นปญหาท่ีสอดคลองกับเหตุการณในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
การสื่อสารที่ไดผลพยาบาลควรตระหนักวาประสบการณของผูปวยมีความสําคัญ พยาบาลควรทําความเขาใจในสิ่งที่ผู
ปวยพูด ไมคดัคานหรือตดัสนิวาผดิหรือถกู การต้ังใจรับฟงและพยายามเขาใจ ยอมทําใหผปูวยเล็งเห็นวา พยาบาลเห็น
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ความสําคัญและใหคุณคาตน จะสงผลใหเกิดความเชื่อใจ ไววางใจ กลาที่จะบอกเลาความตองการหรือความรูสึกอยาง
เปดเผย
  2.3.1.3 เปนเพื่อนรวมทุกขที่ดีของผูอื่น ไมใชเปนผูแกไขปญหาหรือผูชวยประคับประคองชีวิตเทานั้น แต
เปนมติรแททีจ่ะอยรูวมกนัในยามทกุข โดยใหความสนใจสภาวะความเปนสุขหรอืทกุขรอนของผปูวย เสนอตวัใหความ
ชวยเหลือไดทันทีเมื่อมีความจําเปน แตขณะเดียวกันพยาบาลตองรูขีดจํากัดความสามารถของตนเองดวยวา จะชวย
เหลือไดหรือไมเพียงใด หรืออาจจะทําใหเพิ่มความยุงยากแกปญหามากยิ่งขึ้น (พรจันทร สุวรรณชาต, 2534)
  2.3.1.4 เปนผูท่ีมีความเมตตากรุณา (kindness and compassion) ซึ่งในทางหลักพุทธศาสนา ความ
เมตตา หมายถึง ความปรารถนาดีและมีไมตรีจิตหรือความเปนเพื่อน สวนกรุณาหมายถึง ความตองการชวยเหลือใหผู
อื่นพนทุกข18 เมื่อพยาบาลผูใหการดูแลมีความเมตากรุณาอยูเต็มหัวใจ จะสงผลใหมีพฤติกรรมการดูแลท่ีเอ้ืออาทร 
(caring) ตอเพื่อนมนุษยทุกคนที่อยูบนโลกน้ี จะมีความกระตือรือรนและมีความพรอมที่จะใหความชวยเหลือบรรเทา
ทกุขทรมานของผปูวย สามารถใหความรกัในความเปนมนษุยของคนทกุคนอยางไมมเีง่ือนไข แมวาผนูัน้จะมพีฤตกิรรม
ที่ไมนารัก หรือไมมีความซ่ือสัตยกตัญ ู ไมใหความรวมมือ กาวราวและเขาถึงไดยาก23 ตองมีความอดทน สามารถ
ควบคุมอารมณโกรธหรือความไมพึงพอใจในพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของผูปวยได พยายามใหอภัยและเห็นอกเห็นใจ 
ความสงบและความออนโยนของพยาบาลจะทําใหผูปวยสงบนิ่งลงไดเร็วขึ้น12

  2.3.1.5 เปนผท่ีูมคีวามไวและออนไหวตอความรูสกึ (vulnerability) สามารถเขาอกเขาใจผูปวยไดโดยงาย 
ซึ่งหมายถึง การรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ไมมองขามปญหาหรือความรูสึกเล็กๆนอยของผูปวย โดยมองวาหากตนเอง
ตกอยูในสภาพการณเชนเดียวกับผูปวยคงมีความรูสึกที่ไมแตกตางกัน ความเขาอกเขาใจจะแตกตางจากความสงสาร
หรอืความเสยีใจไปกบัผปูวย จะไมมอีารมณและแสดงพฤติกรรมรวม พยาบาลจะตองมจีติใจทีห่นกัแนนและมสีตติัง้ม่ัน 
เพราะในขณะที่ผูปวยมีความทุกข พวกเขาตองการคนที่เขาใจ การสัมผัสหรือการจับมือก็สามารถใหเขารูสึกดีและสงบ
ขึ้นได
  2.3.1.6 เปนผูที่มีความเขาใจถึงความแตกตางเฉพาะบุคคล (individual) คือการรูเขารูเรา รูวาคนแตละ
คนมคีวามแตกตางกนัในความรสูกึนกึคดิ มคีวามตองการและทศันคต ิความเชือ่ความศรทัธาทีห่ลากหลาย การทีจ่ะให
ความชวยเหลอืผปูวยทีม่คีวามทกุขทางดานจติวญิญาณ จะตองเลอืกพดูและกระทาํการชวยเหลอืใหเหมาะสมในแตละ
บุคคล ไมนําประสบการณหรือการแสดงออกของผูปวยมาเปรียบเทียบกัน
  2.3.1.7 เปนผทูีม่คีวามเช่ียวชาญดานจิตวญิญาณอยางวชิาชพี (professional role)19 เนือ่งจากจิตวญิญาณ
เปนเร่ืองละเอียดออน เกีย่วของกบัความเชือ่ ความศรัทธาและศาสนาของแตละบคุคล การเรยีนรูและการทาํความเขาใจ
ทัง้จากบทเรยีนตามทฤษฎหีรอืหลกัการวชิาการ (explicit knowledge) ตลอดจนการเรยีนรูจากประสบการณชวีติของ
ตนเองและจากผูรับบริการในขณะปฏิบัติงาน (tacit knowledge) แลวนํามาบูรณาการ การเรียนรูและฝกทักษะดาน
จิตวิญญาณใหมีบทบาทท่ีโดดเดน ผูรับบริการจะมองออกวาผูดูแลมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการดูแลดานนี้ จะ
สงผลใหผูรับบริการเกิดความรูสึกอบอุนใจและมั่นใจในการดูแลของพยาบาลมากข้ึน ดังนั้น ในการเยียวยาดานจิต
วิญญาณ (spiritual healing) ไดเริ่มขึ้นแลวต้ังแตผูรับบริการไดพบกับบุคลิกของพยาบาลท่ีเปยมไปดวยความเมตา
กรุณา มีความเขาอกเขาใจ และมีสัมพันธภาพท่ีดีตั้งแตแรกพบ

จากท่ีไดกลาวถึงคณุลกัษณะของพยาบาลทีใ่หการดูแลดานจติวญิญาณ ทีเ่ปนทีต่องการสําหรบัผปูวยโรคมะเรง็
ระยะสุดทายไวเบือ้งตนแลว พอจะสรุปหลกัในการใหการบรบิาลผปูวยระยะสดุทายดานจิตวญิญาณสาํหรับแพทยและ
พยาบาลตามหลัก 8 C ของ Cassem24,25,26,27 รายละเอียดดังนี้
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 1) Concern หมายถึง ผูดูแลมีความเมตตากรุณา ใหความหวงใย เห็นอกเห็นใจและเอาใจใส ซึ่งจะสงผลให
ผูดูแลมีพฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรตอผูปวย (caring)
Competence หมายถึง ผูดูแลจะตองพัฒนาความรู ความสามารถใหมีสมรรถนะ และเปนผูที่มีเชี่ยวชาญในการดูแล
ดานจิตวิญญาณในผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย เพ่ือใหผูปวยรูสึกอบอุนใจ มั่นใจและไววางใจในการดูแลที่ไดรับจาก
แพทยและพยาบาล ซึง่จะสงผลใหเกดิความผาสุกดานจติวญิญาณ สามารถเผชญิความทกุขทรมานจากการคกุคามของ
โรคได และสุดทายจากโลกน้ีไปดวยความสงบ
 2) Communication หมายถึง การสรางสัมพันธภาพที่ดีจนเกิดความไววางใจ และผูปวยสามารถถายทอด
อารมณ ความคิด ความรูสึกที่อยูภายในตัวบุคคลออกมาสูบุคคลอื่น โดยยึดหลักการฟงอยางตั้งใจ (active listening) 
มกีารโตตอบอยางเหมาะสม ผปูวยโรคมะเรง็ระยะสดุทายจะบอกหรอืระบายสิง่ทีอ่ยใูนใจใหผดูแูลรบัทราบ สงผลใหนาํ
ไปสกูารตอบสนองความตองการดานจิตวญิญาณอยางเหมาะสมในแตละบุคคล การสือ่สารมีลกัษณะรูปแบบท้ัง verbal 
และ non-verbal การสือ่สารกับผปูวยโรคมะเร็งระยะสุดทายอาจรวมถึงการส่ือสารเพ่ือบอกผลการวินจิฉัยโรคและการ
พยากรณโรคดวย (การบอกขาวราย)
 3) Comfort หมายถึง การบรรเทาทุกขทรมานจากการคุกคามของโรคไมวาจะเปนจากการคุกคามทางดาน
รางกาย จิตใจ สังคม เชน การบรรเทาความเจ็บปวด ไมทําหัตถการ ที่ตองเจ็บตัวโดยไมจําเปน การดูแลส่ิงแวดลอม ให
สงบ เปนตน ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้จะสงผลใหเกิดความบีบคั้นทางจิตวิญญาณได รวมทั้งการบรรเทาทุกขดานจิตวิญญาณ
โดยตรง 
Children หมายถึง การอนุญาตใหเด็กซึ่งเปนลูกหลานท่ีผูปวยรัก ผูกพัน หวงใยและปรารถนาอยากพบเขาเยี่ยมเยียน 
ซึ่งสิ่งนี้จะชวยใหผูปวยมีความสุข รูสึกดีและภูมิใจ ดังนั้นผูดูแลไมควรเครงครัดในกฎระเบียบการเยี่ยมหรือกังวลใน
การพาเด็กเขาเยี่ยมผูปวย
 4) Cohesion หมายถึง การเช่ือมความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวหรือญาติพีน่อง โดยการสนับสนุนให
ญาตพิีน่องมาเย่ียมผปูวยอยางพรอมเพียง จะนาํมาซ่ึงความรูสึกอบอุนใจแกผูปวย เพราะครอบครัวเปนแหลงสนบัสนนุ
ทางดานจิตวิญญาณอยางหนึ่งของผูปวยในสังคมไทย
 5) Cheerfulness หมายถึง ผดูแูล รวมถงึญาตขิองผปูวยโรคมะเรง็ระยะสดุทาย จะตองแสดงอารมณทีเ่หมาะ
สม ทําใจใหสดชื่นเบิกบาน มีจิตใจที่หนักแนน หลีกเลี่ยงการแสดงออกถึงความเศราโศกเสียใจ สลดหดหูหรือซึมเศรา
หมองใจ เพราะความเศราโศกเสียใจและความทุกขของญาติที่มีตอตัวผูปวย จะสงผลใหผูปวยมีความกังวลและทุกขใจ
ไปดวย
 6) Consistency หมายถงึ ความสมํา่เสมอในการดแูล การเยีย่มเยยีน และใหความสนใจ จากแพทย พยาบาล
และญาติ เพราะผูปวยระยะสุดทายมักมีภาวะจิตใจที่เปราะบาง รูสึกถูกทอดทิ้งและโดดเด่ียวไดงาย ระยะเวลาในการ
ดูแลเพียงเล็กนอยของทีมผูดูแลและญาติท่ีจัดใหอยางสมํ่าเสมอเปนสิ่งที่มีคุณคามากสําหรับผูปวย

การดูแลเม่ือผูปวยเขาสูชวงสุดทายของชีวิต สําหรับญาติและผูดูแล28

 เม่ือผูปวยที่คุณรักกําลังจะจากไป เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงในรางกายหลายอยางที่สังเกตได สวนใหญไมใช
อาการท่ีนาตกใจและไมใชอาการที่ตองรักษา ไมตองตกใจหรือรูสึกผิดวาจะตองพาไปรักษาท่ีโรงพยาบาลหากนั่นไมใช
สิง่ทีผ่ปูวยตองการในระยะสุดทายของเขา อาการเหลานีแ้พทยจะไมไดรกัษาเพ่ิมเติมเพราะไมใชอาการท่ีจะรกัษาได แต
เปนอาการจากไปตามธรรมชาติ ซึ่งไดแกอาการตอไปนี้
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 1. ออนแรงและนอนหลับมากขึ้น ดูออนเพลียแบบคอยเปนคอยไปในระยะเวลาเปนวัน แตบางคนก็อาจเกิด
เร็วเปนช่ัวโมง ผปูวยสวนใหญนอนหลับอยูบนเตียงตลอดวันและอาจจะต่ืนในชวงเวลากลางคืน บางรายอาจจะหลับลกึ
จนดูเหมือนปลุกไมตื่น อาการดังกลาวไมใชอาการที่นากลัวและไมทําใหผูปวยทุกขทรมาน รางกายอาจมีการขยับแบบ
อัตโนมัติไดโดยที่ผูปวยไมรูสึกตัว เชน การกํามือ หรือ กัดฟนกรอดๆรวมดวยได
 วิธีการดูแลผูปวย
  1.  หาเตียงที่นอนสบายใหกับผูปวย ยกหัวสูงเล็กนอย อาจมีหมอนขางมาชวยเสริมดานขาง
  2.  พลิกตัวผูปวยทุก 6-8 ชั่วโมง โดยไมควรพลิกตัวบอยกวานี้ใหผูปวยรําคาญ
  3.  ควรใสสายสวนปสสาวะ หรือ แพมเพิรส เพื่อสะดวกในการดูแล และผูปวยไมตองลุกจากเตียง (สาย
สวนปสสาวะไมทําใหผูปวยเจ็บปวดมากขึ้นและสะดวกกวาแพมเพิรส)
  4.  กอดและสัมผัสผูปวยเปนระยะๆได
  5.  อนุญาตใหตัวเองรองไหได
  6.  ไมตองกลวัวาการสนทนากนัตามปกตจิะรบกวนการพกัผอนของผปูวย สามารถสนทนากนัไดดวยเสยีง
ปกติที่ไมดังเกินไป และไมตองปรับเสียงใหเบาลงเหมือนเสียงกระซิบ
  7.  สามารถพูดและสื่อขอความดีๆที่อยากบอกกับผูปวยไดตลอดเวลา เพราะแมผูปวยจะออนเพลียมาก
จนไมสามารถพูดได แตผปูวยสวนใหญยงัสามารถไดยนิและเขาใจส่ิงท่ีญาติพูดได เนือ่งจากหูและการไดยนิจะเปนอวยัวะ
สุดทายที่ผูปวยจะสูญเสียการทํางานไป

 2. การกินอาหารและการดืม่นํา้จะลดลง ในชวงเวลานีอ้าหารและนํา้ไมไดชวยทาํใหอาการของผปูวยดขีึน้และ
ไมไดชวยยืดเวลาใหผูปวยมีชีวิตอยูไดนานขึ้น เนื่องจากรางกายทํางานไดชาลงมาก ระบบการยอยและดูดซึมอาหารไม
สามารถทํางานไดตามปกติ
 วิธีการดูแลผูปวย
  1.  หากผูปวยขอดื่มนํ้า ใหยกศีรษะผูปวยข้ึนและปอนนํ้าทีละเล็กนอยดวยหลอดหยด หรือ อมนํ้าแข็ง
กอนเล็กๆ
  2.  หากผูปวยไอ ใหหยุดการปอนนํ้าทันที
  3.  การใหนํ้าเกลือในชวงเวลาน้ี ไมไดชวยใหอาการของผูปวยดีข้ึน และอาจทําใหผูปวยยืดความทุกข
ทรมานออกไปอกี เนือ่งจากนํา้เกลอืประกอบดวย นํา้ เกลอื และนํา้ตาล จงึไมมสีารอาหารเพยีงพอทีจ่ะทดแทนอาหาร
ได เพียงแตหลอเล้ียงความทรมานระดับเดิมไว โดยท่ัวไปอาจพิจารณาใหนํ้าเกลือหากจําเปนตองใหยาทางเสนเลือด
เทานั้น
  4.  การใหอาหารในชวงเวลานี้ อาจเปนเหตุใหสําลักเขาไปในระบบทางเดินหายใจและติดเชื้อในปอดได 
ซึ่งจะทําใหผูปวยทุกขทรมานเพิ่มขึ้นหรือเสียชีวิตกอนเวลาอันควร 
 การไดรับอาหารท่ีนอยลงในระยะน้ีไมไดเปนสาเหตุใหผูปวยอดอาหารจนถึงแกความตาย ผูปวยถึงแกความ
ตายเพราะโรคของผูปวยเอง การใหทออาหารประเภทตางๆไมวาจะทางทอทางเดินอาหารหรือทออาหารทางเสนเลอืด
จึงควรพิจารณาอยางมาก เพราะมักจะทําใหผปูวยเจบ็ ราํคาญและอาจเปนสาเหตุใหถึงแกความตายกอนเวลาดังกลาว

3. การดแูลชองปากของผปูวย ผปูวยสวนใหญหายใจทางปาก และ มกัจะด่ืมนํา้ไดเพยีงเล็กนอย ทําใหปากและ
ลิ้นของผูปวยแหงมาก ซึ่งทําใหทุกขทรมานได
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 วิธีการดูแลผูปวย
  1. ผสมนํ้า ประมาณ 1 ลิตรกับ เกลือ 1/2 ชอน และผงฟู 1 ชอน แลวใชผากอซชุบนํ้าดังกลาวเช็ดปาก 

เหงือกและลิ้นของผูปวย ไมตองตกใจหากผูปวยกัดผากอซขณะที่เช็ดในปาก ใหเช็ดตอไปจนการกัดผากอซคลายลง
  2. เปลี่ยนสวนผสมนํ้า เกลือ และผงฟูใหมทุกวัน
  3. เช็ด ปาก เหงือกและลิ้นของผูปวยไดทุกชั่วโมง เพื่อใหชุมชื้น
  4. การดูแลตาของผูปวย เนื่องจากผูปวยปดตาไมสนิททําใหเกิดอาการตาแหงแสบได

 วิธีการดูแลผูปวย
  1. อาจใชนํ้าตาเทียมหยอดตาใหผูปวยวันละ 4 ครั้ง หากตาผูปวยเผยอเปดตลอดเวลา
5. อาการปวด โดยทัว่ไปอาการปวดของผปูวยมกัจะไมเพิม่ขึน้ในชวงสดุทาย เนือ่งจากผปูวยขยบัตวันอยลงและ

นอนหลับมากขึ้น ในบางครั้งที่ญาติชวยขยับตัวผูปวย อาจไดยินเสียงเหมือนผูปวยรองคราง เสียงดังกลาวมาจากการ
ขยับตัวรวมกับการหายใจออก ไมใชมาจากอาการปวด
 วิธีการดูแลผูปวย

  1. สงัเกตอาการปวดโดยดจูากการหนานิว่ขมวดคิว้แทนเสยีงรองคราง อาจพจิารณาใหยาแกปวดเพิม่หาก
มีอาการดังกลาวบอยครั้ง

  2. โดยทั่วไปควรลดปริมาณยาแกปวดลงและอาจจะตองเปลี่ยนวิธีการใหยา เชน จากยากินมาเปนยาฉีด 
หรือยาที่สามารถดูดซึมใตลิ้นได เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพผูปวย

6. ภาวะกระสับกระสาย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีภายในรางกาย เนื่องจากอวัยวะตางๆเริ่มวาย 
 วิธีการดูแลผูปวย

  1. อาจพิจารณาใหแพทยสั่งยานอนหลับอยางออนใหเพื่อใหผูปวยไดพักผอนบาง ซึ่งยาเหลานี้ไมไดทําให
หลับลึกจนตาย อยางไรก็ตามใหพิจารณาตามสภาพอาการ หากกระสับกระสายประสาทหลอนมาก อาจชวยใหผูปวย
ไดพักหลับมากข้ึน แตหากอาการไมมาก อาจไมจําเปนตองรักษาอาการน้ี เพราะผูปวยหลายรายอยากมีสติกอนตาย 
ไมอยากงวงงุนงง อยากรูสึกตัววาไดรํ่าลาญาติๆกอนจากไป บางรายอยากมีจิตอันเปนกุศลหรือทองบทสวดมนตกอน
ลมหายใจสุดทาย เพื่อใหเปนการตายดีตามความเชื่อของตน

7. หายใจไมเปนจังหวะ อาจหายใจชาบาง เรว็บาง ลึกบาง ตืน้บาง และอาจหยุดหายใจเปนชวงๆ ซึง่ชวงทีห่ยดุ
หายใจน้ีจะคอยๆยาวขึ้นเมื่อผูปวยใกลจะเสียชีวิต ตัวผูปวยเองจะไมรูสึกทรมานกับอาการนี้ เพราะเกิดจากภาวะกรด
และดางเปล่ียนแปลงไปหลังจากอวัยวะตางๆ หยุดทํางาน
 วิธีการดูแลผูปวย

  1. ผปูวยในภาวะนีไ้มไดขาดออกซเิจน การใหออกซเิจนจงึไมจาํเปนและไมไดชวยชวีติผูปวยในระยะนี ้ตรง
กันขามการใหออกซิเจนกลับทําใหผูปวยรูสึกแหง เจ็บ และอึดอัดไมสบายตัว ดังจะสังเกตไดจากผูปวยจะพยายามดึง
หนากากหรือทอออกซิเจนทิ้งอยูตลอดเวลาทั้งๆที่ไมรูสึกตัว

 8. ภาวะเสียงดังครืดคราดจากน้ําลายสอ เมื่อใกลเวลาที่ผูปวยจะเสียชีวิต ญาติอาจไดยินเสียงดังครืดคราด
ในลําคอคลายเสียงกรน ในขณะที่ผูปวยซึมลงมากและไมคอยตอบสนองตอสิ่งรอบตัว เสียงนี้เกิดจากกลามเนื้อในการ
กลืนไมทํางาน ลิ้นตก แตตอมน้ําลายน้ําเมือกตางๆยังทํางานอยู ภาวะดังกลาวไมทําใหทางเดินหายใจอุดตันจนถึงแก
ความตาย
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 วิธีการดูแลผูปวย
  1. ใหผูปวยนอนตะแคงโดยมีหมอนยาวรองหลัง จะชวยลดเสียงดังครืดคราดลงได
  2. แพทยอาจพิจารณาสั่งยาเพื่อชวยลดอาการน้ําลายสอ หากมีอาการนารําคาญอยางมาก
  3. ไมควรดูดเสมหะดวยเครื่องดูด เนื่องจากไมไดแกไขสาเหตุ และทําใหผูปวยเจ็บและอาเจียนจากทอที่

ลวงลงไปดูดเสมหะในลําคอ
9. มือเทาเย็น ไมตอบสนองตอสิ่งรอบขาง เมื่อเวลาของผูปวยใกลหมดลง ญาติอาจสังเกตไดจากมือเทาเย็น 

เปลี่ยนเปนสีคลํ้า ผิวเปนจํ้าๆ ตาเบิกกวางแตไมกระพริบ ปสสาวะนอยลงมาก ผูปวยบางรายอาจตื่นขึ้นมาในชวงเวลา
สัน้ๆ เหมือนอาการดีข้ึน ซึง่เปนเพราะผูปวยพยายามรวบรวมพลังงานสํารองท่ีมทีัง้หมดมาใชในการร่ําลาญาติครัง้สุดทาย
กอนจากไป
 วิธีการดูแลผูปวย

  1. ควรหยุดวัดความดันโลหิตหรือสายวัดตางๆรอบตัว แกะเคร่ืองพันธนาการผูกมัดผูปวยตางๆใหไดมาก
ที่สุด เนื่องจากคาท่ีวัดไดไมสามารถเชื่อถือไดและเปนการรบกวนผูปวยมากขึ้น

  2. ตั้งสติใหดี อยาตกใจ ใชเวลาชวงสุดทายอยูขางเตียงกับผูปวยมากที่สุด กอนที่จะดําเนินพิธีทางศาสนา
ตอไป

 เปาหมายสุดทายของการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง คือ การตายอยางสงบและสมศักดิ์ศรี หรือเรียกวา 
“การตายดี” คือ ตายในขณะที่จิตไมฟนเฟอน ไมเศราหมอง ไมขุนมัว ผองใสและเบิกบาน จิตเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่ดี ซึ่ง
บุคคลจะตายดีไดตองตายโดยปราศจากความทุกขทรมาน
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การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวยมะเร็งทอน้ําดี 

พระอาจารยปพนพัชร จิรธัมโม
เจาอาวาสวัดปาคําประมง จังหวัดสกลนคร

 มะเรง็ทอนํา้ดเีปนปญหาทางสาธารณสขุทีส่าํคญัของประเทศไทยทีส่งผลกระทบตอภาวะสขุภาพและคณุภาพ
ชีวิตของผูปวย ผูปวยมักเสียชีวิตอยางรวดเร็วภายหลังทราบการวินิจฉัยโรค1 โรคนี้จึงเปนโรคท่ีคุกคามตอทั้งความรูสึก 
และชีวิตของผูปวยและครอบครัว ผูปวยมีการรับรูถึงความเจ็บปวยวาเปนโรครายแรง รักษาไมหาย ตองเสียคาใชจาย
สูง และเสียชีวิตเร็ว ทําใหเกิดความเครียด วิตกกังวล ซึมเศรา ทอแท สิ้นหวัง การดําเนินชีวิตและการงานเปล่ียนแปลง
ไป2 สงผลใหระดับคุณภาพชีวิตลดตํ่าลง นอกจากน้ีจากภาวะของโรค ผลจากความเจ็บปวยที่เกิดข้ึน อาการและภาวะ
แทรกซอนท่ีเกดิขึน้ ตลอดจนวิธกีารรักษา และผลขางเคียงตางๆ เมือ่ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลยังมผีลตอการ
เปล่ียนแปลงแบบแผนการดําเนินชีวติของผูปวยและครอบครัวอกีดวย ซ่ึงผลกระทบตางๆ เหลานีล้วนสงผลตอคณุภาพ
ชีวิตของผูปวยทั้งสิ้น 

คุณภาพชีวิต
 คณุภาพชวีติ มคีวามหมายและมลีกัษณะเปนนามธรรม การใหความหมายของคณุภาพชวีติจะมคีวามแตกตาง
กนัไปในแตละบุคคล มผีใูหความหมายของคุณภาพชวีติไวมากมาย ซึง่สวนใหญจะเปนการรบัรูหรอืความรูสกึของบคุคล
ตอความผาสุก ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ รวมถึงความสุขในชีวิต ซ่ึงการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตนั้นจะ
มีระดับสูงตํ่าตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของชีวิตขึ้นอยูกับการรับรูของบุคคลในชวงเวลา และ
สถานการณที่เกิดขึ้น3 
 คุณภาพชีวติ เปนแนวคิดท่ีเกีย่วของกับบคุคลและส่ิงแวดลอมรวมถึงบริบทตาง ๆ  ดงันัน้ วฒันธรรม จริยธรรม 
ศาสนา และความเชือ่อ่ืน ๆ  ของบุคคลจงึมผีลตอการรบัรคูวามหมายของคณุภาพชวีติและผลทีต่ามมาของคณุภาพชวีติ4

นอกจากนี ้คณุภาพชวีติยงัมคีวามสมัพนัธกบัภาวะสขุภาพ โดยทีภ่าวะสขุภาพเปนปจจัยสาํคญัอยางหนึง่ท่ีทาํใหบุคคล
รูสึกถึงความผาสุก และความพึงพอใจในชีวิต คุณภาพชีวิตจึงมีความสําคัญในการบงบอกผลลัพธของภาวะสุขภาพ 
องคการอนามัยโลกไดนําเอาการวัดคุณภาพชีวิตมาเปนตัวชี้วัดผลลัพธทางภาวะสุขภาพของบุคคล5 
 ความหมายของคุณภาพชีวติมหีลากหลาย การเขาใจถึงความหมายของคุณภาพชีวติจึงมคีวามสําคญั คณุภาพ
ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เปนพลวัตร (Dynamic) ขึ้นอยูกับปจจัยท่ีเกี่ยวของและความเปนไปของ
กระบวนการของชีวิต ซึ่งความไมคงที่นี้เปนลักษณะหนึ่งของกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม ดัง
นั้น การศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชวงชีวิตตางๆ ก็จะไดผลแตกตางกันได

มิติของคุณภาพชีวิต
แนวคิดเกี่ยวกับมิติของคุณภาพชีวิตมีหลากหลาย นักวิชาการบางกลุมเห็นวาคุณภาพชีวิตเปนแนวคิดที่มีมิติ

เดียว หรือเปนการประเมินในภาพรวมวาชีวิตของตนเปนอยางไรโดยบุคคลนั้นๆ ในขณะที่นักวิชาการบางกลุมมีความ
เห็นวา คุณภาพชีวิตเปนแนวคิดที่มีหลายมิติมิไดขึ้นอยูกับส่ิงหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียว แตขึ้นกับหลายองคประกอบ
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รวมกัน คุณภาพชีวิตเปนแนวคิดที่มีความซับซอน การที่แตละบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับองค
ประกอบหลายประการ มีผูใหแนวคิดองคประกอบคุณภาพชีวิตไวแตกตางกัน ทั้งในบุคคลที่สุขภาพดีและผูปวย 

Padilla & Grant6 กลาววาองคประกอบของคุณภาพชีวติวาควรประกอบดวย ความสามารถในการทํากิจวตัร 
การรบัรคูวามผาสกุทางดานรางกายและจติใจ ความรสูกึเกีย่วกบัภาพลกัษณของตน การตอบสนองตอการวนิจิฉยัและ
การรักษา รวมถึงความรูสึกตอสังคม 

Ferrell et al7 กลาววา เปนการรับรูของบุคคลตอความผาสุกดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
Ferran & Powers8 กลาววาคุณภาพชีวิตเปนการรับรูถึงความผาสุกและความพึงพอใจของบุคคลที่เปนองค

ประกอบรวมขององคประกอบ 4 ดาน คือ ดานภาวะสุขภาพและการทําหนาที่ ดานสังคมเศรษฐกิจ ดานจิตใจและจิต
วิญญาณ และดานครอบครัว 

นักวชิาการสวนใหญเหน็วา คณุภาพชวีติเปนแนวคดิทีม่หีลายมิต ิและมีความซบัซอน โดยมติิทีก่าํหนดโดยนกั
วิชาการน้ันมีสวนที่เหมือนกันที่ตองครอบคลุมดานกาย จิตวิญญาณและสังคมของบุคคล สวนท่ีแตกตางกันก็มักเปน
ลกัษณะพิเศษหรือเปนลกัษณะเฉพาะของผูปวยแตละโรค หรือวิธกีารรักษาท่ีแตกตางกัน การวัดคุณภาพชีวติท่ีมีหลาย
มิตจิะเปนทีน่ยิมศกึษากนัในหมนูกัวจิยั9 เพราะ คณุภาพชวีติทีม่หีลายมติมิปีระโยชนในการนาํไปใชปรบัปรงุแกไขกลวธิี
ในการชวยเหลอืผปูวย ซึง่จะเปนประโยชนอยางยิง่ตอวชิาชพีพยาบาลทีจ่ะนาํขอมลูดงักลาวไปใชในการพฒันารปูแบบ
การพยาบาลท่ีเหมาะสมกับผูปวยนั้น ๆ ตอไป 

คุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี
สาํหรบัคณุภาพชวีติของผปูวยมะเรง็ทอน้ําดีนัน้ จากการศกึษาเชงิเอกสารพบวาคณุภาพชวีติโดยรวมของผปูวย

มะเร็งตับและทอนํ้าดีมีหลายระดับ ไดแก สูง ปานกลาง และต่ําทั้งนี้เนื่องจากมีปจจัยหลายอยางเขามาเกี่ยวของ10, 11

ในประเทศไทยไดมีการศึกษาในผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี พบวา ผูปวยมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับสูง โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 73.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 108 คะแนน และพบวาความผาสุกดานจิตใจ/อารมณ มีคะแนนสูงสุด รองลง
มาคือ ความผาสุกดานครอบครัว/สังคม ความผาสุกดานรางกาย และต่ําสุดคือ ความผาสุกดานการปฏิบัติกิจกรรม11

ในขณะท่ีการศึกษาคุณภาพชีวิตในผูปวยโรคมะเร็งตับและทอนํ้าดี โดยเปนผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีะ 85 มีคุณภาพชีวิต
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 58.40 จากคะแนนรวมท้ังหมด 108 คะแนน ซึ่งเมื่อจําแนก
คุณภาพชีวิตรายดานพบวา ดานท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับสูง คือ ความผาสุกดานสังคม/ครอบครัว สวนดาน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือ ความผาสุกดานจิตใจ/อารมณ ความผาสุกดานการปฏิบัติกิจกรรม และ
ความผาสุกดานรางกาย ตามลําดับ12

จากการศึกษาโดยการสัมภาษณผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี พบวาผูปวยทุกรายมีปญหาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวิญญาณ ผูปวยตองเผชิญกับอาการปวดทอง ทองโตและแนนทอง คันตามตัว มีไขสูงหนาวส่ัน สงผลให
วถิชีวีติทีต่องเปลีย่นไป ผปูวยเหลานีม้คีวามวติกกงัวล ทัง้จากภาวะของโรค กลัวไมหาย กลัวโรคกลบัเปนซ้ํา และภาวะ
กลัวตาย13 การเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งทอนํ้าดีสงผลใหคุณภาพชีวิตลดลงใน ทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความ
ผาสกุดานรางกาย ผปูวยไมสามารถปฏบิตั ิกจิวตัรประจาํวนัไดตามปกตเินือ่งจากการถกูรบกวนดวยอาการไมพึงประสงค 
ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศราท่ีเพิ่มขึ้นสงผลใหความผาสุกดานจิตใจลดลง และเน่ืองจากผูปวยมักแยกตัวออกจาก
สังคม ทําใหความผาสุกดานสังคมลดลงตามไปดวย10 
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 นอกจากน้ีจากการศึกษาพบวาหลังจากผูปวยไดรับการรักษายังพบวาอาการไมพึงประสงคตางๆเพ่ิมมากขึ้น 
เชน อาการเหน่ือยลา เบ่ืออาหาร นํา้หนกัลด และคลืน่ไสอาเจยีน ซ่ึงอาการไมพึงประสงคเหลาน้ีสงผลกระทบใหผูปวย
มีคุณภาพชีวิตที่ลดลง โดยเฉพาะอาการเหนื่อยลา ซ่ึงสงผลตอคุณภาพชีวิตอยางชัดเจน14 ดังนั้น การดูแลผูปวยกลุมนี้
จึงควรมุงเนนที่การรักษาอาการไมพึงประสงคโดยเฉพาะอาการเหนื่อยลา การศึกษาคร้ังนี้ยังพบวาผูปวยที่มีอาการ
คลืน่ไส อาเจยีน แมจะมคีะแนนคณุภาพชวีติดานรางกายลดลงเปรยีบเทยีบกบัผปูวยทีไ่มเกดิอาการหลงัไดรบัการรกัษา 
แตกลับมีคุณภาพชีวิตดานสังคมเพิ่มขึ้นหลังไดรับการรักษา ซึ่งอาจเกิดจากการไดรับการดูแลชวยเหลือ และกําลังใจ
จากครอบครัวและบุคลากรทางการแพทยมากกวาเดิมได ดงันัน้การรักษาท้ังทางรางกายและจิตใจมีสวนชวยเพ่ิมคณุภาพ
ชีวิตผูปวยได

ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี
จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยตาง ๆ สามารถสรุปปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของ

ผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีไดดังนี้
1.  ปจจัยภายในตัวบุคคลอันประกอบดวย

1.1 อาการของโรค เปนความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรางกายและจิตใจของผูปวยจากการเปน
โรคมะเร็งทอนํ้าดี โดยอาการท่ีพบบอยในผูปวยกลุมนี้ 5 อาการเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก อาการเหน่ือยลา 
(87.3%) ความวิตกกังวล (87.3%) ปวดทอง หรือ อาหารไมยอย (76.9%) เบื่ออาหาร (63.1%) และนอนไมหลับ 
(51.2%) แตอาการที่รบกวนผูปวยมะเร็งทอน้ําดีมากที่สุด 5 อันดับ ไดแก อาการปวดทอง หรือ อาหารไมยอย เปน
อาการที่รบกวนผูปวยมากที่สุด (48.8%) รองลงมา คือ อาการเหนื่อยลา (15%) เบื่ออาหาร (10%) คัน (9.6%) และ
วิตกกังวล (6.2%) ตามลําดับ11 และ อาการที่กอใหเกิดความทุกขทรมานมากท่ีสุด คือ อาการเหน่ือยลา/ออนแรง/ทํา
กิจกรรมตางๆ ไดลดลง และสมรรถภาพทางเพศ/ความสนใจในกิจกรรมทางเพศลดลง12 สรุปไดวา อาการที่พบบอย
ทีสุ่ด ไมไดเปนสิง่ทีร่บกวนและทาํใหผปูวยทรมานมากทีสุ่ด ดงันัน้การประเมนิอาการจากผปูวยตองประเมนิใหครอบคลมุ
ทกุประเดน็ ทัง้ อาการทีพ่บบอย อาการทีร่บกวน และอาการทีท่าํใหผูปวยทรมาน ดงันัน้การลดอาการจงึมคีวามจาํเปน
และสําคัญสําหรับผูดูแลในการชวยผูปวยไมใหทรมานจากความรุนแรงของอาการ 

จากการศึกษาพบวา อาการมีความสัมพันธทางลบ และเปนปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพชีวิตของผูปวย
มะเร็งทอนํ้าดี11 เชนเดียวกับผลการศึกษาของ สุรชัย มณีเนตร12 และนงลักษณ สรรสม และ สุรีพร ธนศิลป15 นั่นคือ ผู
ปวยมะเร็งทอนํ้าดีที่มีอาการมาก จะรับรูคุณภาพชีวิตไมดี และอาการเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่สงผลตอคุณภาพชีวิต
ของผูปวย ดังนั้น การหาวิธีหรือกลยุทธในการควบคุมไมใหอาการรุนแรงข้ึน หรือการปองกันการเกิดอาการ จึงเปนสิ่ง
จําเปนและสําคัญสําหรับผูปวย

1.2 ความเขมแข็งในการมองโลก เปนการมองชีวิตของตนเองที่บุคคลนั้นเขาใจทั้งในดานการ
รับรูและอารมณ และองคประกอบของความเขมแข็งในการมองโลก มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ความเขมแข็งในการ
มองโลกมีความสัมพันธทางบวกและมีอิทธิพลสูงสุดในการทํานายคุณภาพชีวิต12 นั่นคือ ผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีที่มีความ
เขมแข็งในการมองโลกท่ีดี จะมีการรับรูคุณภาพชีวิตดีตามไปดวย 

  1.3 ความรูสกึไมแนนอน เปนการรับรูของผูปวยท่ีไมสามารถคาดการณเก่ียวกับโรคท่ีเปน ทัง้ในเร่ืองความ
รนุแรงของโรค การลุกลามของโรค การเกิดอาการแทรกซอน และความทุกขทรมานจากอาการ จงึทําใหเกดิความเครียด 
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และวิตกกังกังวลกับสิ่งที่ไมสามารถคาดการณได จากผลการศึกษาพบวา ความรูสึกไมแนนอน มีความสัมพันธทางลบ
กับคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งทอน้ําดี11 กลาวคือ ผูที่รับรูความรูสึกไมแนนอนมาก จะมีการรับรูคุณภาพชีวิตไมดี ดัง
นั้นการใหขอมูลแกผูปวยเปนทางหน่ึงที่จะทําใหผูปวยเขาใจและอยูกับโรคได จะทําใหความรูสึกไมแนนอนลดลง การ
รับรูคุณภาพชีวิตของผูปวยจะเพิ่มขึ้น

  1.4 ภาวะการทาํหนาที ่หมายถงึ ความสามารถในการดแูลตนเองโดยไมตองขอความชวยเหลอืจากบคุคล
อืน่ ความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจาํวนั การจดัการกบัความเปนอยขูองตนเอง รวมถงึสามารถดแูลงานทีร่บั
ผิดชอบในครอบครัวและสามารถเปนประโยชนตอบุคคลอื่นได เมื่อบุคคลเกิดเจ็บปวยจะทําใหการทําหนาที่ตางๆ ลด
ลง ดังน้ัน ภาวะการทําหนาที่ของผูปวย จึงมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต16 นั่นคือ บุคคลท่ีมีภาวะการทํา
หนาทีด่ ีจะรับรคูณุภาพชีวติดเีชนกนั ดงันัน้ การสงเสริมใหผปูวยเกิดภาวะการทําหนาทีท่ี่สมบรูณ จงึเปนสิง่สาํคญัและ
จําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวย

 1.5 การเผชิญความเครียดแบบมุงจัดการกับอารมณ เปนการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นโดยเนน
การใชอารมณ การเผชิญความเครียดแบงเปน 2 แบบ คือ การจัดการความเครียดที่สาเหตุของปญหา และการจัดการ
ความเครียดโดยใชอารมณ โดยผลการศึกษาพบวา การจัดการความเครียดโดยใชอารมณ มีอิทธิพลทางลบตอคุณภาพ
ชีวิต11 กลาวคือ คนท่ีใชวิธีการจัดการความเครียดโดยใชอารมณอยูในระดับสูง จะรับรูคุณภาพชีวิตไมดี ดังนั้นผูปวย
ควรไดรับการสงเสริมใหใชวิธีการจัดการความเครียดโดยใชอารมณใหนอยที่สุด
  1.6  การปฏบิตักิจิกรรมท่ีสมัพนัธกบัศาสนา เปนกจิกรรมทีผ่ปูวยใชเปนแนวทางในการปฏบิตัแิละเปนหลกั
ในการดาํเนนิชวีติอยางเปนสขุ ประกอบดวย การใหทาน รกัษาศลี และการปฏบิตัสิมาธ ิหรือสวดมนตเพือ่ใหจติใจสงบ
โดยพบวา การปฏิบัติกิจกรรมที่สัมพันธกับศาสนา มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในทิศทางเดียวกัน15 นอกจากนี้ยัง
พบวา การปฏิบัติกิจกรรมที่สัมพันธกับศาสนา มีความสัมพันธกับความผาสุกดานจิตวิญญาณในผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย17 นั่นคือ ผูปวยท่ีปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนามาก จะรับรูคุณภาพชีวิตดี ดังน้ัน ควรสงเสริมใหผูปวยไดปฏิบัติ
กิจกรรมที่สัมพันธกับศาสนาอยางสมํ่าเสมอ

2.  ปจจัยภายนอกตัวบุคคล อันประกอบดวย 
  2.1 แรงสนับสนุนทางสังคม ซึ่งหมายถึง การที่บุคคลไดรับขอมูลที่ทําใหบุคคลนั้น เชื่อวามีคนใหความรัก 

เอาใจใส รวมทั้งรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของครอบครัว และสังคม ที่มีความผูกพันซึ่งกันและกัน เปนแรงสนับสนุน
จากครอบครัว เพื่อน เพื่อนรวมงาน และบุคลากรในทีมสุขภาพ เปนตน จากการศึกษาที่ผานมาพบวา แรงสนบัสนนุ
ทางสงัคมมอีทิธพิลทางบวกตอคณุภาพชวีติ11, 12 นอกจากนีแ้รงสนบัสนนุทางครอบครวั กม็คีวามสมัพนัธทางบวกกบัการ
รบัรูคณุภาพชวีติเชนกนั15 นัน่คอื ผปูวยทีม่แีรงสนบัสนนุทางสงัคมและครอบครวัมาก จะรบัรคูณุภาพชวีติด ีดงันัน้การ
สงเสรมิใหผปูวยไดรบัการสนบัสนนุจากครอบครวัหรอืสังคม จงึเปนสิง่สาํคญัและจาํเปนตอการดาํรงชวีติของผปูวยขณะ
เจ็บปวย

 2.2  พฤตกิรรมการดแูลของครอบครวั หมายถงึ การกระทาํ หรอื การแสดงออกทีค่รอบครวัใชในการดแูล
ผปูวย ครอบคลุม การใหความเมตตาตอผปูวย การใหกาํลงัใจและใหความหวัง การสังเกตและตอบสนองความตองการ
ไดอยางทันทวงที การสรางสัมพันธภาพที่สมํ่าเสมอและจริงใจ การแสดงการยอมรับพฤติกรรมของผูปวยทั้งทางบวก
และทางลบ การแกไขปญหาโดยใชเหตุและผล การชี้แนะหรือใหขอมูลท่ีเหมาะสมกับผูปวย การจัดหรือปรับปรุงส่ิง
แวดลอมใหเกิดความปลอดภัย การตอบสนองความตองการท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต และการสรางความเขาใจใหกับ
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ผูปวย โดยผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการดูแลของครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต15 กลาวคือ 
พฤติกรรมการดูแลของครอบครัวที่ดี จะทําใหผูปวยรับรูคุณภาพชีวิตดีตามไปดวย ดังนั้น การพัฒนาใหครอบครัวมี
พฤติกรรมการดูแลที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวย

สรปุไดวา ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอคณุภาพชีวติผปูวยมะเร็งทอนํา้ดี ไดแก ปจจยัสวนบุคคล อนัประกอบดวย อาการ
ของโรค ความเขมแข็งในการมองโลก ความรูสึกไมแนนอน ภาวะการทําหนาที่ การเผชิญความเครียดแบบมุงจัดการ
กับอารมณ และกิจกรรมที่สัมพันธกับศาสนา และปจจัยภายนอก ไดแก แรงสนับสนุนจากสังคม และพฤติกรรมการ
ดูแลของครอบครัว ดังน้ันการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งทอน้ําดีจึงมุงที่การดูแลแบบองครวมท่ีมุงเพ่ิมปจจัย
ทางบวกและลดปจจัยทางลบ กลาวคือ การเพิ่มแรงสนับสนุนทางสังคมหรือครอบครัว พัฒนาพฤติกรรมการดูแลของ
ครอบครวั สงเสรมิความเขมแขง็ในการมองโลก พฒันาภาวะการทาํหนาท่ี และสงเสรมิการปฏบิติักจิกรรมทีส่มัพนัธกบั
ศาสนา รวมถึงการลดหรือปองกันการเกิดอาการของโรค การลดความรูสึกไมแนนอน และลดการจัดการความเครียด
โดยใชอารมณใหนอยที่สุด 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี
เปนท่ีทราบกันดีวาปจจบุนัเทคโนโลยีทางการแพทยมคีวามเจรญิกาวหนา และมีประสิทธิภาพสงูในการรกัษา

ผูปวยมะเร็ง กระน้ันยังคงมีขอจํากัดโดยจากตัวผูปวยเองท่ีตองทนทุกขทรมานจากการเผชิญกับโรคท่ีสงผลกระทบ
ตอตัวเองและครอบครัว หรือเม่ือความเจ็บปวยที่เกิดจากโรคมะเร็งดําเนินมาจนถึงระยะสุดทายอันเปนขอบงชี้วาผู
ปวยหมดหนทางในการรักษาและเร่ิมกังวลถึงความตาย ดังนั้นกระบวนการรักษาจึงจําเปนตองมีความยืดหยุน เขาใจ
และเห็นใจผูปวยและสอดคลองกับบริบทของสังคมนั้น ๆ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยจึงเปนเรื่องสําคัญ เพื่อให
ผูปวยยอมรับและเขาใจในความเปนจริงของชีวิตและใชชีวิตที่เหลืออยูอยางมีคุณคาทั้งตอตนเองและผูอื่น การฝกให
เตรียมพรอมท่ีจะรับมือกับปจจัยตาง ๆที่เขามากระทบและยอมรับสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นจึงเปนเรื่องสําคัญ

จากการทบทวนวรรณกรรมไมพบหลักฐานเชิงประจักษในการศึกษารูปแบบการดูแลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี แตมีรายงานการวิจัยท่ีศึกษาถึงการจัดการเพ่ือการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายแบบองครวม 
กรณีศึกษา วัดคําประมง จังหวัดสกลนคร18 พบวา ผลลัพธตอสุขภาพทางกายและใจ สรุปไดวา ความรับรูตอการเจ็บ
ปวยทางกายของผูปวยเปนไปในทางท่ีดข้ึีน รบัประทานอาหารไดมากขึน้ หนาตายิม้แยม รางกายสดชืน่ กอนเน้ือมะเรง็
นิม่ลง สวนผลลัพธความทุกขทางใจ ทกุขนอยลง เกดิความปลอยวาง มคีวามต้ังใจท่ีจะตอสกูบัโรครายแตในขณะเดียวกัน
ถามีอาการลุกลามมากขึ้น ก็สามารถยอมรับและพรอมที่จะจากไปอยางเปนสุข18 จะเห็นไดวา การดูแลท่ีวัดคําประมง
นัน้ เปนการดูแลแบบองครวมท่ีมงุควบคุมและลดอาการของโรค ใหครอบครัวเปนผดูแูลผูปวย ผปูวยไดปฏิบติัตามหลัก
ศาสนาเปนประจําทุกวัน ไดออกกําลังกาย มีแรงสนับสนุนที่ดีจากครอบครัวและสังคม ที่ครอบคลุมเพื่อนผูปวยที่เปน
โรคมะเร็งดวยกัน และครอบครัว รวมถึงจิตอาสาที่มาดูแลผูปวยดวยจิตใจท่ีเสียสละ ใหบริการโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ 
กับผูปวย มีการใชหลักพุทธธรรม ยาสมุนไพร สมาธิบําบัดและพิธีกรรมเกื้อกูลกําลังใจ และพบวาผูปวยมะเร็งในระยะ
แรกหรือระยะสดุทาย เมือ่มาพกัรกัษาตวัมคีณุภาพชวีติดขีึน้หรอืสงูกวาสถานพยาบาลท่ัวไป15, 18, 19 ดงันัน้จึงขอนาํเสนอ
รูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งทอน้ําดี ณ วัดคําประมง ดังรายละเอียดตอไปนี้
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กรณีศึกษา ณ โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมสานดานมะเร็ง สกลนคร 
อโรคยศาล วัดคําประมง

โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมสานดานมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคําประมง เปนโรง
พยาบาลที่ใหการรักษาและดูแลผูปวยมะเร็งแบบองครวมตามแนววิถีพุทธ ดวยการแพทยแผนไทยโดยใชสมุนไพรตาม
ธรรมชาติ ควบคูไปกับการใชสมาธิบําบัดและการแพทยทางเลือกอื่นๆ เชน ดนตรีบําบัด,หัวเราะบําบัด,การนวดแผน
ไทย,การออกกําลังกาย โภชนาการบําบัด โยคะ ชี่กง ฯลฯ โดยไมปฏิเสธการแพทยแผนปจจุบัน หากเปนไปเพื่อชวยผู
ปวยใหมทีางเลอืกในการรกัษาและมคีณุภาพชวีติท่ีดีขึน้ ทีส่าํคญัคอืการใชหลักธรรมสอนผปูวยใหฝกพจิารณาความตาย
และปลอยวางความยดึมัน่ในอตัตาตวัตน มาทาํสมาธภิาวนาเจรญิมรณานสุติเพือ่ใหจิตสงบ รจูกัการให การแบงปนโดย
ไมหวังส่ิงใดตอบแทน เปนการใชการแพทยวิถีพุทธเยียวยาผูปวยทั้งทางรางกายและจิตใจไปพรอมกัน โดยไมคิดคาใช
จายใด ๆ กับผูปวย รวมทั้งจัดสงยาใหทางไปรษณียโดยไมมีคาใชจายตลอดชีวิตของการเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง20

 หลกัการเยียวยาผูปวยท่ีอโรคยศาล วดัคาํประมง มงุเนนเยยีวยาผปูวยใหมสีขุภาพทีด่ทีัง้กายและจิตใจ โดยยดึ
หลกัของธรรมะและธรรมชาติเปนสาํคญั กระบวนการรักษาจึงมคีวามยืดหยุน ไมมกีฎตายตัวแตเนนใหผูปวยมีความสุข 
พรอมท่ีจะเผชิญกบัโรคและท่ีสดุคอืสามารถยอมรับและเขาใจในความเปนไปของชีวติ นอกจากน้ี ไมเพียงแตเนนทีต่วัผู
ปวยเพียงอยางเดียงแตรวมถึงญาติหรือผูดูแลดวย ดังนั้นกระบวนการรักษาตาง ๆท่ีไดจัดไวใหจึงจําเปนตองขอความ
รวมมือจากผูปวยและญาติใหเขารวมกิจกรรมบําบัดตาง ๆ หากรางกายแข็งแรงพอท่ีจะทํากิจกรรมได หากไมสามารถ
มารวมกจิกรรมไดเนือ่งจากสภาพรางกายไมอาํนวยกส็ามารถฟงเสยีงสวดมนตหรอืการทาํกจิกรรมไดจากเสยีงตามสาย
ที่ติดตั้งไวตามที่อยูแตละแหง 
 ในปจจุบัน โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานดานมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคํา
ประมงไดเปดรบัการรกัษาผปูวยโรคมะเรง็ทุกชนดิเมือ่ป พ.ศ. 2547 ปจจบุนัมผูีปวยมะเรง็เขารบัการรกัษาท้ังสิน้ 4,000 
กวาราย ผูปวยสวนมากที่เขารับการรักษา 95 เปอรเซ็นต เปนผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย และพบผูปวยโรคมะเร็งทอนํ้า
ดีระยะสุดทายจํานวนมากถึง 40% และพบวาผูปวยเหลาน้ีไดรับผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในทุกมิติ ทั้งอาการไมสุข
สบายตาง ๆ เชน อาการคัน ตัวตาเหลือง เกิดภาวะนํ้าในชองทอง และผลกระทบทางดานจิตใจ เศรษฐกิจ สังคมจนถึง
มติดิานจิตวญิญาณ ในขณะเดียวกันผดูแูลผปูวยเหลานีก้ย็อมไดรบัผลกระทบในดานตาง ๆ  ดวยเชนกนั การดูแลผูปวย
มะเร็งที่อโรคยศาล จึงเปนการดูแลผูปวยแบบองครวมที่ครอบคลุมในทุกมิติของคุณภาพชีวิต และท่ีสําคัญที่สุดคือการ
ทีผ่ปูวย ผดูแูล ไดพฒันาจติวญิญาณของตนเอง ผปูวยมะเรง็ท่ีมคีวามผาสกุทางจติวญิญาณจะเปนผท่ีูใชสติ และจติสํานกึ
ในการพิจารณาปญหาท่ีเกิดขึ้น ยอมรับในสิ่งที่เปนอยู มองเห็นชีวิตของตนเองมีคุณคา ถึงแมจะปวยดวยโรครายแตก็
สามารถทําความเขาใจกับความหมายของภาวะวิกฤต และความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต ทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี17

การสงเสริมคุณภาพชีวิต ดวยแนวทางของอโรคยศาล วัดคําประมง
 การสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งดวยแนวทางของอโรคยศาล วัดคําประมง เปนแนวทางท่ีสอดคลอง
กบับริบทของสังคมไทย ทีนํ่าธรรมะเขามาผนวกกับแนวทางการรักษาไดอยางกลมกลืน มคีวามยืดหยุนและเปดโอกาส
ใหผปูวยเปนผตูดัสนิใจในการเขารบัการรกัษา โดยเคารพการตดัสนิใจของผปูวย และเปดโอกาสใหผปูวยไดปรกึษาและ
รับทราบขอมูล การที่รับผูปวยเขามารักษาโดยที่ไมไดคิดคาใชจายและจัดสถานท่ีพักในรูปแบบของหมูบานมะเร็ง และ
มุงเนนใหพวกเขามีความรูสึกเหมือนอยูบานของตนเอง พึ่งพาตนเอง มีการแบงปนและแลกเปล่ียนพูดคุยกันระหวางผู
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ปวยกับผูปวย ผูดูแลกับผูดูแล รวมทั้งจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของพวกเขา ผูปวยที่มารับการรักษา 
ณ อโรคยศาล จงึเปนผปูวยท่ีมทีกุเชือ้ชาต ิทุกศาสนา จากทัว่โลกทีม่งุมัน่มารกัษาดวยความหวงัวาจะหายจากโรค หาก
สิ่งที่พวกเขาไดรับกลับเปนมากกวาการหาย ก็คือการที่ผูปวยรับรูถึงคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษยของตนเอง
ทีเ่กดิมาในชัว่ชีวติหนึง่ ภมูใิจในตัวเองเมือ่ยอนนกึถงึอดตีท่ีผานมาและพรอมทีจ่ะเผชญิกับภาวะวกิฤตใิด ๆ กต็ามทีผ่าน
เขามาในชีวิต ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนงลักษณ สรรสม15 ที่พบวาคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งโดยรวมอยูใน
ระดับสูง และเมื่อพิจารณารายดานพบวาคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งดานความผาสุกทางจิตวิญญาณอยูในระดับสูง
มากจากการมีศาสนาเปนที่พึ่งทางใจ

 

ภาพที่ 66 อโรคาฐิตะโมเดล (Arokhadhita Model)20

กระบวนการสงเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวทางของอโรคยศาล
1. การจัดสภาพแวดลอม(Environment) สภาพแวดลอมในอโรคยศาล วัดคําประมง มีพื้นท่ีกวางขวาง 

สงบ รมเย็น มีสระนํ้าอยูท่ัวบริเวณ มีความสะอาด มีสถานท่ีสําหรับผูปวยและญาติรวมทั้งจิตอาสาไดทํากิจกรรมรวม
กันทุกวัน เชนการออกกําลังกาย พักผอน สวดมนต ใหความรูสึกสบาย อาคารที่พักสําหรับผูปวยสวนใหญทําจากไม
และดนิ รอบทีพ่กัจะมอีาณาบรเิวณรายลอมไปดวยตนไมและสระนํา้ และอยรูวมกนัเปนชมุชน มทีัง้บานเดีย่วและทีพ่กั
แบบรวม รวมถึงมีการจัดสิ่งแวดลอมใหใกลเคียงกับบาน มีธรรมชาติที่เงียบสงบ ความเปนอยูเหมือนอยูที่บาน ทําใหผู
ปวยและญาติ/ผูดูแลรูสึกผอนคลายซึ่งแตกตางจากความรูสึกเมื่ออยูในโรงพยาบาล
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2. แรงสนับสนุนทางสังคม(Social support) เปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย ซึงมีการ
ศึกษาพบวาพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลในครอบครัว ที่ทําหนาที่ชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวันนั้น สงผลตอ
คุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย15 รวมทั้งการสนับสนุนจากทีมบุคลากรที่ทําการรักษา เชน ดานเศรษฐกิจ 
ดานการรักษาเปนตน การพักรักษาตัวของผูปวยมะเร็งในอโรคยศาล วัดคําประมง จึงมีขอปฏิบัติวาตองมีญาติมาเฝา
อยางนอยหนึ่งคน เพื่อไมใหผูปวยรูสึกวาตนเองถูกทอดทิ้งใหเปนภาระ โดยใหผูปวยและผูดูแล ไดมีโอกาสแลกเปล่ียน
ประสบการณเกี่ยวกับความเจ็บปวยถายทอดใหแกผูปวยและญาติดวยกัน ในขณะเดียวกันก็มีการเสริมพลังใหกําลังใจ
ผูดูแล และจัดกิจกรรมเพื่อผอนคลายความเครียดหรือความเหนื่อยลาจากการดูแลผูปวย เชน หองอบสมุนไพรสําหรับ
ผูดูแล กิจกรรมกอดบําบัด การใหคําปรึกษาเปนตน  

3.  กระบวนการรักษา(Treatment) การรักษาผูปวยมะเร็งท่ีอโรคยศาล วัดคําประมงเปนแนวคิดการดูแล
ผูปวยโดยใชการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานเปนหลัก โดยไมปดกั้นการรักษาทางการแพทยแผนปจจุบัน 
ตลอดจนมีพยาบาลผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) กลุมผูปวยโรคมะเร็ง รวมกับแพทยแผนไทยเปนผูใหคําปรึกษา
และใหขอมลูในการรักษาท้ังดานการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนปจจุบนั โดยเปดโอกาสใหผปูวยเปนผตูดัสนิใจ
เลือกในการรักษา และเคารพการตัดสินใจของผูปวย โดยมีแนวทางในการรักษาดังนี้
  3.1 การรักษาดวยยาสมุนไพรซ่ึงมีคุณภาพมาตรฐาน โดยใชสูตรตํารับยอดยามะเร็ง วัดคําประมง ซึ่ง
ประกอบไปดวยตัวยาสมุนไพรหลัก 11 ชนิด ซึ่งนอกจากจะใชหลักธรรมในการเยียวยาแลว การใชสมุนไพรเพื่อยับยั้ง
การเจรญิเตบิโตของเซลลมะเรง็ กเ็ปนสวนหน่ึงทีเ่ปนโอกาสและทางเลอืกใหกบัผูปวยดกีวาทีจ่ะรสูกึทอแทและหมดหวงั 
ซึง่งานวจิยัยอดยามะเรง็กม็สีวนรวมในการเพิม่คณุภาพชวีติของผปูวยดวยเชนกนั และมกีารศกึษาวจัิยในระดบัพรคีลนิกิ
ถึงการออกฤทธ์ิของตัวยา ที่เชื่อถือไดและมีคุณภาพมาตรฐาน และมีฤทธ์ิในการตานมะเร็งดังการศึกษาของนพมาศ 
สนุทรเจรญินนท(2556)พบวาการควบคมุคณุภาพของเครือ่งยา 11 ชนดิ และสารสกดัตํารบัยาตานมะเรง็สตูรนี ้สามารถ
ยับยั้งการเกิดเนื้องอกจากการเหนี่ยวนําดวยสารเคมีได ผลสรุปจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีสามารถบงชี้ไดอยางแทจริงวา
ตํารับยาตานมะเร็งสูตรวัดคําประมงมีฤทธ์ิตานมะเร็ง
  3.2 การจัดการอาการ (Symptom Management) เชนอาการปวด คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร
หรอือาการไมสขุสบายตาง ๆ  ในแนวทางของอโรคยศาลไดประยกุตในการนาํธรรมะเขามาใช รวมกบัการดแูลแบบผสม
ผสานในการจัดการอาการรบกวนเหลานัน้ โดยใชหลกัของการใชสมาธิภาวนาในการเอาชนะความทุกขทรมานท่ีรบกวน 
เชนการจัดการอาการปวด ซึ่งปจจุบันมีแนวทางการจัดการอาการปวดท่ีใชกันอยางแพรหลายและตองใชยาโดยเฉพาะ
ในผูปวยมะเร็ง แตก็มีการจัดการอาการปวดโดยไมใชยาหรือใชเมื่อจําเปน และสามารถลดอาการปวดไดอยางมี
ประสิทธภิาพ อกีทัง้ประหยดัคาใชจายและไมเกดิภาวะแทรกซอน ดงัการศึกษาของศิรพิร เสมสารและสุรพีร ธนศิลป22

ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการอาการเจ็บปวดดวยตนเองโดยเนนหลักอริยสัจส่ีตอความเจ็บปวดในผูปวยมะเร็ง
ศีรษะและคอท่ีไดรับยาเคมีบําบัด พบวาสามารถทําใหความเจ็บปวดลดลงได 
  3.3 การดูแลแบบผสมผสาน (Complementary Care)โดยใชศาสตรของการแพทยแบบผสมผสานซึ่ง
เปนการรักษาแบบเสริมควบคูไปกับการรักษาหลัก เพื่อใหผูปวยไดรับประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งท้ังดานจิตใจ 
สังคมและจิตวิญญาณ เปนการมุงเนนดูแลสุขภาพแบบองครวม23 ซ่ึงอโรคยศาล วัดคําประมง ไดจัดกิจกรรมบําบัดให
กบัผปูวยและผูดแูลตลอดจนจิตอาสา ไดมกีารผอนคลายและเรียนรแูนวทางในการดูแลสขุภาพของตนเอง เมือ่ตองกลับ
ไปอยูที่บานก็สามารถนําแนวทางปฏิบัตินี้ไปปรับใชได ดังน้ี
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ภาพที่ 67 กิจกรรมการดูแลแบบองครวมตามแนวทางของอโรคยศาล

   3.3.1 การสวดมนต เปนการสื่อสารกับส่ิงที่มีอํานาจสูงกวาตามความเชื่อในศาสนาของแตละบุคคล 
เชนชาวพุทธจะสวดมนตและระลึกถึงองคพระสัมมาสัมพุทธเจา ชาวคริสตจะสวดและระลึกถึงพระเจา ชาวมุสลิมสวด
และระลกึถงึองคพระอลัเลาะห อโรคยศาล วดัคาํประมงไดจดักจิกรรมใหผปูวยไดมกีารสวดมนตรวมกนัทกุวนัเชา-เยน็ 
แตไมไดแบงแยกศาสนา หรอืในผทูีไ่มนบัถือศาสนาก็มกีารจัดสภาพแวดลอมใหไดผอนคลาย นอกจากน้ียงัใชวธิกีารสวด
มนตเพื่อจัดการอาการปวดที่พบไดบอยในผูปวยมะเร็ง ดังการศึกษาของเบญจมาศ ตระกูลงามเดน24 ที่พัฒนาและพบ
วาสามารถลดอาการเจ็บปวดไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
   3.3.2 สมาธิบําบัด การสอนใหผูปวยฝกทําสมาธิ (ภาวนา) เดินจงกรม สอนใหผูปวยเจริญมรณานุสติ
เปนประจาํสม่ําเสมอ เพือ่ความเขาใจชวีติและยอมรบัการเปลีย่นแปลงในชีวติเรือ่งการเกดิ แก เจ็บไขไดปวยและความ
ตาย ไดตามความเปนจรงิ ลวนมสีวนชวยเยยีวยาจติใจของผปูวยใหเปนทกุขนอยลงและอยกูบัโรคทีเ่ปนไดดวยจติทีเ่ปน
กุศล ทุกวันผูปวยมะเร็งที่อโรคยศาล วัดคําประมงจะไดรับการฝกสอนเร่ืองของการภาวนา พระอาจารยปพนพัชรจะ
แสดงธรรมะโอวาทที่เรียกวา “ธรรมะ 9 นาทีกอนตาย”(Dhamma 9 minutes before dying) ซ่ึงก็คือการสอนใหเจ
ริญมรณานุสติ ไมใหประมาทในการใชชีวิตและใชเวลาในชวงชีวิตท่ีเหลืออยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด

3.3.3 การออกกําลังกาย สําหรับผูปวยโรคมะเร็ง การออกกําลังกายควรเปนไปตามความเหมาะสม
ตอสภาพรางกายและควรมีความยืดหยุน ไมฝนหรือเครงครัดมากจนเกินไป ทุกวันในตอนเชาจะมีการออกกําลังกายท่ี
เหมาะสมกับผูปวยโรคมะเร็งอยางนอยครั้งละ 15-30 นาที เชน โยคะ ฤาษีดัดตน โดยเฉพาะการทําชี่กงวิถีไทย ซึ่งถือ
เปนการดแูลแบบผสมผสานประเภทการปฏบัิตโิดยใชจติคลมุกาย(Mind-Body Medicine)25 และพฒันาโดยสรุพีร ธน
ศิลป ผสมผสานกับแนวคิดทางพุทธศาสนาใหเขากับวิถีชีวิตของคนไทย และมีผลโดยตรงในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานของหัวใจและปอด
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ภาพที่ 68 การออกกําลังกายดวยชี่กงวิถีไทย

   3.3.4 ศิลปะบําบัด มาจากแนวคิดท่ีวากระบวนการสรางสรรคของการทําศิลปะนั้น กอใหเกิดการ
เยยีวยาและสงเสรมิคณุภาพชวีติใหดขีึน้ ถกูใชเพือ่ชวยในการบาํบดัรกัษาทางดานอารมณ และชวยใหบคุคลเขาใจตนเอง
มากขึ้น26 โดยอารมณทางดานลบที่ถูกเก็บไวในรางกายจะถูกเปดออกและนํามาแปรเปล่ียน ไปในเชิงสรางสรรคเม่ือได
รับการดูแลจากกระบวนการทําศิลปะท่ีเหมาะสม ซึ่งกอใหเกิดสภาวะ “สบายดี” ซ่ึงเปนสภาวะแหงการยอมรับ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในจิตใจ รางกาย และจิตวิญญาณ27 เมื่อนํามาใชกับผูปวยมะเร็งและผูดูแลที่อโรคยศาล วัดคํา
ประมง จากการสังเกตและสัมภาษณพบวาทําใหมีสมาธิและจิตท่ีผอนคลายมากขึ้น

3.3.5 หวัเราะบาํบดั การหวัเราะเปนการกระทาํอยางหนึง่ทีบ่งบอกถงึอารมณ ความรสึูกของผทูีห่วัเราะ
ไดเปนอยางดี ในทุก ๆ วัน ผูปวยและญาติ ตลอดจนจิตอาสาจะมารวมกันทํากิจกรรมรวมกัน โดยเฉพาะการหัวเราะ
บําบัดอยางมีความสุข 

ภาพที่ 69 หัวเราะบําบัด
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   3.3.6 ดนตรีบําบัด ดนตรีมีผลตอการเปล่ียนแปลงท้ังทางรางกายและจิตใจของมนุษย สามารถนํามา
ใชรวมกับการรักษาทางการแพทยไดผลดีในเร่ืองความเจ็บปวด ลดความวิตกกังวล ความกลัว เพ่ิมกําลงัการเคล่ือนไหว 
สรางแรงจูงใจใหเกิดสติ ความนึกคิด อารมณ และจิตใจท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจิราภี สุนทรกุล ณ ชลบุร2ี8

ศกึษาพบวาการใชดนตรบีาํบัดสามารถลดความวติกกงัวลในผปูวยมะเรง็ได ดังนัน้ การทํากิจกรรมกลมุกบัผูปวยมะเรง็
ของอโรคยศาล วดัคาํประมงโดยใชดนตรีบําบัด จงึทาํใหผปูวยมีความสุขและไดผอนคลาย ไมคดิวติกกังวลเก่ียวกับโรค
ที่เปน

 3.3.7 การรับประทานอาหาร ผปูวยจะไดรบัคําแนะนําในเร่ืองของการรบัประทานอาหารท่ีเหมาะสม
กับผูปวย รวมถึงทางวัดไดมีการจัดทําแปลงผักไฮโดรโปรนิกสและผักจากแปลงเกษตรอินทรีย ซึ่งเกิดจากแรงกายแรง
ใจของจิตอาสาชวยกันดูแล เพื่อนําไปแจกจายใหผูปวยนําไปประกอบอาหารไดตลอดปอีกดวย
  3.4 การดูแลตอเนื่อง ผูปวยสวนใหญที่เขารับการรักษาที่อโรคยศาล วัดคําประมงจะมีระยะวันนอนเฉลี่ย
ประมาณ 2 สัปดาห เมื่ออาการดีขึ้นหรือตองการกลับไปพักผอนที่บาน ก็มีการติดตามประเมินอาการ มีการเปดชอง
ทางการส่ือสารใหสามารถรับคาํปรกึษาไดตลอดเวลา ทัง้ทาง Social Network, โทรศพํท, Internet ,หรือLine Group 
เพือ่เปดโอกาสใหผปูวยและญาตไิดปรกึษาได อกีทัง้ยงัเปนการสรางสมัพนัธภาพท่ีดรีะหวางผใูหการรกัษาและผรูบัการ
รักษา
 4. การปฏิบัติที่สัมพันธกับกิจกรรมทางศาสนา(Religious practice) คือกิจกรรมที่บุคคลกระทําตามหลัก
ความเช่ือในศาสนาท่ีตนเองยึดถือ ซึ่งทุกศาสนาตางก็มีหลักคําสอนเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติและเปนหลักในการ
ดําเนินชีวิตอยางเปนสุขของบุคคล ที่กอใหเกิดความสงบสุขในการอยูรวมกันนอกจากนี้ การมีศาสนาเปนสิ่งยึดเหนี่ยว
จติใจ จะทําใหบคุคลสามารถปลอยวาง และยอมรับสภาพความเปนจริงของชีวติได29 ผูปวยมะเร็งชาวพุทธจึงไดมโีอกาส
ทําบุญ ตักบาตร สวดมนตไหวพระ รักษาศีล มีการสรางโบสถคริสตสําหรับผูปวยชาวคริสต และสรางบานดินสําหรับ
ละหมาดใหชาวมุสลิมไดประกอบพิธีทางศาสนาตามที่ผูปวยนับถือ
 5.จิตอาสา(Volunteers) อโรคยศาล วัดคําประมงจะมีจิตอาสาหลากหลายอาชีพที่หมุนเวียนกันเขาบําเพ็ญ
ประโยชนทําใหผูปวยไมรูสึกวาถูกทอดทิ้ง พรอมทั้งมีจิตอาสาแพทย พยาบาล นักศึกษาแพทยแผนไทยที่มาฝกงาน 
หมุนเวียนกันเขาไปดูแลผูปวยทุกวัน มีการจัดกิจกรรมบําบัดขางเตียง เชนดนตรีบําบัด สมาธิบําบัด ใหผูปวยปฎิบัติไป
พรอม ๆ กับผูดูแล และทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ไดสนับสนุนใหบุคลากรทางสาธารณสุขจาก 18 
อําเภอ หมุนเวียนกันเขามาชวยเหลือดูแลผูปวยอยางตอเนื่องทําใหผูปวยมีความอบอุนใจ ไมรูสึกวาตนเองถูกทอดท้ิง
และมีกําลังใจดีขึ้น แตสิ่งท่ีงดงามมากกวานั้นคือการท่ีผูปวยท่ีสุขภาพแข็งแรงดีแลว สามารถพลิกชีวิตของตนเองจาก
การเปน”ผรูบั”มาเปน "ผใูห" โดยกลายมาเปนจติอาสาชวยเยียวยาผูปวยมะเร็งดวยกนั หรอืเปนวทิยากรในการใหความ
รเูรือ่งการดูแลตนเองเม่ือเจบ็ปวย เพราะส่ิงเหลานีไ้มไดเกิดจากการบังคบั แตเกดิจากการท่ีจิตใจของผูปวยไดพฒันาจน
เกิดปญญา ทําใหคิดท่ีจะทําประโยชนตอผูอื่นบาง
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ภาพที่ 70 จิตอาสาตรวจเย่ียมอาการผูปวย

 6. การดูแลดานเศรษฐกิจ (Economics) จากผลการศึกษาในตางประเทศพบวา ผูปวยมะเร็งตับและทอนํ้า
ดีที่มีอาการรบกวนจนไมสามารถทํางานได ตองลาออกจากงาน ไมมีรายได จะมีความวิตกกังวลและภาวะซึมเศราท่ีสูง 
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยอยางรุนแรง ถึงข้ันหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธกับสังคม12 สําหรับผูปวยมะเร็งที่
อโรคยศาล นอกจากจะไมตองเสียคาใชจายใด ๆแลว เมื่อกลับไปอยูที่บานก็จัดสงยาไปใหทางไปรษณียโดยไมมีคาใช
จายอีกเชนกัน เมื่อเขามารับการรักษาที่วัดก็มีขาวกลองแจกให และปลูกผักใหรับประทานฟรีตลอดป ในผูปวยบางคน
ที่อาการของโรคลุกลามไปมากแลว และเสียชีวิตที่อโรคยศาล ทางวัดก็ดําเนินการฌาปนกิจใหโดยไมมีคาใชจายอีกเชน
กนั เพราะผูปวยทีม่ารกัษาสวนใหญจะใชเงนิในการรกัษาตวัเองมาแลวเปนจาํนวนมาก บางรายตองขายทีท่าํกินเพือ่นาํ
เงินมารักษาตัวเอง ผูใหการรักษาหรือผูดูแลตองมีความเขาใจในความจําเปนของผูปวยและครอบครัวดวย 
 7. การดูแลดานจิตวิญญาณ(Spiritual Care) เปนอีกดานหนึ่งที่สําคัญที่สุดและมีผลตอทั้ง
 ทางดานรางกายและจิตใจ นอกจากจะใหผปูวยและญาติ/ผดูแูลไดมโีอกาสปฏิบติัตามแนวทางของแตละศาสนา 
เชนศาสนาพุทธ ผูปวยและญาติ/ผูดูแลไดมีโอกาสทําบุญใสบาตร กรวดนํ้าแผเมตตา เพื่ออุทิศบุญกุศลใหกับเจากรรม
นายเวร นอกจากนี้ผูปวยใหมทุกรายจะตองรวมพิธีตมยา ซึ่งถือวาเปนพิธีที่สําคัญสําหรับผูปวย ผูปวยทุกคนจะเฝารอ
วันที่ไดกินยาหมอแรกแกวแรกของเขา ซึ่งเปนพิธีที่ใหญาติไดเรียนรูวิธีการตมยาและเมื่อกลับไปอยูบาน เมื่อทางวัดสง
ยาไปใหทางไปรษณียจะไดตมยาเปนและสรรพคุณของยาจะออกฤทธ์ิไดดี ในพิธีตมยาจะมีการเขียนใบสารภาพบาป 
โดยเขยีนขอมลูของคนไขแตละคน และเขยีนเลาถงึบาปหรอืความรสูกึผดิทีต่ดิคางอยใูนใจของผปูวย บางเรือ่งไมสามารถ
บอกใครไดเชน เคยทําแทง เคยฆาคนเปนตน จากนั้นจะมีการสวดบังสุกุลให ถือเปนการปลดปลอยสิ่งที่คางคาอยูในใจ
ไดซึ่งสําคัญมากกับผูปวยมะเร็ง 
 ทีส่าํคญัทีส่ดุในชวงผปูวยท่ีใกลเสยีชีวติ ไดเปดโอกาสใหผปูวยและญาตไิดบอกลากนั มกีารขอขมาอโหสิกรรม
ระหวางกัน ทามกลางเสียงสวดมนตของจิตอาสา เพื่อใหจิตของผูปวยที่กําลังจะละจากรางอยูในสภาวะที่นิ่งและสงบ
ที่สุดพรอมที่จะไปสูภพภูมิใหมที่ดีและสุดทายก็จะจากไปพรอมกับรอยยิ้มหรือในทางศาสนาพุทธเราเรียกวาการ 
“ตายดี”นั่นเอง
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บทสรุป 
 และทัง้หมดนีค้อืบรบิทของอโรคยศาล วดัคาํประมงในการสงเสรมิคณุภาพชวีติของผปูวยมะเรง็ทีไ่ดปฏบัิตมิา
อยางตอเน่ืองตลอด 10 กวาปท่ีผานมา ปจจบุนัอโรคยศาล วดัคาํประมง จงึกลายเปนตนแบบของการดูแลแบบประคับ
ประคองวิถีไทย ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปจจุบัน ตามแนววิถีพุทธที่ยึดหลักธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเอง
 “หลักการการดูแลผูปวยแบบประคับประคองตามแนวทางของอโรคยศาล จึงไมไดตองการใหผูปวยหายจาก
โรคเพียงอยางเดียว แตมุงถึงการพัฒนาจิตวิญญาณอันเกิดจากความทุกขของผูปวยและญาติซ่ึงไมใชเรื่องงาย การดูแล
ผูปวยโดยเฉพาะผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ตองสวมหัวใจของพระโพธิสัตวในการเยียวยาผูปวย คือ  สุทธิ ปญญา 
เมตตา ขันติ20 
  - สุทธิ คือความบริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจาและบริสุทธิ์ใจ ไมหวังอยากไดอะไรจากผูปวยและญาติ
ในทางการคาพาณิชยหรือสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากจะชวยใหผูปวยไดผานพนวิกฤตินี้ ไปอยางดีที่สุด
  - ปญญา คอืความใครครวญพิจารณาอาการของผูปวยตามความเปนจริงวาจะสามารถประคับประคอง
ผูปวยอยางไรใหผูปวยทุกขทรมานนอยท่ีสุดและไมตองใชเงินใชทองมากมายมหาศาล
  - เมตตา คือความรักใครเมตตาผูปวยประดุจญาติของตน ใหกําลังใจดวยการสวดมนต ภาวนา
หรือชี้ทางบรรลุธรรมใหกับผูปวยเมื่อผูปวยตองจากไป และใหผูปวยจากไปอยางสงบและงดงามท่ีสุด
  - ขันต ิคอื ความอดทนเปนสิง่ท่ีผปูฏิบตัจิะตองมีสูงสุด เพราะวาการดูแลผูปวยระยะสุดทายท้ังหนักทัง้
เหน่ือยและตองใชความเพียรความพยายามอยางมาก ทีจ่ะชวยผูปวยและญาติไดเขาใจหลักธรรมของชีวติทีม่คีวามเกิด 
ความแก ความเจ็บ และความตายเปนธรรมดา ที่ทุกคนจะหลีกลี้หนีไปไหนก็ไมพน”

- ธรรมะโอวาทพระอาจารย ปพนพัชร จิรธัมโม เจาอาวาส/ผูกอตั้ง อโรคยศาล วัดคําประมง -
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แนวคิดที่ 5 สรางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับพยาธิใบไมตับ
     และมะเร็งทอนํ้าดี
 ? วัฒนธรรม ประเพณีและความหลากหลายทางสังคม

  เกี่ยวกับโรคมะเรง็

 ? การสื่อสารเพื่อการเปล่ียนแปลง : บทบาทของครูตอปญหา

  พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

 ? การวจัิยและนวตักรรมเกีย่วของกับพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอนํา้ดี





หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

213

วัฒนธรรม ประเพณีและความหลากหลายทางสังคมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

1. ความหมายของวัฒนธรรมประเพณีและความหลากหลายทางสังคม
พระยาอนมุานราชธนกลาววา วฒันธรรม คอื สิง่ทีม่นษุยเปลีย่นแปลงปรบัปรงุหรอืผลติสรางขึน้เพือ่ความเจรญิ

งอกงาม เปนวิถีทางแหงชีวิตมนุษยในสวนรวมที่ถายทอดกันได เอาอยางกันได1

วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ความคิด ความเชื่อ และวิธีการทางสังคมที่ไดเรียนรู และเปนแบบอยางในการ
ดําเนินชีวิตของชนแตละกลุม มีการสั่งสมและสามารถถายทอดจากคนรุนกอนสูรุนตอไปได เพื่อใหเกิดการอยูรวมกัน
อยางปกติในสังคมนั้น วัฒนธรรมใดที่มีความไมเหมาะสมในสังคมนั้น วัฒนธรรมนั้นก็จะหายไปเอง

ประเพณี (Tradition) หมายถึง กฎระเบียบในการประพฤติปฏิบัติตน หรือระเบียบแบบแผนที่เกิดจากความคิด 
คานิยม ความเชื่อท่ีคนสวนใหญยอมรับและปฏิบัติในสถานการณตางๆสืบตอกันมา ถาคนในสังคมฝาฝนประเพณีก็มัก
ถูกตําหนิจากสังคม ประเพณีไทยมักมีความเกี่ยวของกับความเชื่อในคติพระพุทธศาสนาและพราหมณมาแตโบราณ

ความหลากหลายทางสังคม (Cultural diversity) เปนความแตกตางทางสังคม ไดแก ความแตกตางดานภาษา
การแตงกาย ประเพณีหรือพฤติกรรมที่ปฏิบัติสืบตอกันมา ซึ่งเกิดจากความคิด ความเชื่อที่แตกตางกัน ซ่ึงสงผลตอการ
ดําเนินชีวิตที่แตกตางกันของผูคนตางสังคมและวัฒนธรรมนั้น 

วฒันธรรมประเพณเีปนความประพฤตทิีเ่กดิจากความคดิ ความเชือ่ทีป่ฏบิติัสืบตอกนัมา วฒันธรรมและประเพณี
เปนคําที่มักใชคูกันและมีความหลากหลายในความตางของ เพศ วัย อายุ เชื้อชาติ สังคม หรือถิ่นฐานท่ีอยูอาศัย สงผล
ตอการปฏิบัติตัว การดําเนินชีวิต การถายทอดสืบตอของวัฒนธรรมประเพณีนั้นสืบตอไปยังรุนตอๆไป ทั้งในสวนของ
การปฏิบัติที่อาจเปนปจจัยเส่ียงหรือสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคมะเร็ง การปฏิบัติตัวในการปองกัน หรือการดูแลรักษา
โรคมะเร็ง

ปจจยัทางสงัคม วฒันธรรมและประเพณีท่ีเก่ียวของกบัสาเหตปุจจยัทีท่าํใหเกดิโรคมะเรง็ ไดแก การเกดิโรคพยาธิ
ใบไมตับที่เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดมะเร็งของทอนํ้าดี พบไดทั้งในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะ
ทางภาคอสีาน ภาคเหนอืของไทย และประเทศลาวในบรเิวณลมุแมนํา้โขง  ซ่ึงเปนสาเหตขุองการเกดิโรคมะเรง็ตบั  โด
ยเฉพาะภาคอีสานถือวามีผูปวยมะเร็งตับและทอนํ้าดีสูงท่ีสุดในโลก ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนในภาคอีสานนิยมรับ
ประทานอาหารที่ทําจากปลาที่ปรุงไมสุก เชน กอยปลา ปลาสด ปลาสม ปลาจอม หมํ่าปลา ปลาหมกไฟ ปลาปง ลาบ
ปลา ปลารา แจวบอง ซึง่ตวัออนของพยาธริะยะตดิตอทีย่งัมชีวีติอย ูและยงัพบวามสีารไนโตรซามนี(Nitrosamine)ซึง่
เปนสารกอมะเร็งในอาหารพวกโปรตีนหมัก เชน ปลารา ปลาสม หมูสม แหนม และอาหารพวกเน้ือสัตวท่ีผสมดินประ
สวิ เชน กนุเชยีง ไสกรอก เนือ้เคม็ ปลาเคม็ กเ็ปนปจจยัเสริมใหเกิดโรคมะเรง็ดวย2 โรคมะเร็งหลอดอาหารเปนอกีตวัอยาง
ที่เปนมะเร็งของผูใหญ อายุระหวาง 55-65 ป พบในเพศชายมากกวาเพศหญิง อาจมีความสัมพันธกับเชื้อชาติ เพราะ
อบุตักิารณจะสงูกวาในชาวอหิราน โซเวียตและจนี ทัง้นีอ้าจเกีย่วของกบัวถิชีวีติทีช่อบรบัประทานอาหารหรอืเครือ่งดืม่
ทีร่อนเกนิไป เชน ชอบรบัประทานขาวตมทีร่อน หรอืดืม่ชารอน เปนตน ความรอนกส็งผลตอความผดิปกตขิองเซลลใน
หลอดอาหารได ตัวอยางของสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งซ่ึงเกี่ยวของกับปจจัยทางสังคม วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญ
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อกีอยางหนึง่และพบมากข้ึนโดยเฉพาะในกลุมเดก็และวัยรนุคอื การด่ืมเหลาและการสูบบหุรี ่เดก็หรอืวยัรนุมกัจะเขาหา
เพราะอยากลอง โดนเพือ่นชกัชวน การเอาอยางเพือ่นหรอืผใูหญ คดิวามคีานยิมเดยีวกนัทาํใหเขากบักลมุเพือ่นได หรอื
เกดิความเครียดเปนทางออกของเด็กหรือวยัรนุทีแ่กปญหาดวยการด่ืมเหลาหรือสูบบหุรี ่โดยเฉพาะผูทีต่ดิเหลาหรือบหุรี่
ถือเปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งไดหลายชนิด 

ในดานการรกัษามวีฒันธรรมดานการรกัษาทีโ่ดดเดน คอืการแพทยจนี การแพทยแผนจนีมีประวติัมายาวนานมา
กวาหาพันป  เกิดจากการเรียนรูและเขาใจธรรมชาติตลอดจนการปรับตัวใหสอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติที่เปน
จริง  การดํารงอยูของมนุษยตองมีการตอสูเพื่อดํารงชีวิต  ตองทํามาหากินเล้ียงปากเล้ียงทอง  ตองตอสูกับธรรมชาติ
ตั้งแตความรอนความหนาวของดินฟาอากาศ  ความรายกาจของสิงสาราสัตวนานาชนิด   ตอสูกับโรคภัยไขเจ็บที่คอย
เบียดเบียน  จากความสามารถของคนในการดัดแปลงธรรมชาติมารับใชตน  ประดิษฐเครื่องมือเพื่อขุดหาอาหารและ
ลาสตัว  จากการใชไมใชหนิมาเปนเคร่ืองมือ  การถูกท่ิมแทงแลวทาํใหอาการปวยไขหาย  กจ็ะเก็บเปนบทเรียน  คอยๆ
พฒันาจนมาเปนเขม็ในปจจบุนั  จนเริม่คนพบและรจูกัการใชไฟ   ซึง่เปนจุดเร่ิมตนทางการแพทย เพราะมนษุยเริม่จาก
บริโภคของสุกจากไฟและใชไฟใหความอบอุนรางกาย ตามบันทึกโบราณของประเทศจีนน้ันไดบันทึกเกี่ยวกับกลไก
สาเหตุของโรคมะเร็ง อาการ การรักษาพยาบาลไวมากมาย  มีการส่ังสมความรูเกี่ยวกับมะเร็งไวอยางเปนระบบ มะเร็ง
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพรางกาย การรักษาไมเพียงแตใหความสนใจกับเน้ือรายซ่ึงเปนสวนท่ีเกิดความ
เปลีย่นแปลงของรางกายเนือ่งจากโรคเทานัน้ แตไดใหความสาํคญักบัการปรับสภาพของรางกายท้ังหมดดวย  ซ่ึงทฤษฎี
และวิธกีารตาง ๆ  ท่ีบันทกึไวนัน้การแพทยจนียงัใชอยใูนปจจบุนัและใหผลการรักษาท่ีดเียีย่ม การแพทยจนีถือเปนการ
สั่งสมประสบการณท่ีสําคัญในการตอสูกับโรคๆ เปนหนึ่งในวัฒนธรรมสืบทอดที่มีพลังและมีคุณคาที่สุดที่ชนชาติจีน
คิดคนขึ้น3 

 วัฒนธรรมประเพณียังเก่ียวของกับความเช่ือ ความคิด ความรูหรือความเขาใจของคน ซ่ึงบางเร่ืองเปนความ
เขาใจถูกตอง บางเรื่องเปนความเขาใจผิด เรื่องที่เขาใจผิดก็ทําใหเกิดความเช่ือในเรื่องที่ผิด และปฏิบัติตัวไมถูกตองซึ่ง
จะสงผลเสียตามมาได จําเปนตองใหความรูความเขาใจที่ถูกตองในเร่ืองนั้น อันสงผลตอการปฏิบัติที่ถูกตองทั้งในการ
ตรวจหามะเร็ง การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันมะเร็ง หรือดานอื่นๆใหถูกตองเหมาะสมตอไป
2. ความเชื่อ ความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
 ความเชือ่ ความคดิ ความเขาใจทีถ่กูตองมผีลตอการปฏบิตัตัิวในการตรวจคัดกรอง ปองกนั และรักษาโรคมะเรง็ 
มกีารศึกษาพบวา ภมูลิาํเนาหรือสถานท่ีอยอูาศัย ลกัษณะของพ้ืนท่ีมผีลตอความเช่ือ ความรู ความเขาใจของคนในพ้ืนท่ี
นั้น4 ความรูความเขาใจของคนก็สงผลตอการปฏิบัติตัวของคนเชนเดียวกัน มีการศึกษาในสตรีวัยทองในประเทศไทย
พบวาสตรวียัทองมกีารรบัรเูกีย่วกบัมะเรง็เตานมและมกีารตรวจเตานมดวยตนเองโดยรวมอยใูนระดบัต่ํา และการปฏบิตัิ
ตัวในเรื่องนี้ยังขึ้นอยูกับการไดรับรูถึงประโยชนของการตรวจเตานมดวยตนเอง ตลอดจนการรับรูขอมูลจากสื่อวิทยุ 
โทรทศันของหญงิวยัทองดวย5 ในขณะเดยีวกนักพ็บวาการทีค่นเราจะตดัสนิใจในการปฏบิตัเิพือ่ดแูลสขุภาพตนเองเกีย่ว
กับโรคมะเร็งนั้นขึ้นอยูกับ การไดรับขอมูลและไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น การมีความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการคัด
กรองโรคมะเร็ง การใหโอกาสเขาในการตัดสินใจปฏิบัติในส่ิงที่เขาเห็นชอบหรือยอมรับ ซึ่งพบวาการใหขอมูลดวยการ
ใชวิดีโอเปนส่ิงที่ไดผล6 ซึ่งความเชื่อ ความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
 1. ความเขาใจผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็งและสวัสดิการ 
   วีรวุฒิ อิ่มสําราญ (2557) 7 กลาววา ประชาชนมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็งอยู 4 ประเด็นหลัก คือ
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  z การไมพดูถึงโรคมะเรง็เพราะคดิวาเปนเร่ืองทีเ่ศราหรอืนาอายตองการปกปด ความจริงการทีไ่ดพดูคุย
ความจริง การใหความรูท่ีถูกตองเกี่ยวกับโรคมะเร็ง จะทําใหเกิดความเขาใจโรคมะเร็งมากขึ้น เขาใจ
วิธีการปองกัน การตรวจคัดกรองคนหามะเร็งตั้งแตระยะเร่ิมตน สามารถลดความวิตกกังวล เขาสู
กระบวนการรักษาที่ถูกตองและเกิดผลการรักษาที่ดี 

  z มะเร็งเปนโรคท่ีไมมีสัญญาณเตือน ความจริงมะเร็งมีอาการและอาการแสดงอันตรายนํามากอน 7 
ประการประกอบดวย ระบบขับถายเปลี่ยนแปร แผลท่ีไมหาย รางกายมีกอนตุม กลุมใจเรื่องกลืนกิน
อาหาร ทวารท้ังหลายมีเลือดไหล ไฝหูดท่ีเปลี่ยนไป ไอและเสียงแหบเรื้อรัง อาการเหลานี้อาจจะเปน
หรือไมเปนมะเร็งก็ได แตถาเปนมะเร็งในระยะเริ่มตน ก็สามารถรักษาใหหายขาดได

  z การไมสามารถทําอะไรไดกับโรคมะเร็ง เปนการที่เราไมสามารถจัดการกับมะเร็งได เพราะเปนเรื่อง
ของกรรมเวรหรอืโชคชะตาฟาลขิติ ความจรงิเราสามารถปองกนัไมใหตนเองเปนโรคมะเรง็หลายชนดิ
ได ดวยการมคีวามรเูรือ่งปจจยัเสีย่งทีท่าํใหเกดิมะเรง็ การปฏบิตัติวัใหหางไกลจากโรคมะเรง็ ลดปจจยั
เสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งไดแก ไดแก งดสูบบุหรี่ งดด่ืมสุรา รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ไมรับ
ประทานปลาน้ําจืดดิบ โดยเนนผกัผลไมอยางนอยคร่ึงหน่ึงของม้ืออาหาร และออกกําลงักายสม่ําเสมอ 
จะสามารถลดการเกิดมะเร็งในภาพรวมไดถึง 40 เปอรเซ็นต 

  z การไมมีสิทธ์ิไดรับการรักษาโรคมะเร็ง ความจริงผูปวยที่มีสิทธิรักษาทั้ง 3 กองทุนคือ สิทธิ์ตามหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ สิทธิ์ประกันสังคม สิทธิ์กรมบัญชีกลาง สามารถเขารับการรักษาโรคมะเร็งได
ทุกคน ไมจําเปนตองไปเสียเงินเองหรือไปรักษาในแนวทางท่ียังไมเปนที่ยอมรับ      

 2. ความเช่ือ ความเขาใจที่เกี่ยวของกับสาเหตุของมะเร็ง8

  z แผนพลาสติกปดอาหาร เมื่อใชอุนอาหารจะปลอยสารพิษออกมาปนเปอนอาหาร ทําใหเกิดมะเร็ง 
ความจริงคือ สามารถใชไดหากเปนผลิตภัณฑที่ไดการรับรองวาสามารถใชกับการอุนอาหารใน
ไมโครเวฟได หากเปนผลติภณัฑทีไ่มไดผลติเพือ่ใชกบัไมโครเวฟ อาจเกดิการละลายของพลาสตกิและ
มสีารเคมอีอกมาปนเปอนอาหารได แตการศกึษายงัไมสามารถระบไุดวาเปนสาเหตขุองการเกดิมะเรง็

  z ที่ดับกลิ่นรักแรหรือโรลออน เปนสาเหตุของมะเร็งเตานม ความจริงคือ ยังไมการศึกษาที่สนับสนุนวา
มะเร็งเตานมเกิดจากสารดับกลิ่นรักแร ถึงแมวาจะมีบางการศึกษาบอกวาโรลออน มีสารพวกอลูมิ
เนยีมและพาราเบน แลวสามารถซึมเขาสูผิวหนังได แตกย็งัไมสามารถพิสจูนไดอยดีูวาทาํใหเกิดมะเร็ง
เตานม9

  z การรับประทานวัตถุประดิษฐทีม่รีสหวาน (Saccharide) เชน ลกูอม ทําใหเกิดโรคมะเร็งได ความจริง
คอื มกีารศกึษากบัสตัวทดลองทีร่บัประทาน saccharide พบวาเกดิมะเรง็ในสตัวจรงิ แตไมพบวาเกดิ
มะเร็งในคน หรือทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพคนแตอยางใด10 

  z การรับประทานกระเทียมและหอม ทําใหลดความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งในหลอดอาหาร11กระเพาะ
อาหาร12 และตอมลูกหมากได13 ความจริงคือ มีการศึกษาพบวา หากรับประทานกระเทียมหรือหัว
หอมเปนปรมิาณมากซึง่องคการอนามยัโลก ไดกาํหนดขนาดในการรบัประทานกระเทยีมทีเ่หมาะสม
คือ กระเทียมสดวันละ 2-5 กรัมหรือกระเทียมตากแหงวันละ 0.4-1.2 กรัม เปนสิ่งที่ดี

  z แอลกอฮอลทําใหเกิดโรคมะเร็ง ปจจุบันมีการศึกษามากมายท่ีพบวา แอลกอฮอลกอใหเกิดมะเร็งได
หลายกลไกล มีความสัมพันธกับการเกิดมะเร็งไดหลายชนิด เชน มะเร็งศีรษะและลําคอ มะเร็ง
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หลอดอาหาร14 มะเร็งตับ15 มะเร็งเตานม เปนตน โดยเมื่อแอลกอฮอลเขาสูรางกายจะถูกเปลี่ยนเปน
สารอเซตาลดีไฮดท่ีเปนสารกอมะเร็ง สารน้ีจะทําลายสารพันธกุรรมและหยุดกระบวนการสราง DNA 
แอลกอฮอลรบกวนระดบัฮอรโมนโดยเฉพาะเอสโตรเจนซึง่มผีลเกดิมะเรง็เตานมได แอลกอฮอลมฤีทธิ์
ทําลายเซลลเกดิระคายเคอืงชองปาก ทางเดนิอาหารและอาจเกดิมะเรง็ชองปากคอหอย หลอดอาหาร 
หรือเซลลตับ ทําใหตับอักเสบและตับแข็งเพ่ิมโอกาสเปนมะเร็งตับได และแอลกอฮอลสงผลตอ
ภูมิคุมกันของรางกายใหออนแอลงโดยมีฤทธ์ิตานคาโรทีนอยดซึ่งเปนสารตานมะเร็ง ทําใหวิตามินซี
และซีลีเนียมจะมีระดับตํ่าลง จึงเปนสาเหตุของมะเร็งเพราะลดตัวปองกันมะเร็งของรางกายนั่นเอง

  z การรับประทานอาหารเนื้อสัตวหรืออาหารประเภทเนื้อที่ปง ยางหรือทอดเปนประจํา ทําใหเกิดโรค
มะเร็งไดหลายชนิด มีการศึกษาท่ีพิสูจนแลวพบวา ผูบริโภคอาหารประเภทเนื้อเปนประจํา จะกอให
เกิดโรคมะเร็งไดหลายชนิด เชน มะเร็งลําไสใหญ16 มะเร็งตับออน17 มะเร็งตอมลูกหมาก18 เปนตน มี
การตรวจพบวาสารเรงเนือ้แดง ยาปฏชิวีนะประเภทคลอแรมฟนคิอล (chloramphenicol) และยาก
ลุมไนโตรฟูแรน (nitrofurans) ซึ่งตรวจพบตกคางอยูในเนื้อสัตวลวนเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคมะเร็ง 
เนื้อสัตวที่ปง ยางหรือทอดซึ่งใชความรอนสูงจะมีสารที่กอใหเกิดโรคมะเร็ง ไดแก สารไนโตรซามีน 
(nitrosamine) ในอาหารหมักดอง แหนม ไสกรอก เบคอน สารกลุมพัยโรลัยเซต (Pyrolysates) และ
สาร Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) ซึ่ง PAH เปนสารท่ีรายแรงเปนตัวเริ่มตนของสาร
กลายพันธุที่จะกอใหเกิดมะเร็งตอไป สารเหลานี้พบในสวนที่ไหมเกรียมของอาหาร ปง ยาง อาหาร
ทอดกรอบ และอาหารรมควัน เปนตน

 3. ความเชื่อเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานม19

ความเชื่อเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานมมีหลายลักษณะ โดยทั่วไปมักเกี่ยวกับความเชื่อ ความเขาใจเกี่ยวกับ
ปจจัยสาเหตุที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคมะเร็งในเตานม ดังน้ี

1) การเปนมะเร็งเตานม เพราะคนในครอบครัวเคยเปนมากอน ความจริงแลวมีผูหญิงจํานวนมากที่ได
รับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งเตานม โดยท่ีคนในครอบครัวไมมีใครเคยเปนมากอน แตทางการแพทย
ระบุวา หากคนในครอบครัวเชน ยา ยาย หรือแม เคยเปนมากอนก็มีความเส่ียงสูงท่ีลูกสาวจะเปน
มะเร็งเตานมไดเชนกัน

2) การใสชุดชั้นในทําใหเกิดมะเร็งเตานม เชื่อกันวาโครงชุดชั้นในจะไปกดทับตอมนํ้าเหลืองที่เตานมจน
เกิดการสะสมของ พิษและกอใหเกิดมะเร็ง ซ่ึงไมเปนความจริง แตการเสื้อช้ันในตลอดเวลาอาจจะ
ทําใหอึดอัด และการไหลเวียนของเลือดบริเวณหนาอกไมดีมากเทาที่ควร

3) การทําศัลยกรรมหนาอกทําใหเปนมะเร็ง ขณะนี้ยังไมมีรายงานวิจัยชิ้นไหนระบุวาการทําศัลยกรรม
หนาอกทําใหเกิด มะเร็งเตานม แตผูที่เปนมะเร็งเตานมหลังจากทําศัลยกรรมมักเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ  
มากกวา

4) ผหูญงิหนาอกเล็กไมเปนมะเรง็เตานม การแพทยระบวุาไมวาจะมขีนาดหนาอกเล็กหรอืใหญกส็ามารถ
เปนมะเร็งเตานมไดพอๆกัน ดังนั้นการตรวจสุขภาพเตานมจึงจําเปนสําหรับผูหญิงหนาอกเล็กดวย
เชนกัน
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5) การมีกอนเน้ือเทานัน้ถงึเปนมะเร็งเตานม ขอสงัเกตของมะเร็งเตานมไมใชเพียงคลําเจอกอนเน้ือเทานัน้ 
แตยังมีอาการอื่นไดดวย เชน ผิวที่เตานมเปนผื่นแดง หัวนมเปลี่ยนสี เจ็บหัวนมตลอดเวลา ผิวเตานม
และหัวนมหนาและแข็งขึ้น หรือเตานมบวม

6) ผเูปนมะเร็งเตานมทางฝงบดิาไมสงผลตอบตุรสาว ความจริงผูชายก็เปนมะเร็งเตานมได และญาติทาง
ฝงบิดาทีเ่คยมปีระวตัเิคยเปนมะเรง็เตานมมากอนกทํ็าใหบตุรสาวเสีย่งทีจ่ะเปนมะเรง็ไดพอๆกบัญาติ
ทางฝงมารดา

7) กาแฟกระตุนการเกิดมะเร็งเตานม ปจจบุนัยังไมมหีลกัฐานและการวิจยัยืนยนัวา กาเฟอนีมผีลตอการ
เกิดมะเร็งเตานม

8) สารเคมจีากการทาํผมทาํใหเกดิมะเรง็เตานม ปจจบุนัยงัไมมผีลการวจิยัระบวุาสารเคมจีากการทาํผม
จะกระตุนใหเกิดมะเร็งเตานม

9) การตัดเตานมออกจะมีโอกาสรอดชีวิตมากกวาการฉายรังสีรักษามะเร็งเตานม จากการรักษามะเร็ง
เตานมในผูหญิงทั่วโลกพบวา ไมวาจะรักษาดวยวิธีใดก็มีโอกาสรอดชีวิตเทา ๆ  กัน ขึ้นอยูกับการแพร
กระจายของเชื้อมะเร็งและการดูแลอยางเหมาะสม

10) การอยูใกลเสาหรือสายสงไฟฟา จะกระตุนการเกิดมะเร็ง ความเช่ือวาไฟฟาจะทําใหเกดิมะเร็งเตานม
นั้นเปนความเชื่อที่ผิด เพราะไมมีหลักฐานหรือการวิจัยระบุวา เสาและสายไฟฟาจะแผรังสีอันตราย
จนทําใหเกิดมะเร็งเตานม

11) การแทงกระตุนการเกิดมะเร็งเตานม เชื่อกันวาหากเกิดการแทงจะทําใหวงจรของระบบฮอรโมนใน
รางกายของผูหญิงเปลี่ยนแปลงและสับสน ความผิดเพี้ยนของฮอรโมนจะกระตุนใหเกิดมะเร็งเตานม 
ซึ่งเรื่องนี้ไมเปนความจริงแตอยางใด

12) มะเร็งเตานมเปนโรคท่ีปองกันได มีการวิจัยระบุชัดเจนวา มะเร็งเตานมไมใชโรคที่สามารถปองกันได 
แตสามารถทําไดเพียงการลดความเสี่ยงตางๆ หรือทําการตรวจพบมะเร็งใหไวท่ีสุดเพื่อทําการรักษา
ใหหาย

 4. การสรางความเช่ือ การยอมรับ ความคิดความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
  การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันและรักษาโรคมะเร็งถือวามีความสําคัญมาก เกิดจากความเช่ือ ความเขาใจหรือ
การรับรูตอเรื่องนั้นๆ หรือเกิดจากผลขางเคียงของการรักษา ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางหนึ่งท่ีทําใหผูปวยไมยอมรับและไม
เขารับการบริการทางสุขภาพได จากการศึกษาพบวา อุปสรรคอยางหนึ่งท่ีผูปวยไมมารับการตรวจแมมโมแกรมคือ ผู
ปวยรสูกึเจบ็ ไมเหน็วารกัษาแลวอาการปวยจะดขีึน้ และไมมคีวามหวงั20 ดังนัน้การสรางความเช่ือ ความคดิ ความเขาใจ
ทีถ่กูตองเก่ียวกับโรคมะเร็งเพือ่ใหบุคคลยอมรับ ปฏิบติัตัวในการปองกันปจจัยเสีย่งท่ีกอใหเกิดโรคมะเร็ง เชน สรุา บุหร่ี 
หลีกเล่ียงอาหารปง ยาง ทอดหรืออาหารไหมเกรียม เปนตน เรื่องการรับประทานอาหารอีกประการหน่ึงท่ีมีผูสนใจกัน
มากคือ การรับประทานอาหารชีวจติ การรับประทานอาหารชีวจิตไมใชวธิกีารรักษาโรคมะเร็ง ไมมผีลกระทบโดยทําให
เซลลมะเร็งเจริญเติบโตหรือเซลลมะเร็งหยุดการเจริญเติบโตแตอยางใด และไมมีรายงานในการใชอาหารชีวจิตในการ
รักษาโรคมะเร็ง แตการรับประทานอาหารท่ีครบหมวดหมูและลดอาหารไขมัน เปนส่ิงที่ควรกระทําไมวาจะเปนผูปวย
หรอืไม แตไมควรทีจ่ะใชในผทูีม่อีาการเสีย่งตอการขาดอาหาร เชน เดก็ แตผปูวยบางรายควรงดรับประทานอาหารเนือ้
สัตวเพราะอาจจะมีไขมันสูง มีโปรตีนสูงซึ่งสงผลตอการขับถายโปรตีน เชน โรคตับ, ตับวาย, มะเร็งตับ เปนตน 21
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 ซึ่งการดูแลสุขภาพของตนเองที่ถูกตองเหมาะสมนั้น จําเปนตองมีการใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองเพื่อเขา
รบัการตรวจคดักรองตัง้แตระยะแรก เพือ่ปองกนัโรคมะเรง็และใหการวนิจิฉยัโรคตัง้แตระยะแรก สาํหรับผเูปนมะเรง็ก็
สามารถดแูลตนเองและไดรบัการรกัษาทีด่ ีการมคีวาม หวงั การสนบัสนนุชวยเหลอืจากคนในครอบครวัและผเูกีย่วของ 
ตลอดจนการเห็นผลการรักษาท่ีดขีึน้จะกําลงัใจท่ีสําคญัในการชวยใหบคุคลสามารถปฏิบติัตวัในการดูแลตนเองเม่ือเปน
โรคมะเร็งไดอยางถูกตองและเหมาะสม
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การส่ือสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง : 
บทบาทของครูตอปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

       นายแพทยคํานวณ อึ้งชูศักดิ์
ผูทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ความสําคัญของการสื่อสาร
 คุณสมบัติท่ีสําคัญประการหน่ึงของมนุษยคือการติดตอสื่อสารกับคนอื่นๆ ไมวาจะดวยการพูด การเขียน การ
แสดงออก หรอืการปฎิบัตตินเปนตวัอยาง คณุสมบัตนิีเ้ปนส่ิงจําเปนท่ีจะทาํใหเรามีชวีติอยูอยางมีความสุขท้ังเร่ืองสวน
ตัวและเร่ืองการงาน ผูนําในวงการตางๆจึงมักจะมีคุณสมบัติหรือขวนขวายหาความชวยเพ่ือท่ีจะสามารถชักชวนโนม
นาวใหคนอื่นเห็นคลอยและทําตาม หากเปนนักการเมืองการสื่อสารคงมุงไปในการสรางคะแนนเสียง หากเปนพอคาก็
มุงไปในทางใหประชาชนมาซื้อสินคาตนเอง 
 แตสําหรับนักการสาธารณสุข คุณครูและผูนําชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคน วัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดก็
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีกวา หรือที่เราเรียกวา การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย
และสังคม (Communication for Behavior and Social Change)
ประเด็นปญหาที่ตองการส่ือสาร  
 จากบทกอนๆทีผ่านมาเราคงตระหนกัดวีาปญหาการตดิเชือ้พยาธใิบไมตบันาํไปสกูารปวยเปนโรคมะเรง็ทอนํา้
ดทีาํใหเกดิการเจบ็ปวยและเสยีชวีติโดยไมควร คาดประมาณวามคีนไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 
6 ลานคนติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ทั้งนี้เนื่องจากการมีพฤติกรรมกินปลานํ้าจืดท่ีจับไดตามหนองบึงและนํามาทานแบบไม
ผานการปรงุสกุ (ปลาตระกลูทีม่เีกลด็ขาว) พยาธใินเนือ้ปลาเมือ่เขาสรูางกายคนกจ็ะวิง่ไปเตบิโตทีท่อทางเดนิน้ําด ีทาํให
เกิดการอักเสบเรื้อรัง เกิดปฎิกริยาท่ีนําไปสูความผิดปกติของเนื้อยอทอนํ้าดีลุกลามขยายตัว เมื่อเวลาผานไป 20 หรือ 
3 0 ป ก็จะเกิดเปนโรคมะเร็งทอนํ้าดี ในแตละปมีคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งทอนํ้าดีประมาณ 15,000 คน
สาเหตุรากเหงาของปญหา
 เราตองเขาใจปจจยัทีม่อีทิธพิลกับพฤติกรรมของบุคคลกอน ซ่ึงอธิบายโดยรูปแบบปฎิสมัพนัธทางสังคม (Socio-
ecological model) หรือท่ีเราเรียกวาปจจัยที่กําหนดภาวะสุขภาพ การกระทําของมนุษยเปนผลมาจากอิทธิพลอยาง
นอย 3 สวนคือ ตัวบุคคล (Individual) บุคคลรอบขางและชุมชนที่อยู (Social network ) และระบบสังคมเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมในภาพรวม (Socioeconomic and cultural system) (ภาพที่ 71)

ภาพที่ 71 ประบบสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรมในภาพรวม
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 ดวยแนวคิดนี้ การท่ีคนใดคนหน่ึงมีพฤติกรรมชอบกินเมนูปลาสุกๆดิบๆ เปนผลมาจากตัวบุคคลที่อาจไมรู
อนัตรายของกนิดบิ เมือ่เริม่ลองกต็ดิในรสชาด นอกจากนีใ้นครอบครวั เพือ้นบานและทกุๆคนในหมบูานกก็นิกนั ตลอด
จนเม่ือพูดถึงคนอีสานก็มีภาพวาใครไมกินดิบอาจไมใชลูกอีสาน ไมใชพวกเดียวกัน และท่ีสําคัญอีกประการคือปลาใน
แหลงนํ้าจืดตางๆมีการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ อันเนื่องมาจากมีอุจจาระปนเปอนลงไปแหลงน้ํา เพราะยังมีการถายตาม
ทุงตามนา หรือรถสูบสวม เอาอุจจาระไปเททิ้งขางทางหรือในทองนา

ทฤษฏีการสื่อสารในปจจุบัน
 สมัยกอนเมื่อประมาณป 1950 นักการส่ือสารทางสาธารณสุขเชื่อในทฤษฎี Health Belief Model คิดแต
เพียงวาหากผูคนมีความรู มีทัศนคติท่ีดีตอเรื่องน้ัน ก็จะนําไปสูการประพฤติปฎิบัติตาม ซ่ึงอาจไดผลในกรณีที่กลุมเปา
หมายเปนกลุมท่ีมีการศึกษาดี มึความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง แตคนกลุมนี้มีไมมากนัก 
 ทฤษฎีการส่ือสารในปจจุบันจึงเนนเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังในระดับบุคคลและสังคม เพื่อเก้ือหนุนให
พฤติกรรมท่ีดนีัน้เกิดข้ึนและดํารงอยู ไดรบัการยอมรับทัง้จากคนรอบขางและสังคมโดยรวม หากทําเฉพาะบุคคลอยาง
เดียวอาจประสบความสําเร็จนอย 
 ปจจุบันแนวความคิดนี้เปนที่ยอมรับและเปนกระแสหลักในการสงเสริมสุขภาพใหเกิดพฤติกรรมที่ดีงามตางๆ 
และสอดคลองกบักฎบตัรออตตาวา (Ottawa Charter) ซึง่เปนขอเสนอจากท่ีประชมุท่ีเมอืงออตตาวา ประเทศแคนาดา
ตั้งแตป 1986 (ภาพที่ 72) ซึ่งสรุปวาการสงเสริมสุขภาพท่ีดีของมนุษยตองประกอบดวย
  ก. พัฒนาความรูและทักษะในระดับบุคคล 
  ข. เพิ่มความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหา
  ค. สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดี
  ง. ปรับระบบบริการสุขภาพท่ีเหมาะสม
  จ. สรางนโยบายสาธารณะ  

 ภาพที่ 72 กฎบัติออตตาวา วาดวยการสงเสริมสุขภาพ
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บทบาทของครูในการสื่อสาร 
 ในฐานะท่ีคุณครูเปนผูท่ีมีความรูและชาวบานใหความเคารพนับถือ ดังน้ันครูจึงมีบทบาทสําคัญและสามารถ
สรางการเปล่ียนแปลง หากทําทัง้สามระดับ คอื ระดับบคุคลสรางพฤติกรรมท่ีถกูตองใหกบัเยาวชนรุนใหม ระดับทีส่อง
ชกันําใหพอแมผปูกครองของเดก็ๆทีก่นิอาหารเมนูปลาดิบเปล่ียนพฤตกิรรมมากินสกุเพือ่เปนตัวอยางทีด่ใีหแกเดก็ และ
ระดับที่สามชักชวนใหผูนําชุมชนสรางวัฒนธรรมการกินสุกใหเกิดขึ้นในชุมชน และจัดการไมใหมีการปนเปอนของ
อจุจาระในแหลงนํา้ เชนประชุมรถสบูสวมเพือ่ใหนําอจุจาระไปกาํจดัใหถกูหลกัวชิาการ เพือ่ปองกนัมใิหอจุจาระถกูฉะ
ลงไปในแหลงนํ้าทําใหปลานํ้าจืดเกล็ดขาวติดพยาธิ

กลุมเปาหมายที่ครูจะสอนและส่ือสารดวย
การสื่อสารของครูตอนักเรียน การสื่อสารในระดับนี้อาจเรียกเปนการใหการศึกษา ครูสามารถจัดใหเปนการ

เรียนการสอนตามบริบทท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนและทองถิ่น เชน
ก) ใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจถึงอันตรายของพยาธิใบไมตับที่จะกอใหเกิดเปนมะเร็งทอนํ้าดี คุณครู

สามารถออกแบบการเรยีนรทูีต่รงกบัความสนใจของนกัเรยีน โดยใชขอมลูทีก่ระทรวงสาธารณสขุใหมา การไดเหน็ปลา
นํ้าจืดเกล็ดขาวชนิดตางๆท่ีสามารถเปนพาหะนําพาพยาธิมาสูคน การไดเห็นตัวพยาธิในเนื้อปลา การเขาใจวงจรของ
พยาธิเม่ือเขาสูรางกายคนและไปฝงตัวท่ีทอนํ้าดี การเห็นรูปรางของตับท่ีปกติและตับท่ีมีมะเร็งทอนํ้าดี และความทน
ทุกขจากการเจ็บปวยเปนมะเร็ง ฯลฯ และทําใหนักเรียนเห็นวาเราสามารถหลีกเลี่ยงไดดวยการไมกินเมนูปลานํ้าจืด
แบบดิบๆ 

ข) ชักชวนใหนักเรียนลองสํารวจดูวาในครอบครัวตนเองมีใครบางท่ีทานเมนูปลาดิบ ไดปลามาจากที่ใด และ
นักเรียนไดรับอิทธิพลอะไรบาง ทําใหนักเรียนมีแนวโนมอยากกินบางหรือไม และสนทนาแนะนํานักเรียนวาจะยืนหยัด
ไมกินไดอยางไร นอกจากน้ีขอมูลอาจชวยใหครูนําไปวางแผนในการสรางการส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลงในระดับ
ครอบครัวของเด็ก เชนเชิญพอแมผูปกครองมาเสวนาเรื่องดังกลาว
  การสื่อสารของครูตอครอบครัว การส่ือสารในระดับนี้อาจใชรูปแบบการทํากิจกรรมระหวางนักเรียนครูและ
ผูปกครอง หรือการเสวนา เพื่อใหเกิดตัวอยางที่ดีแกเด็ก
 ก) ใหผูปกครองไดมีความรูเชนเดียวกับบุตรหลานและตระหนักถึงอันตรายของการกินเมนูปลาดิบที่จะเกิด
กับตนเองและผลกระทบตอครอบครัวหากเกิดการเจ็บปวยและเปนมะเร็งทอนํ้าดี และเกิดความตั้งใจท่ีจะลด ละ เลิก 
 ข) แกไขความเขาใจผิดของผูปกครองท่ีคิดวา ไมเปนไรกินปลาดิบได ปจจุบันมียาถายพยาธิแลว สามารถกิน
ยาเพ่ือขบัพยาธิใบไมตบัไดปละคร้ังหรือหลายคร้ัง องคความรูในปจจบุนัพบวาการกินยาถายพยาธิบอยๆและยังกนิเมนู
ปลานํ้าจืดดิบอยู ไมไดชวยปองกันการเกิดมะเร็ง และอาจเปนการเรงใหเกิดอันตรายตอทอนํ้าดีเร็วขึ้น
 ค) เพือ่ใหผปูกครองเหน็วาตนเองอาจเปนตัวอยางใหเดก็สรางพฤตกิรรมการกนิปลาดิบซ่ึงจะเปนอนัตรายตอ
ลูกหลานของตน เหมือนการทําบาป
 การสื่อสารของครูตอผูนําชุมชน
 ก) เพือ่ใหเกดิความตระหนักรวมกนวาชมุชนเปนสวนสําคญัในการสรางส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยใหกบัชาวบาน 
ทําอยางไรถึงจะไมใหมีการฉะลางอุจจจาระลงไปในแหลงนํ้า ซ่ึงเปนตนเหตุใหปลานํ้าจืดเกล็ดขาวติดพยาธิ
 ข) รวมมือกันสรางคานิยมของชุมชนใหม ใหเกิดเปนตัวอยางที่จะไมกินปลาดิบ ในงานเล้ียงตางๆจะไมมีเมนู
ปลาดิบ ฯลฯ
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 ค) รวมมอืกนัในพธิทีางศาสนาเชนเมือ่มชีาวบานเสียชวีติจากมะเร็งทอนํา้ด ีกเ็ปนโอกาสทีจ่ะไดใหความรแูละ
สรางกระแสการเปลี่ยนแปลง

สรุป
 ปญหาพยาธิใบไมตับทําใหประชาชนคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งทอนํ้าดีปละประมาณหน่ึงหมื่นหาพันคน เปน
ปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการกินปลานํ้าจืดแบบดิบๆ เพื่อแกปญหาเรื่องพยาธิใบไมตบและมะเร็งทอนํ้าดี จึงจําเปนที่
ครู เจาหนาที่สาธารณสุข ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา รวมมือกัน โดยคุณครูมีบทบาทสําคัญในการสอน
และส่ือสารใหเด็ก ผูปกครอง ตลอดจนชุมชนใหเห็นความสําคัญของปญหา เชื่อมั่นวาจัดการปญหาได สรางตัวอยาง
และสภาพแวดลอมที่ปลอดพยาธิใบไมตับ และทุกคนจะไดประโยชน
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การวิจัยและนวัตกรรมเก่ียวของกับพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

ศ.ดร.บรรจบ  ศรีภา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

 โรคติดเช้ือพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ยังคงเปนโรคท่ีเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย
โดยประชากรกวา 8.7% หรือประมาณเกือบ 6 ลานคนทั่วประเทศมีการติดเชื้อพยาธิชนิดน้ีโดยเฉพาะใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื1 ในขณะเดยีวกนัอุบตักิารณของมะเรง็ตบัและทอน้ําดีในบางจังหวดัของภมูภิาคนีก้ม็รีายงาน
สูงสุดถึง 71.3 และ 31.6 คนตอประชากรแสนคน ในผูชายและผูหญิงตามลําดับซ่ึงเปนอุบัติการณมะเร็งทอนํ้าดี
ที่สูงที่สุดในโลก2 เปรียบเทียบกับอุบัติการณในประเทศตะวันตกซ่ึงมีเพียง 0.5-0.8 ตอประชากรแสนคน (เกือบ 100 
เทา) ประเทศไทยมีผูเสียชีวิตจากมะเร็งตับและทอนํ้าดีประมาณกวาปละ 24,500 คน (ประมาณ 70 เปอรเซ็นต
เปนชนิดมะเร็งทอนํ้าดี) ติดอันดับ 10 ประเทศแรกในโลกท่ีมีอัตราการตายจากมะเร็งตับสูงท่ีสุดในโลก2 มีหลักฐาน
ทั้งทางระบาดวิทยาและการศึกษาทดลองมากมายสนับสนุนวาการติดเช้ือพยาธิใบไมตับเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิด
มะเร็งทอนํ้าด3ีองคการอนามัยโลกไดจัดใหพยาธิใบไมตับเปนสารกอมะเร็งชีวภาพ กลุม 1 (Biological carcinogens 
Group 1)4 ประเทศไทยมีการคนพบผูปวยติดเชื้อพยาธิใบไมตับคนแรกของโลกเมื่อ 100 ป ที่แลว5 และมีการรณรงค
ควบคุมและปองกันโรคพยาธิใบไมตับมามากกวาสามทศวรรษ6 แตก็ยังมีอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอน้ําดีที่สูงอยูในปจจุบัน ดังน้ันนักวิจัยและผูที่เกี่ยวของจึงยังตองทําการศึกษาวิจัยและคนหานวตกรรมที่จะนําไปสู
ความรคูวามเขาใจทัง้ในดานชีววิทยา ระบาดวทิยา พยาธิวทิยาการเกิดโรค การวนิจิฉัย การรักษาและการควบคุมปองกัน 
โรคนี้

 ประวัติการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมโรคพยาธิใบไมตับ
 ประเทศไทยมีรายงานผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับเปนครั้งแรกในโลกในนักโทษชายจากเรือนจําจังหวัดเชียงใหม
ในป พ.ศ. 2458 โดยศาสตราจารยโรเบิรต ธอมสัน ลีเปอร (Robert Thomson Leiper) หลังจากน้ันก็มีรายงานผูปวย
จากจังหวัดภาคอีสานโดยศาสตราจารย นพ.เฉลิม พรมมาศ ในป พ.ศ. 24705 จากป พ.ศ. 2475 (ค.ศ.1932) เปนตน
มาจนถึงสิ้นป พ.ศ.2557 ประเทศไทยมีรายงานการวิจัยดานโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีกวา 2,000 
เรื่อง (SCOPUS) ครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชาการ มีการตีพิมพผลงานวิจัยและนวัตกรรมแบงไดเปน 3 ชวงเวลา 
(Phase) ตามปริมาณของการตีพมิพ ไดดงันี ้(ภาพที ่73) 1) ยคุแรก กอน ค.ศ.1932 – ค.ศ. 1975 สวนใหญเปนรายงาน
ผูปวย ระบาดวิทยา 2) ยุคที่ 2 (ค.ศ.1976- ค.ศ.1999) ยุคนี้เปนยุคทองของการเร่ิมตนศึกษาวิจัยโรคพยาธิใบไมตับ
และมะเร็งทอนํ้าดีอยางจริงจัง โดยเฉพาะเม่ือมีการคิดคนยารักษาพยาธิใบไมพราซิความเทล (Praziquantel) มีการ
ศกึษาเพ่ิมเติมทัง้พยาธิกาํเนิดทัง้ในคนและสัตวทดลองรวมท้ังการศึกษาวิทยาศาสตรพืน้ฐานทางชีววทิยา ระบาดวิทยา 
อิมมูโนวิทยาและดานการแพทย และสืบเนื่องมาถึงยุคที่ 3 (ค.ศ. 2000 - ปจจุบัน) มีการศึกษาเพ่ิมเติมมากขึ้นในดาน
กลไกการเกิดโรค ชวีวทิยาระดับโมเลกุล รวมถึงจีโนม (Genome) ของพยาธิใบไมตบั นบัเปนยคุทองของการศึกษาวิจยั
พยาธิใบไมตับยุคใหม จํานวนและประเภทงานวิจัยไดแสดงใน ภาพที่ 74
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การวิจัยดานชีววิทยา
 การวจิยัดานชวีวิทยาหรอืธรรมชาตวิทิยาของพยาธใิบไมตบั มหีลากหลายดานตัง้แตระดบัโมเลกลุ เซลลชวีวทิยา 
อมิมโูนวทิยา ไปจนถงึวงจรชวีติพยาธ ิซึง่จะนาํไปสคูวามเขาใจในความสมัพนัธกฺบัการกอโรคตางๆ ได โดยเฉพาะความ
กาวหนาดานพนัธกุรรมระดับจโีนม (Genome)7 ทาํใหเราทราบวาพยาธิใบไมตบัมยีนีสไหนบางควบคุมการสรางโปรตีน
ชนิดใด ทําใหสามารถคาดการณชีววิทยาของพยาธิไดหลายอยาง เชน ทําไมพยาธิใบไมตับทําไมจึงชอบอาศัยในน้ําดี  
สารคัดหลั่งบางอยางกระตุนการแบงเซลลได เปนตนนับเปนความกาวหนาดานการวิจัยที่สําคัญมากที่สุดชิ้นหนึ่งใน
ปจจุบัน

การวิจัยดานระบาดวิทยา
 การวจิยัดานระบาดวทิยามกีารศกึษามานานทาํใหทราบวาพืน้ทีใ่ดบางมกีารระบาดของพยาธใิบไมตบั  มปีจจยั
ใดบางที่เกี่ยวของกับการระบาดทั้งในโฮสตตัวกลาง (หอย และ ปลา) สัตวรังโรค และในคน8 รวมทั้งสิ่งแวดลอมและ
ภูมิศาสตร 9,10  ในชวงสองสามปที่ผานมาไดมีการนําเอานวัตกรรมใหมดานภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics – GIS) 
มาประยุกตใชในการวิเคราะหพื้นท่ีเสี่ยงพยาธิใบไมตับ 11 ทําใหเราทราบพื้นที่เสี่ยงท่ีสําคัญอันจะไดวางแผนในการ
ควบคุมและปองกันโรคไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

พยาธิวิทยาการเกิดโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
 ในชวง 30 ปทีผ่านมา มคีวามกาวหนาในดานกลไกการเกิดโรคพยาธิใบไมตบัและมะเร็งทอนํา้ดมีาก โดยเฉพาะ
การคนพบกลไกการเกิดการอักเสบจากการติดเชื้อพยาธิวาเกิดจากสารคัดหลั่งจากตัวพยาธิเขาไปในเซลลเย่ือบุผิว
ทอนํ้าดีแลวทําใหเกิดการอักเสบ12 และนําไปสูการซอมแซมดวยเน้ือเย่ือพังผืดรอบทอนํ้าดีทําใหผนังทอนํ้าดีหนาข้ึน  
การหนาตวัของผนงัทอนํา้ดทีาํใหการไหลของนํา้ดชีาลงหรอือดุตนับางสวนผสมผสานกบัการอกัเสบและสารเมอืกท่ีหล่ัง
ออกมาจากเซลลเยือ่บทุอทางเดนินํา้ดนีาํไปสกูารตกตะกอนของสารประกอบของนํา้ดบีนผนังไขพยาธใิบไมตบัในถงุนํา้
ด ีนานวนัเขากจ็ะกอตวัเปนกอนนิว่ในถงุนํา้ดี12 จากการตรวจดวยอลัตราซาวดในประชาชนภาคอสีานพบวามอีตัราการ
เปนนิ่วในถุงนํ้าดีสูงถึง 513 เปอรเซ็นต นอกจากน้ีการอักเสบรอบทอนํ้าดีเรื้อรังยังทําใหเกิดสารอนุมูลอิสสระไปทําลาย
สารพันธุกรรมของเซลลเยื่อบุทอนํ้าดี นานวันเขาจากปเปนหลายปทําใหมีสารพันธุกรรมถูกทําลายสะสมมากข้ึนจนนํา
ไปสูการเกิดมะเร็งทอนํ้าดี 3 ซึ่งเปนโรคอันเปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนอีสาน14 ขอมูลจากการวิจัยพบวาย่ิงมี
การติดเช้ือพยาธิใบไมตับบอยๆ กินยาถายพยาธิบอยๆ จะทําใหมีการอักเสบรุนแรงบอยๆ มากข้ึนนําไปสูการทําลาย
สารพันธุกรรมมากข้ึนและอาจมีความเสี่ยงในการเกิดเปนมะเร็งทอนํ้าดีเร็วขึ้น15

การวินิจฉัย
 การวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับปกติใชวิธีมาตรฐาน คือ การตรวจอุจจาระเพ่ือหาไขพยาธิ แตอยางไรก็ตามในส
ถาณการณปจจุบันที่มีการรณรงคควบคุมโรคพยาธิใบไมตับมานานทําใหปริมาณการติดเชื้อพยาธิมีนอย โอกาสที่จะ
ตรวจเจอไขพยาธิในอุจจาระยากมากขึ้น  นักวิจัยก็พยายามนําเทคนิคใหมๆ ที่มีความไวมากข้ึนมาใชในการตรวจ เชน 
การตรวจหาแอนติบอดีตอพยาธิใบไมตับแตที่มีความกาวหนาที่สําคัญคือการตรวจแอนติเจนพยาธิใบไมตับในอุจจาระ 16 

รวมทั้งการตรวจหา DNA พยาธิใบไมตับระดับโมเลกุล 17 ซึ่งพบวาใหผลที่ดีหรือดีมากกวาการตรวจหาไขพยาธิ แต
อยางไรก็ตามการตรวจไขพยาธิก็ยังจําเปนในงานประจําวัน
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 การตรวจวนิจิฉัยโรคมะเรง็ทอนํา้ดสีามารถทําไดทัง้ดานดูอาการทางคลินกิรวมกบัการตรวจทางหองปฏบัิตกิาร  
อยางไรก็ตามผูปวยสวนใหญมักมาพบแพทยเมื่อมีอาการในระยะสุดทายแลวทําใหมีโอกาสที่จะรักษาหายยาก  ดังนั้น
นักวิจัยจึงพยายามจะคนหาวิธีที่จะตรวจวินิจฉัยมะเร็งท้ังโดยการตรวจทางรังสี เชน อัลตราซาวด 13 หรือการตรวจ
สารบงช้ีมะเร็งในเลือด/ซรีัม่ เชน ALP18 หรือ Interleukin 619 ซ่ึงก็ไดผลคอนขางดีในระดับงานวิจยั แตการนําไปประยุกต
ใชในการคัดกรองมะเร็งระยะแรกยังตองมีการศึกษาวิจัยตอไป

การรักษา
 มะเรง็ในระยะเริม่แรก(มกีอนขนาดเลก็กวา 3 เซนตเิมตรหรอืพบมทีอนํา้ดีโตเฉพาะทีก่ลบีใดกลบีหนึง่ของตบั) 
การผาตดัเอามะเรง็เฉพาะกลบีตับนัน้ๆออกจะเปนการรกัษาทีดี่ทีส่ดุท่ีสามารถคาดหวงัใหผปูวยหายได มะเรง็ทีมี่ตบัโต
มีกอนมะเร็งในเน้ือตบัการรักษาท่ีดทีีส่ดุคอืการผาตดัเอากลีบตบัหรือซกีตับนัน้ออกรวมกับการเลาะตอมน้ําเหลืองบริเวณ
ใกลเคียงออกดวยเคร่ืองมอืการผาตดัในปจจบุนัทาํใหการผาตดันีป้ลอดภัยขึน้มกีารเสียเลอืดนอยอตัราการเสียชวีติจาก
การผาตัดโดยผูเชี่ยวชาญไมเกิน 5 เปอรเซ็นต ถาผูปวยไมมีภาวะแทรกซอนอื่นๆรวมดวยโอกาสที่ผูปวยจะมีชีวิตอยูได
ถงึ 3-5 ปหลงัผาตดัไดท้ังนีข้ึ้นอยูกบัมกีารกระจายตัวของมะเร็งไปท่ีอวยัวะอ่ืนๆแลวหรือไม 20, 21 อยางไรก็ตามการศึกษา
วิจัยการใหยาเคมีบําบัดรวมรักษาก็อาจทําใหผูปวยมีอายุยืดออกไปไดนานขึ้น22 และยังตองวิจัยหาตัวยาอื่นๆ อีกตอไป

การควบคุมและปองกันโรค
 การควบคมุและปองกันโรคมีการศึกษาวจิยักันนอยซ่ึงเหน็ไดจากภาพที ่74 ปรกตกิาควบคุมโรคแบงเปนหลาย
ระดับทั้ง 1) การควบคุมแบบปฐมภูมิ (Primary prevention) ปองกันกอนจะเกิดโรค  2) การควบคุมโรคแบบทุติยภูมิ 
(Secondary prevention) เมือ่เปนโรคแลวจะคดักรองและรกัษาไดอยางไร และ 3) การควบคมุแบบตตยิภมู ิ(Tertiary 
care) เม่ือปวยเปนโรคไดรบัการรักษาหรือรักษาไมไดตองรักษาแบบประคับประคอง ปองกันโรคแทรกซอนและมีคณุภาพ
ชวีติทีด่ไีดอยางไร  ตลอดเวลากวา 30 ปท่ีประเทศไทยเริม่รณรงคปองกนัโรคพยาธใิบไมตับแบบปฐมภมูกิทํ็าใหลดอตัรา
ผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับลงจํานวนหนึ่ง6 แตอยางไรก็ตามยังพบวาในพื้นท่ีเสี่ยงสูง เชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบาง
หมูบานก็ยังมีอัตราการติดเชื้อท่ีสูงถึง 851  เปอรเซ็นต ดังนั้นทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการวิจัยการ
ควบคุมโรคพยาธิใบไมตบั โดยชุมชนมีสวนรวมแนวใหมแบบบูรณาการวิถนีเิวศสุขภาพ (EcoHealth) หรอื สขุภาพหน่ึง
เดียว (One Health) ภายใตชื่อ “ละวาโมเดล”23 โดยมีการบูรณาการทุกภาคสวน คือ  1) บูรณาการวิชาการหลาก
สาขา (Transdisciplinary)2) การมีสวนรวมของกลุมผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder participation)  และ 3) การให
ความสาํคัญเทาเทยีมในทกุมติ ิ(Equity) ซึง่จะนําไปสกูารควบคมุปองกนัโรคพยาธใิบไมตับโดยชมุชนอยางยัง่ยนืผลการ
ดาํเนนิการสามารถลดอตัราการตดิพยาธใิบไมตับจากเฉลีย่ 60 เปอรเซน็ต ปจจุบนัอตัราผทูีต่ดิเชือ้พยาธใินหมบูานรอบ
แกงละวาสวนใหญตํา่กวา 10  เปอรเซน็ต  ผลการดําเนนิงานในภาพรวมประชาชนมคีวามรคูวามเขาใจในอันตรายของ
โรคมากข้ึน มอีตัราการติดเช้ือพยาธิใบไมตบัซ้ํานอยลง และผลการศึกษาท่ีนาสนใจอยางมากคือปลาขาวนาซ่ึงเปนปลา
ทีพ่บการติดเช้ือพยาธิมากท่ีสดุชนิดหน่ึงในแกงละวา ในบางหมูบานปลาชนิดนีม้อีตัราการติดพยาธิใบไมตบัสูงสดุถงึ 70 
เปอรเซ็นต ในปที่ 1 ของการดําเนินการ แตที่หลังจากโครงการไดทําการถายพยาธิในคนที่ติดเชื้อและใหความรูชุมชน
ตามวิถีนเวศสุขภาพดังกลาว พบวาปลาขาวนาในแกงละวาพบอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไมตับเหลือนอยกวารอยละ 1 
ในการสํารวจลาสุด
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 นอกจากน้ี  “โครงการละวา” ยังมุงเปาหลักไปยังนักเรียนซ่ึงเปนอนาคตของชาติที่จะใหปลอดพยาธิใบไมตับ 
และไดทําการตรวจรักษาโรคพยาธิใบไมตับในนักเรียนจํานวน 9 โรงเรียนรอบแกงละวา รวมทั้งไดรณรงคใหความรูแก
นักเรียนและชุมชนอยางตอเนื่องมากวา  3  ป นักเรียนที่ติดเชื้อพยาธิใบไมตับและพยาธิอื่นๆ ทางโครงการฯ ไดทําการ
สงรักษาจนหายขาด  นําไปสู“โรงเรียนปลอดพยาธิใบไมตับ” อยางย่ังยืนโดยนําหลักสูตร “พยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอน้ําด”ี สาํหรับนกัเรยีนชัน้ประถมปที ่4-6ท่ีรวมมอืกบั สสจ. ขอนแกน สาํนกังานเขตการศกึษาพ้ืนทีข่อนแกน (สพป.) 
จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2555  นําไปใชในโรงเรียนรอบแกงละวาในปจจุบัน สําหรับงานวิจัยดานการปองกันโรคมะเร็ง
ทอนํ้าดีแบบทุติยภูมิและตติยภูมิเพิ่งมีการเริ่มดําเนินการโดยทีมงานจากมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดการทําโครงการคัด
กรองมะเรง็ทอนํา้ด ีวินจิฉยั รกัษาและดูแลผูปวย CASCAP (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program) 
24 ขึ้นมา ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการ นับเปนนวัตกรรมวิจัยอีกชิ้นหน่ึงที่จะมีประโยชนกับชุมชนชาวอีสาน
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 กายวิภาคและสรีรวิทยาของตับและทอนํ้าดี  นายแพทยวัชระ เอี่ยมรัศมีกุล  
 ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไมตับ  รศ.ดร.ไพบูลย  สิทธิถาวร  
 หอยที่มีความสําคัญทางการแพทยในประเทศไทย  ดร.ฐิติมา วงศาโรจน  
 ปจจัยเสี่ยงและการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ผศ.ดร.นพรัตน สงเสริม, 

  ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ  

แนวคิดท่ี 2  การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
 การปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพดวยสุขบัญญัติ 10 ประการสูการมีสุขภาวะท่ีดี  ดร.ราณี วงศคงเดช  
 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการประยุกตใช Stage of change model ในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ

และมะเร็งทอนํ้าดี  ผศ.ดร.รุจิรา ดวงสงค  
 เมนูอาหารปลาพ้ืนบานชาวอีสาน “สุก” ก็แซบ  นางอมรรัตน ภูกาบขาว  
  ทฤษฎีแรงจูงใจปองกันโรคกับการประยุกตใชเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับ  ดร.วรยุทธ นาคอาย

แนวคิดท่ี 3 การจัดการส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน
  สิ่งแวดลอมดานสุขภาพ  ผศ.ดร.ยรรยงค อินทรมวง
  การสุขาภิบาล การกําจัดสิ่งปฏิกูล  รศ.ดร.เลิศชัย เจริญธัญญรักษ 
  การจัดการแหลงนํ้าและอาหารใหปลอดภัย  นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ   
  เกษตรอินทรีย  รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย  
  การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ดร.จริยา อินทรรัศมี  

แนวคิดท่ี 4  การดูแลผูปวย
  การคัดกรองโรคพยาธิใบไมตับ  ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว และเสรี  สิงหทอง  
  กระบวนการกอมะเร็งทอนํ้าดีที่สัมพันธกับโรคพยาธิใบไมตับ  รศ.ดร.พวงรัตน  ยงวณิชย  
  การวินิจฉัยและการรักษาพยาธิใบไมตับ  รศ.นพ.พิศาล ไมเรียง  
  การวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งทอนํ้าดี  รศ.นพ.ณรงค ขันตีแกว  
  การดูแลประคับประคองผูปวยโรคมะเร็ง  นางสาวเทวี ไชยะเสน
  การสงเสริมสุขภาพชีวิตผูปวยโรคมะเร็งทอนํ้าดี  พระอาจารยปพนพัชร จิรธัมโม

รายนามผูนิพนธหนังสืออางอิง
เพอการเรยนการสอนเรองการปองกนและควบคุมโรคพยาธใบไมตบและมะเรงทอนาดเพ่ือการเรียนการสอนเร่ืองการปองกันและควบคมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี



หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
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แนวคิดท่ี 5  สังคมวัฒนธรรมที่ของเกี่ยวกับพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
 วัฒนธรรม ประเพณีและความหลากหลายทางสังคมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง  ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย 
 การสื่อสารเพื่อการเปล่ียนแปลง : บทบาทของครูตอปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

  นายแพทยคํานวณ อึ้งชูศักดิ์
 การวิจัยและนวัตกรรมเก่ียวของกับพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี  ศ.ดร.บรรจบ ศรีภา  
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