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คํานํา
มะเร็งทอนํ้าดี เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อุบัติการณของ
มะเร็ ง ทอนํ้ า ดี พ บมากในชุ ม ชนที่ อ าศั ย อยู บริ เวณใกลแหลงนํ้ า ซึ่ ง อาจมี พ ยาธิ ใ บไมตั บ ชนิ ด Opisthorchis
viverrini ปนเปอนอยู จากหลักฐานทางระบาดวิทยาและสัตวทดลองทําใหทราบวา สาเหตุของมะเร็งทอนํ้าดีในภูมิภาคนี้
มีปจจัยเสีย่ งจากการติดเชือ้ พยาธิใบไมในตับ และจากการศึกษาระบาดวิทยาของโรคพยาธิใบไมตับ สถานการณโรค
ลาสุดในปพ.ศ.2556 -2557 ในเขตสุขภาพที่ 7และ 8 พบวาอัตราความชุกของโรคพยาธิใบไมตับมีคาเฉลี่ยรอยละ
16.9 และ 22.09 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ
การปองกันควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีใหมีประสิทธิผล จําเปนตองกระทําอยางครบวงจร
ตั้งแตควบคุมกําหนดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค ไดแกการจัดการสิ่งแวดลอมและสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ การปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภค การปองกันโรคทีถ่ กู ตอง การตรวจคัดกรองสุขภาพในกลุมเสีย่ งโรคมะเร็งทอนํา้ ดี การดูแล
พื้นฟูสุขภาพผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี มิติดานความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีและความหลากหลายทางสังคมเกี่ยวกับโรค
มะเร็งตาง ๆ ตลอดจนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชน เพื่อนําไปสูการกําจัดปญหาพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอนํ้าดีที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรครวมกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศูนยอนามัย
ก
ที่ 6 และมหาวิทยาลัยขอนแกนไดเล็งเห็นวา สถานศึกษาเปนหนวยปฏิบตั ทิ มี่ บี ทบาทสําคัญในการใหความรู และเลือก
อาหารที่มีคุณภาพ ถูกหลักตามโภชนาการใหแกนักเรียน อันจะนําไปสูการมีสุขภาพที่ดี สมบรูณแข็งแรง เจริญเติบโต
มีพัฒนาการทั้งทางรางกายจิตใจที่ดี มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค มีสุขนิสัยที่ดี อันจะนําไปสูชีวิตที่มีคุณภาพในอนาคต
ดวยเหตุนี้ จึงไดจัดทําหนังสืออางอิงฯ เพื่อการเรียนการสอนเรื่องการปองกันและการควบคุมโรคพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอนํา้ ดี เพือ่ เปนแนวทางใหคุณครูไดศึกษาเรียนรูและนําไปถายทอดใหผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจ
สรางทัศนคติ ตลอดจนนําไปสูการปฏิบัติเพื่อการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ใน
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานควบคุมและปองกันโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกนขอขอบคุณคณาจารยและ
ผูทรงคุณวุฒทิ กุ ทาน ทีไ่ ดอุทศิ เวลาอันมีคา เรียบเรียง และเขียนดวยความตัง้ ใจ มุงมัน่ ทีจ่ ะรวมกันพัฒนางานใหมีความ
เขมแข็ง ขอแสดงความขอบคุณทุกทานทีม่ สี วนในความสําเร็จในครัง้ นี้ และยินดีรบั คําติชมตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ
เพื่อการพัฒนาในลําดับตอไป

( พ.ญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ )
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน

คําชี้แจง
การกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี เปาหมายคือ ประชาชนมีพฤติกรรมในการปองกันโรค
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีที่ถูกตอง การที่จะบรรลุเปาหมายได ตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน และเปน
ที่นายินดีวา ปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในประชาชน ไดผานกระบวนการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ และไดรับรองเปนฉันทามติของภาคีเครือขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 (วันที่ 26 ธันวาคม
พ.ศ. 2557) โดยมีประเด็นสําคัญคือ ทุกภาคสวนตองเขามามีสวนรวมในการแกปญหา ซึง่ ทางเลือกหนึง่ ในการแกปญหา
คือ การสงเสริมกิจกรรมเพื่อลด ละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงและสรางพฤติกรรมที่สงผลดีตอสุขภาพในเยาวชนคนรุนใหม
และมติสมัชชาสุขภาพ ขอใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํา
แผนการเรียนรูสําหรับโรงเรียน ใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น เพื่อใหเด็กเตรียมอนุบาล วัยเรียน วัยรุนมีความรู
ความเขาใจ มีความตะหนักและมีคานิยมในการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการรับประทานดิบ หรือสุกๆ
ดิบ ๆ
ดวยเหตุนคี้ ณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็นการกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํา้ ดีในประชาชน
จึงไดจัดทําหนังสืออางอิงเพื่อการเรียนการสอนเรื่อง การปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี โดย
สาระสําคัญของหนังสืออางอิงประกอบดวยแนวคิด 5 แนวคิด ไดแก
แนวคิดหลักที่ 1 ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีประกอบดวย สถานการณพยาธิใบไม
ข ตับและมะเร็งทอนํ้าดี กายวิภาคและสรีระวิทยาของตับและทอนํ้าดี ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไมตับที่มีความสําคัญ
ทางการแพทยในประเทศไทย และปจจัยเสี่ยงและการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
แนวคิดหลักที่ 2 การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพประกอบดวย การปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพประกอบดวย
สุขบัญญัติ 10 ประการสูการมีสุขภาวะที่ดี 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
แนวคิดหลักที่ 5 สังคมและวัฒนธรรม ประกอบดวยวัฒนธรรมประเพณีและความหลากหลายทางสังคมเกีย่ ว
กับโรคมะเร็ง และสื่อมวลชน การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวของกับโรคพยาธิใบไม
ตับและมะเร็งทอนํ้าี
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หนา
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คําชี้แจง
แนวคิดที่ 1 ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
สถานการณโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
กายวิภาคและสรีรวิทยาของตับและทอนํ้าดี
ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไมตับ
หอยที่มีความสําคัญทางการแพทยในประเทศไทย
ปจจัยเสี่ยงและการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
แนวคิดที่ 2 การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
การปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพดวยสุขบัญญัติ 10 ประการสูการมีสุขภาวะที่ดี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการประยุกตใช Stage of change model
ในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
เมนูอาหารปลาพื้นบานชาวอีสาน “สุก” ก็แซบ
ทฤษฎีแรงจูงใจปองกันโรค, การประยุกตใชเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
แนวคิดที่ 3 การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
สิ่งแวดลอมดานสุขภาพ
การสุขาภิบาล การกําจัดสิ่งปฏิกูล
การจัดการนํ้าและอาหารใหปลอดภัย
เกษตรอินทรีย
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
แนวคิดที่ 4 การดูแลผูปวย
การคัดกรองโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
กระบวนการกอมะเร็งทอนํ้าดีที่สัมพันธกับการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
การวินิจฉัยและการรักษาพยาธิใบไมตับ
การวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งทอนํ้าดี
การดูแลประคับประคองผูปวยโรคมะเร็ง
การสงเสริมสุขภาพชีวิตผูปวยโรคมะเร็งทอนํ้าดี
แนวคิดที่ 5 สังคมวัฒนธรรมที่ของเกี่ยวกับพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
วัฒนธรรม ประเพณีและความหลากหลายทางสังคมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง : บทบาทของครูตอปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
การวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวของกับพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
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Leading causes, all ages, 2011
Leading causes, ages 30-69, 2011
สาเหตุการตายของคนไทย
อัตราตายโรคมะเร็งตับและทอนํ้าดี ตอแสนประชากร จําแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2556
ผูปวยที่รับไวรักษาในรพ.ประเทศไทย ป พศ. 2548 – 25555
ผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีที่รับไวรักษาใน รพ. ประเทศไทย ป พศ. 2553
ผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีที่รับไวรักษาใน รพ. ประเทศไทย ป พศ. 2553
จําแนกตามระดับสถานบริการ
ภาพที่ 8 ผูปวยมะเร็งทอนําดีที่รับไวในโรงพยาบาลประเทศไทย จําแนกรายกลุมอายุ ป 2553
ภาพที่ 9 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ ประเทศไทย พ.ศ.2500 -2557
ภาพที่ 10 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย ป พ.ศ. 2552
ภาพที่ 11 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ เขตสุขภาพ ที่ 8 ป พ.ศ. 2556
ภาพที่ 12 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ เขตสุขภาพ ที่ 8 จําแนกรายกลุมอายุ ป พ.ศ. 2556
ภาพที่ 13 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ เขตสุขภาพ ที่ 7 ป 2557
ภาพที่ 14 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ เขตสุขภาพ ที่ 7 จําแนกรายกลุมอายุ ป พ.ศ. 2558
ภาพที่ 15 กายวิภาคและสรีรวิทยาของตับและทอนํ้าดี
ภาพที่ 16 กายวิภาคของตับ
ภาพที่ 16ก. กายวิภาคของตับและอวัยวะใกลเคียงเปรียบเทียบกับชองอกและหนาทอง
ภาพที่ 16ข. กายวิภาคของตับเปรียบเทียบกับอวัยวะอื่นของชองอกและชองทอง
ภาพที่ 16ค. กายวิภาคของตับและอวัยวะชองทอง
ภาพที่ 17 กายวิภาคพื้นผิวของตับ มองจากดานกระบังลม
ภาพที่ 18 ตําแหนงของตับมองจากดานขาง
ภาพที่ 19 กายวิภาคพื้นผิวของตับ มองจากดานลาง
ภาพที่ 20 การแบงกลีบของตับทางกายภาพ
ภาพที่ 21 การแบงกลีบยอยของตับ (Liver segmentation)
ภาพที่ 22 ระบบหลอดเลือดดําบริเวณตับ
ภาพที่ 23 คาปุต เมดูซา (Caput medusa)
ภาพที่ 24 ระบบหลอดเลือดแดงบริเวณตับ
ภาพที่ 25 กายวิภาคบริเวณขั้วตับ
ภาพที่ 25ก. กายวิภาคของตับ
ภาพที่ 26 หนวยยอยของตับ (Hepatic lobule)
ภาพที่ 27 หนวยยอยของตับ (Hepatic lobule)

3
3
4
5
5
5
6
6
6
7
7
8
9
9
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

สารบัญภาพ (ตอ)
หนา
ภาพที่ 27ก. หนวยยอยของตับ
ภาพที่ 28 ระบบทอนํ้าดีนอกตับ (Extrahepatic bile duct)
ภาพที่ 29 พยาธิใบไมตับในทวีปเอเซีย
ภาพที่ 30 วงจรชีวิตพยาธิใบไมตับ
ภาพที่ 31 หอย Bithynia (Digoniostoma) saimensis goniomphalos พบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศและที่ประเทศลาว
ภาพที่ 32 หอย Bithynia (Digoniostoma) funiculata พบที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ภาพที่ 33 หอย Bithynia (Digoniostoma) siamensis siamensis พบที่ภาคกลางของประเทศไทย
ภาพที่ 34 หอยโขง Pila scutata เปนหอยที่มีรูปรางครึ่งวงกลม มีลายพาดขวางบนเปลือกพบไดที่ภาคใต
ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเปนตัวโฮสตนําโรคของพยาธิ Angiostrongylus
cantonensis และเปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคตัว ที่สองของพยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง
(Echinostoma malayanum)
ภาพที่ 35 หอยโขง Pila polita เปนหอยที่มีรูปรางเปนรูปไข มีสวนทายรีแหลม พบไดทั่วไป
ในประเทศไทย เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิ (Angiostrongylus cantonensis)
และเปนตัวนําโฮสตกึ่งกลางตัวที่สองของพยาธิ ใบไมลําไสขนาดกลาง (Echinostoma
ilocanum)
ภาพที่ 36 หอยโขง Pila ampullacea เปนหอยที่มีรูปรางครึ่งวงกลม พบไดทั่วไปในประเทศไทย
เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิหอยโขง หรือ พยาธิปอดหนู หรือ ไขปวดหัวหอย
(Angiostrongylus cantonensis)
ภาพที่ 37 หอยทากยักษ (Achatina fulica) เปนหอยที่มีขนาดใหญไมมีฝา ขนาด 2 – 4 x 5 – 10 ซม.
เปลือกเรียบมีลายตามความยาวของเปลือกเปนหอยบกชอบกินตามพื้นดินที่ชื้นๆ กินใบไม
เปนอาหาร พบไดทุกภาคในประเทศไทย เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิ Angiostrongylus
cantonensis
ภาพที่ 38 หอยขม (Filopaludina (Siamopaludina) martensi) เปนหอยที่มีฝาปดรูปรางเปนเกลียว
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
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
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ภาพที่ 40
ภาพที่ 41
ภาพที่ 42
ภาพที่ 43

หอย Neotricula aperta α race
หอย Neotricula aperta ß race
หอย Neotriculaaperta γ race
หอยเจดีย (Melanoides tuberculata) มีฝาปด ขนาด 0.7 – 1.0 x 1.5 – 3.0 ซม.
เปลือกวนเปนเกลียวคลายเจดีย สีนํ้าตาลดํา พบในนํ้าจืดตามธารนํ้าที่ไหลทุงนา 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
พบที่ประเทศฟลิปปนส จะเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิ 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, Echinostoma malatanum, E. revolutum, Hypoderaeum conoideum

ภาพที่ 48 เปลือกขดเปนวงกลมแบนทั้ง 2 ขาง มีจดดําเรียงเปนแถว พบไดทั่วไปตามแหลงนํ้าที่มีพืชนํ้า
เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง 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 เมื่อหงาย
ดานทองขึ้นจะเห็นรูบุมเล็ก และเห็นรอยขีดสีขาว 2- 3 ขีด พบไดทั่วไปในแหลงนํ้าที่มีพืชนํ้า
เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิใบไมลําไสขนาดใหญ Fasciolopsis buski
ภาพที่ 50 หอย Segmentina (Trochorbis) trochoideus เปนหอยนํ้าจืดขนาดเล็ก ขนาด
0.13-0.71x 0.25 – 0.35 ซม. ไมมีฝา ดานทองแบน ดานหลังนูน ดานทองไมมีรูบุม
และไมมีรอยขีดพบไดทั่วไปในแหลงนํ้าที่มีพืชนํ้าเปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิใบไมลําไส
ขนาดใหญ Fasciolopsis buski
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สารบัญภาพ (ตอ)
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ภาพที่ 51
ภาพที่ 52
ภาพที่ 53
ภาพที่ 54
ภาพที่ 55
ภาพที่ 56
ภาพที่ 57
ภาพที่ 58
ภาพที่ 59
ภาพที่ 60
ภาพที่ 61
ภาพที่ 62

ภาพที่ 63

ภาพที่ 64
ภาพที่ 65

ปลานํ้าจืดมีเกล็ดที่เปนแหลงอาศัยของพยาธิใบไมตับระยะติดตอ
ระดับของแนวทางการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํ้าดี
รูปแบบดั้งเดิมของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรค Rogers , 1975
ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรคที่ไดรับการพัฒนา Rogers , 1986
ความสัมพันธระหวางสิ่งคุกคามสิ่งแวดลอม การรับสัมผัส และผลกระทบตอสุขภาพ
ประยุกตจาก Department of Health, Government of Western Australia
วงจรโรคพยาธิใบไมตับ
กรอบนวัตกรรมสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ประยุกตจาก US Environmental Health Tracking
สวนประกอบของดิน แบงตามรอยละขององคประกอบตางๆ
การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อพยาธิใบไมตับโดยการตรวจหาไขพยาธิดวยกลองจุลทรรศน
การคัดกรองกลุมเสี่ยง verbal screening
การคัดกรองดวย ultrasound
การติดเชื้อพยาธิใบไมตับทําใหเกิดการอักเสบในตับบริเวณรอบๆทอนํ้าดี มีเซลลเม็ดเลือดขาว
เขามาเปนจํานวนมาก และสรางอนุมูลอิสระ จึงเกิดการทําลายดีเอ็นเอในเซลลเยื่อบุผิวทอนํ้าดี
ทําใหรหัสพันธุกรรมเกิดการกลายพันธุที่สามารถเขาสูกระบวนการกอมะเร็ง ซึ่งจะใชเวลา
ยาวนานประมาณ 20-30 ป
แผนภูมิแสดงวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันมะเร็งทอนํ้าดี หากติดพยาธิใบไมตับใหกินยา
ถายพยาธิพราซิควอนเทล แตถาไมเลิกนิสัยกินปลาดิบแลวถายพยาธิเรื่อยๆ จะทําใหเพิ่มการ
อักเสบทุกครั้งที่ติดเชื้อใหม แลวจะมีการทําลายดีเอ็นเอมากขึ้น ทําใหยีนของเราเกิดการ
กลายพันธุ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการเกิดมะเร็ง
จึงเขาสูกระบวนการกอมะเร็งไดเร็วขึ้น
แสดงระยะเวลาประมาณของกระบวนการเกิดมะเร็งทอนํ้าดีในคนที่ใชเวลาประมาณ 20-30 ป
หลังการติดเชื้อซึ่งทําใหเกิดการอักเสบแบบเรื้อรัง และการหนาตัวรอบเซลลทอนํ้าดี ซึ่งแสดงถึง
ความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งทอนํ้าดี และแพทยสามารถตรวจวินิจฉัยไดดวยเครื่องอัลตราซาวด
สรุปกลไกระดับโมเลกุลที่นําไปสูการเกิดมะเร็งทอนํ้าดีหลังการติดเชื้อพยาธิใบไมตับแบบ
เรื้อรังและซํ้าซาก ที่ทําใหเกิดความเสียหายตอสารชีวโมเลกุลทุกชนิด รวมทั้งเซลลเยื่อบุ
ทอนํ้าดี ทําใหตองมีการซอมแซมและเกิดรอยโรคคือการสรางเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบทอนํ้าดี
ขณะเดียวกันก็เกิดการกลายพันธุของรหัสพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออก
ของยีนที่เกี่ยวของกับควบคุมการแบงตัว กลุมการตาย (apoptosis) และกลุมการแพรลุกลาม
ของเซลล (metastasis) เปนตน เหตุการณทั้งหมดนี้จะมีการสอดประสานกันและนําเขาสูก
ระบวนการกอมะเร็ง ทําใหเซลลเยื่อบุผิวทอนํ้าดีปกติกลายเปนเซลลมะเร็งไดในที่สุด
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ภาพที่ 66
ภาพที่ 67
ภาพที่ 68
ภาพที่ 69
ภาพที่ 70
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ภาพที่ 73
ภาพที่ 74

อโรคาฐิตะโมเดล (Arokhadhita Model)
กิจกรรมการดูแลแบบองครวมตามแนวทางของอโรคยศาล
การออกกําลังกายดวยชี่กงวิถีไทย
หัวเราะบําบัด
จิตอาสาตรวจเยี่ยมอาการผูปวย
ประบบสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรมในภาพรวม
กฎบัติออตตาวา วาดวยการสงเสริมสุขภาพ
การตีพิมพผลงานวิจัยและนวตกรรมดานโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
ประเภทงานวิจัยและนวตกรรมดานโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

202
204
205
205
207
220
221
225
225

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11

ระดับการตรวจพบเชื้อพยาธิใบไมตับ จําแนกรายหมูบาน
ระดับความรุนแรงของจํานวนไขพยาธิใบไมตับ (n= 3,916)
องคประกอบของ Liver bile กับ Gallbladder bile
สารชีวเคมีในการตรวจ LFT
อาหารที่เสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
แบบประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหารดิบ
สรุปการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการประยุกตใช Stage of change model
ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เชื้อโรคที่พบในสิ่งปฏิกูล
ปริมาณและระยะเวลาการทําลายเชื้อโรค
แสดงความแตกตางของผลผลิตที่เปนอินทรียตามมาตรฐาน กับ ผลผลิตที่เรียกวา
ปลอดภัยจากสารพิษ
ตารางที่ 12 หลักการใชยาแกปวดขององคการอนามัยโลก (WHO analgesic Ladder)

8
9
25
30
73
91
92
93
117
126
130
178

แนวคิดที่ 1 ธรรมชาติวทิ ยาของพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํา้ ดี
สถานการณโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
กายวิภาคและสรีรวิทยาของตับและทอนํ้าดี
ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไมตับ
หอยที่มีความสําคัญในทางการแพทยในประเทศไทย
ปจจัยเสี่ยงและการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
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สถานการณโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
แพทยหญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน
1. สถานการณโรคมะเร็ง
ปจจุบนั โรคมะเร็งเปนสาเหตุสาํ คัญของการเสียชีวติ ของประชากรโลกและพบวา 57% ของมะเร็งรายใหม และ
65% ของการตายจากมะเร็ง เกิดในประเทศกําลังพัฒนา และจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นใน พ.ศ. 2568 1 นอกจากนี้ พบวา 2
ใน 3 ของประชาชน 55 ลานคนเสียชีวิตดวยโรคไมติดตอ และพบวา มะเร็งเปนสาเหตุการเสียชีวิตที่พบมากที่สุด และ
ประชาชน 4.2 ลานคนที่ตายดวยมะเร็งในชวงอายุ 30-69 ป

3

ภาพที่ 1 Leading causes, all ages, 2011

ภาพที่ 2 Leading causes, ages 30-69, 2011

สําหรับประเทศไทย พบวา สาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งและเนื้องอกรวมทุกชนิดจากป พ.ศ. 25512555 พบวามีแนวโนมสูงขึ้น จาก 87.6ตอประชากร 100,000 เปน 98.5 ตอประชากร 100,000 2

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
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4
ภาพที่ 3 สาเหตุการตายของคนไทย

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

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

ภาพที่ 5 ผูปวยที่รับไวรักษาในรพ.ประเทศไทย
ป พศ. 2548 – 2555

ภาพที่ 6 ผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีที่รับไวรักษาใน รพ.
ประเทศไทย ป พศ. 2553

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

ภาพที่ 8 ผูปวยมะเร็งทอนําดีที่รับไวในโรงพยาบาล
ประเทศไทย จําแนกรายกลุมอายุ ป 2553

3. สถานการณโรคพยาธิใบไมตับ
ประชาชนเปนโรคพยาธิใบไมตับไดจากการรับประทานอาหารประเภทปลานํา้ จืดเกล็ดขาว (ตระกูลปลาตะเพียน)
6 เมนูปรุงดิบหรือสุกๆ ดิบๆ หรือทีม่ ตี วั ออนของพยาธิใบไมตับปนเปอน และกลุมทีเ่ ปนโรคพยาธิใบไมตับจะเปนกลุมเสีย่ ง
ที่จะเกิดมะเร็งทอนํ้าดี และมีโอกาสเสียชีวิตได ซึ่งขณะนี้ประชาชนในประเทศไทยที่เปนโรคพยาธิใบไมตับมีประมาณ
6 ลานคน และประชาชนกลุมนีจ้ ะพัฒนาเปนโรคมะเร็งทอนํา้ ดีในระยะเวลาประมาณ 20-30 ปขางหนา5 จากการสํารวจ
ทางระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิของประเทศไทย ดวยวิธี Kato’s thick smear ตั้งแต ป 2500 -2557 พบวา
แนวโนมลดลง (ภาพที่ 9)
รอยละ

ภาพที่ 9 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ ประเทศไทย พ.ศ.2500 -2557
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จากการสํารวจ ใน ป 2552 พบวา ประชาชนคนไทย 18.1 % เปนโรคหนอนพยาธิ โดยพบมากทีส่ ดุ ทีภ่ าคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 26% ภาคเหนือพบ17.7% ในขณะเดียวกัน 2 ภาคนี้ก็พบอัตราติดพยาธิใบไมตับสูงกวาที่อื่น ๆ เชนกัน
คือ 16.6% และ10% ตามลําดับนอกจากนีย้ งั พบวาผูทีเ่ คยเปนโรคพยาธิใบไมตับและกินยารักษาพยาธิแลวกลับมาเปน
ซํ้าอีกสูงถึง 12% 6 เมื่อพิจารณาเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด พบวาจังหวัดนครพนม มีอัตราความชุก
สูงสุด 50.8% รองลงมาคือจังหวัดศรีษะเกษ 38.6% และอํานาจเจริญ 32.6 % ตามลําดับ (ภาพที่10)

7
ภาพที่ 10 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย ป พ.ศ. 2552

ในป 2556 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน รวมกับเครือขายในพืน้ ที่ สํารวจการติดเชือ้ พยาธิ
ใบไมตับในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 พบวา มีอัตราการติดเชื้อเฉลี่ย 22.1 % โดยพบมากที่สุดที่จังหวัดนครพนม 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

เมือ่ พิจารณาระดับพบเชือ้ ความชุกพยาธิใบไมตับจําแนกรายหมูบานในจํานวน 210 หมูบานทีเ่ ปนกลุมตัวอยาง
8 พบวา ระดับตรวจพบเชื้อพยาธิใบไมตับสูงสุดอยูที่ 1-19% คิดเปน 44.3% รองลงมาคือระดับตรวจพบเชื้ออยูที่
21-40% คิดเปน 26% นอกจากนี้พบวามีพื้นที่ที่ไมพบวาประชาชนไมมีการติดเชื้อพยาธิใบไมตับเลย มีถึง 10 %
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ระดับการตรวจพบเชื้อพยาธิใบไมตับ จําแนกรายหมูบาน
ระดับการตรวจพบเชื้อพยาธิใบไมตับ (%)
0
1-19
21-40
40 – 60
61 – 80
รวม

จํานวนหมูบาน(n=210)
21
93
55
34
7
210

รอยละ
10.0
44.3
26.2
16.2
3.3
100.0

ผลการตรวจนับไขพยาธิใบไมตับ เพือ่ ประเมินหาระดับความรุนแรงของพยาธิใบไมตับ พบวา สวนใหญมีระดับ
ความรุนแรงอยูในระดับตํ่า คิดเปน 91.5% (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ระดับความรุนแรงของจํานวนไขพยาธิใบไมตับ (n= 3,916)
จํานวนที่สงตรวจ พบพยาธิ MEPG S.D.
ทั้งหมด
ใบไมตับ

3,916

980

316.8

Low
(EPG)
<1,000

Medium
(EPG)
1,000
-9,999
n
% n
%
1,222.7 897 91.5 83 8.5

High
(EPG)
10,00029,999
n
%
0
0

highest
(EPG)
>29,999
n
0

%
0

หมายเหตุ : MEPG = Mean Egg Per Gram

ในป 2557 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน รวมกับเครือขายในพืน้ ที่ สํารวจการติดเชือ้ พยาธิ
ใบไมตับในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 7 พบวา มีอตั ราการติดเชือ้ เฉลีย่ 16.9 % โดยพบมากทีส่ ดุ ทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ 22.3% เมือ่
จําแนกอัตราพบเชื้อพยาธิใบไมตับเปนรายพื้นที่ ใน 4 จังหวัด พบสูงที่สุดคือ อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ คิดเปน
66.7 % (ภาพที่ 13)
22.3 %
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11 %
10.8 %

18.9 %

ภาพที่ 13 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ เขตสุขภาพ ที่ 7 ป 2557

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

ภาพที่ 14 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับ เขตสุขภาพ ที่ 7 จําแนกรายกลุมอายุ ป พ.ศ. 2558

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

กลาวโดยสรุป โรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ และเปนสาเหตุการ
เสียชีวติ ในลําดับตนๆ ในภาคอีสานตอนบน ดังนัน้ ทุกภาคสวนตองเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาดวยกัน 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_cancer.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
10 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 OpisthorchisviverriniInfections in Upper Northeast Thailand. Asian Pac J Cancer Prev, 15 (16), 6609-6612

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

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 Glisson’s capsule ตับอยูใตกระบังลมและภายในของชายโครงขวา ขอบลางของตับประมาณ 3-4 เซนติเมตรที่โผลพน
ชายโครง จึงสามารถตรวจคลําขอบตับไดจากการตรวจหนาทอง ตับสามารถเคลื่อนลงมาตามจังหวะการหายใจเขา
หายใจออก
ตับมีหนาที่หลายอยาง ไดแก เมแทบอลิสม (Metabolism) ของคารโบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน ทําลายสาร
พิษ (Detoxiﬁcation) สังเคราะหโปรตีน (Protein production; albumin, globulin) สะสมพลังงาน (Storage
energy) และสังเคราะหนํ้าดี (Bile synthesis) เปนตน
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ผิวของตับ (Surface of liver)
1. Diaphragmatic surface เปนผิวดานที่ชิดกับกระบังลม ผิวเรียบ มีลักษณะโคง (Convex) อยูใตกระบังลม
ตับยึดติดกับกระบังลมโดย Coronary ligament (ภาพที่ 18) ซึ่งเปนการวกกลับของเยื่อบุชองทองดานใน
(Visceral peritoneum) ทีห่ นาตัวขึน้ ผิวดานบนของตับสวนใหญถูกคลุมดวย visceral peritoneum ตําแหนง
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 กับบริเวณที่สัมผัสกับถุงนํ้าดี fossa for
gallbladder รอง visceral surface มีลักษณะเปน H shape (รภาพที่ 19, 20) โดยขาดานซาย (left sagittal 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
ของตับจะสัมผัสกับอวัยวะอื่นๆ (ภาพที่ 19) ดังนี้
• 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
กับ Left lobes ซึง่ เรียกการแบง lobe ลักษณะนีว้ า Superﬁcial lobes สวนการแบง lobe โดยอาศัยแขนงของหลอด
เลือดและทอนํ้าดีภายในตับ 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 ตามลําดับ ดังนัน้ ตับกลีบขวามี 4 segments ไดแก
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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 segments 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 การเชื่อมกันของ paraumbilical vein กับ epigastric vein
(ภาพที่ 22) มีประโยชนในกรณีตับแข็ง (liver cirrhosis) เลือดไมสามารถเขาไปยังตับได จึงยอนกลับทาง epigastric
vein เพื่อไหลเขา caval system สงผลใหหลอดเลือดดํารอบๆสะดือโปงพอง เรียกวา Caput medusae (ภาพที่ 23)

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

Coronary ligament เปนเยื่อ visceral peritoneum ที่วกกลับไปเกาะกับกระบังลม มีบางสวนของตับไม
ถูกคลุมโดย peritoneum
Lesser omentum เปนเยื่อสองชั้นของ peritoneum เกาะจากตับไปยัง lesser curvature และสวนตน
ของ duodenum ประกอบดวยสองสวน คือ hepatogastric กับ hepatoduodenum ligaments ขอบ (free border) 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 “Arteryซาย Bile-ขวา หนาวาง หลัง-Vein”
หลอดเลือดที่มาเลี้ยงตับ (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 จะรวมกันที่ 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- 13
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 เขาสูตับที่ 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
ลักษณะนี้ 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 ในโซนนี้มี Esterase สูง แตมี oxidative enzyme ตํ่า
ชนิดของเซลลในตับ
Hepatocyte มักเรียกวาเซลลตับ เปนเซลลที่มีขนาดใหญและหลายเหลี่ยม (Polyhedral cell) มี nucleus
กลม ภายในมี nucleoli ชัดเจน cytoplasm มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะโภชนาการ ถากินอยูสมบูรณ เซลลตับจะ
มีการสะสมของไกลโคเจนและไขมันมาก เมือ่ ผานกระบวนการทําสไลด สารประกอบทัง้ สองจะหลุดไป เห็นเปนชองวาง
ขนาดใหญภายในเซลล ในภาวะที่ขาดสารอาหาร 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
เนื่องจากการจับกินสิ่งแปลกปลอมเขาไปหรือจับกินเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุขัย Kupffer cell อยูภายใน Hepatic
sinusoid
Stellate cell มีชอื่ เรียกหลายอยาง เชน Ito cell หรือ hepatic lymphocytes ในระดับ light microscope
ไมสามารถแยกจากเซลลตับภายใน cytoplasm ของ stellate cell มี liquid droplet และ vitamin A สะสมอยู
14 นอกจากนี้ 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 ถุงนํ้าดีเปนที่เก็บ
นํ้าดีและทําใหนํ้าดีเขมขนขึ้น โดย hepatocyte สรางนํ้าดีไหลเขา bile canaliculi การไหลของนํ้าดีจะสวนทางกับ
การไหลของเลือดใน hepatic sinusoid ทอ bile canaliculi ในตับ รวมกันเปน bile duct และหลายๆ bile ducts
รวมเปน Hepatic ducts ซายและขวา ออกจากตับบริเวณ porta hepatis จากนั้นทอทั้งสองรวมกันเปน common
hepatic duct และ common hepatic duct รวมกับ cystic duct กลายเปน common bile duct (CBD) ปลาย
ทอของ CBD มีหูรูดเรียกวา Sphincter of Oddi
ชวงทีไ่ มไดรับประทานอาหาร sphincter of Oddi จะปด นํา้ ดีจงึ ทนไปเก็บทีถ่ งุ นํา้ ดี และทีถ่ งุ นํา้ ดีมกี ารดูดนํา้
กลับสงผลใหนํ้าดีมีความเขมขนมากขึ้น เมื่อรับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูง 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 เปนบริเวณตรงกลางของถุงนํ้าดี วางแนบชิดกับตับ มี visceral peritoneum คลุม
Neck of gallbladder สวนที่ตอกับ body จะเล็กลงเรื่อยๆ ชี้ไปทาง porta hepatis ทํามุมแหลมกับ
cystic duct
ผนังของบริเวณ neck มีการยกตัวของ mucosa ฟอรมเปน spiral folding เสมือนเปนลิ้น เรียกวา valve
of Heister ในการหาตําแหนง omental foramen จะใช neck ของถุงนํ้าดีเปนแนวทางในการคลํา
จุลกายวิภาคของถุงนํ้าดี (Histology of gallbladder)
ถุงนํ้าดีเปน muscular sac มีเซลลเยื่อบุเปนชนิด simple columnar epithelium ชั้น submucosa คอน
ขางหลวม ชั้นกลามเนื้อมีทั้ง longitudinal, oblique และ transverse ﬁbers แตไมสามารถแยกเปนชั้นอยางชัดเจน
ชั้นนอกสุดเปน adventitia (serosa) มีหลอดเลือดและทอนํ้าเหลืองแทรกอยูทั่วๆไป
เมื่ออาหารถึงลําไสเล็กสวนตนโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันมาก 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 ของถุงนํ้าดี จะวิ่งขึ้นเล็กนอย ไปตอ
กับ common hepatic duct กลายเปน CBD ภายในทอของ cystic duct มีลักษณะเปนเกลียว จึงทําใหนํ้าดีไหลไป
เก็บในถุงนํ้าดีไดคลองขึ้น
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Clinical note
คนที่มีนิ่วในถุงนํ้าดีถายังไมมีภาวะอุดตันสวนใหญจะไมแสดงอาการ สําหรับคนที่แสดงอาการชวง
แรกๆ จะมีอาการปวดจุกแนน อาการจะมากขึ้นหลังรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอาหารมื้อใหญและมีไข
มันสูง ไปกระตุน I cell หลั่ง CCK แลวไปกระตุนใหถุงนํ้าดีมีการหดตัวจึงจะมีอาการปวดมากขึ้น แตถามีนิ่ว
ในทอนํา้ ดีจะมีอาการปวดบิดเปนพักๆ จากการบีบตัวของกลามเนือ้ ทอนํา้ ดีและถามีการอุดตันจะมีตวั เหลือง
ตาเหลืองตามมา

หลอดเลือดแดงของถุงนํ้าดีและทอนํ้าดี (Arterial supply of gallbladder and cystic duct)
หลอดเลือด cystic artery ที่ไปเลี้ยงถุงนํ้าดีและทอนํ้าดีเปนแขนงของ right hepatic artery หลอดเลือดนี้
มี variation ไดหลายรูปแบบ ซึง่ อาจจะอยูดานหนาหรือดานหลังตอ common hepatic duct และแตกแขนงในระดับ
ตางๆ กัน
หลอดเลือดดําของถุงนํ้าดีและทอนํ้าดี (Venous drainage)
เลือดดําจาก cystic duct มีบางสวนเทไปที่ pancreaticoduodenal vein, right gastric vein แตสวนใหญจะ
เทไปที่ portal vein ในบางคนเลือดดําที่มาจาก fundus และ body จะเขาตับโดยตรง
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ระบบประสาทที่ควบคุมถุงนํ้าดีและทอนํ้าดี (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) ซึ่งมี dermatome
บริเวณหัวไหลและสะบักขวา
ทอนํ้าดี (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 pancreatic duct ฟอรมเปนกระเปาะเรียกวา Hepatopancreatic ampulla
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ปลายของ Hepatopancreatic ampulla แทงเขาผนังของลําไสเล็กสวนตนมีกลามเนือ้ เรียบทีห่ นาตัวขึน้ ฟอรม
เปนหูรูด เรียกวา Hepatopancreatic sphincter (Sphincter of Oddi)
หนาที่ของตับ
ตับเปนอวัยวะที่สําคัญ จัดเปน vital organ ไดรับเลือดไปเลี้ยงประมาณรอยละ 25 ของ Cardiac output
มีหนาที่หลายอยาง ถามีพยาธิสภาพที่ตับจะสงผลตอระบบอื่นๆ ตามมาอยางมาก แบงหนาที่ของตับไดดังนี้
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 มีทงั้ ทีอ่ ยูในรูปของมหโมเลกุล (Macromolecule) และโมเลกุลขนาดเล็ก (Micro-molecule)
เปนแหลงพลังงานทีส่ าํ คัญของสิง่ มีชวี ติ ขัน้ สุดทายของการยอยและการดูดซึมของคารโบไฮเดรตจะอยูในรูปของกลูโคส
กาแลคโตส และฟรักโตส
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ตับเปนอวัยวะในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าตาลในเลือดมีผลตอการ
สังเคราะหหรือสะลายนํ้าตาลในตับ จึงกลาวไดวา ตับเปนตัว Buffer นํ้าตาลในรางกาย สําหรับกาแลคโตสและฟรัก
โสต เมื่อเขาไปที่เซลลตับ (Hepatocyte) แลว สวนใหญจะเปลี่ยนเปนกลูโคสทันที ดังนั้น จะไมพบกาแลคโตสและฟ
รักโตสในกระแสเลือด เซลลตับมีเอนไซมหลายตัว สามารถเปลีย่ นนํา้ ตาลทีม่ โี มเลกุลขนาดเล็กไปเปนคารโบไฮเดรตทีม่ ี
โมเลกุลขนาดใหญ คือ ไกลโคเจน (Glycogen) และเปลีย่ นจากโมเลกุลขนาดใหญใหกลับไปเปนกลูโคสทีม่ ขี นาดเล็กได
ขึ้นกับความตองการของรางกาย ถารางกายมีปริมาณกลูโคสที่มากพอ เซลลตับเก็บสะสมกลูโคสในรูปของไกลโคเจน
การที่เซลลตับเก็บสะสมนํ้าตาลในรูปของไกลโคเจนเพราะไกลโคเจนไมมี Osmotic pressure ตางกับกลูโคสที่มี
คุณสมบัตินี้สูงมาก จะดึงนํ้าเขาเซลล สงผลใหเซลลบวมและตายได
เซลลทีส่ ะสมไกลโคเจน ไดแก เซลลตับกับเซลลกลามเนือ้ โดยทีต่ บั สะสมไกลโคเจนคิดเปนรอยละ 5-8 ของนํา้
หนักตับ การสะลายไกลโคเจนในเซลลตับจะไดกลูโคสและสะลายตอไปเปนสารตัง้ ตนในวัฏจักรเครบส (Kreb’s cycle,
citric acid cycle) ซึ่งใหพลังงานสูง ขณะที่เซลลกลามเนื้อสะสมไกลโคเจนประมาณรอยละ 1-3 ของไกลโคเจนในตับ
การสะลายไกลโคเจนในกลามเนื้อสวนใหญจะไดกรดแลคติก (Lactic acid) ใหพลังงานตํ่ากวาที่สะสมในเซลลตับ
เมื่อมีนํ้าตาลเพียงพอ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนไกลโคเจน เรียกวา Glycogenesis โดยที่กลูโคสเปลี่ยนไป
เปน Glucose-6-phosphate, glucose-1-phosphate, uridine diphosphate glucose และ glycogen ตามลําดับ
การสะลายไกลโคเจน เรียกวา Glycogenolysis เนื่องจากไกลโคเจนเปนโพลิเมอรของกลูโคสที่มีขนาดแตก
ตางกัน ดังนั้น การสะลายไกลโคเจนจะไดทั้งกลูโคสและไกลโคเจนที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งอาศัยเอนไซม Glycogen
17
phosphorylase
โดยปกติแลว glycogen phosphorylase จะอยูในรูป inactive form เมื่ออยูในภาวะนํ้าตาลตํ่า จะกระตุน
ใหเกิดการหลัง่ epinephrine และ Glucagon สงผลใหเอนไซม glycogen phosphorylase เปลีย่ นเปน active form
ไปกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาสะลายไกลโคเจน
ปฏิกิริยาการสะลายกลูโคส เรียกวา Glycolysis เกิดขึ้นกับเซลลทั่วๆไปในรางกาย จะไดพลังงานในรูปของ
ATP และ NADH ปฏิกริ ยิ านีเ้ กิดขึน้ ที่ cytoplasm จะไดไพรูเวท (Pyruvate) ซึง่ เปนสารตัวกลางทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลง
ตอไปเปน Lactate, acetyl CoA, acetate และ ethanol
เมือ่ อยูในภาวะขาดออกซิเจน เซลลเปลีย่ น pyruvate เปน lactate ถารางกายมีออกซิเจนเพียงพอ จะเปลีย่ น
Pyruvate เปน acetyl CoA และเขาสูวัฏจักรเครบส จะไดพลังงานสูงสําหรับสิ่งมีชีวิตบางประเภทสามารถเปลี่ยน
Pyruvate เปน acetaldehyde แลวถูกออกซิไดซดวย NAD+ ไปเปน acetate หรือถูก reduce ดวย NADH ไปเปน
ethanol
โปรตีน เปนสารอาหารหลักสําหรับการสรางเนื้อเยื่อตางๆ ในรางกาย เมื่อกินอาหารที่มีโปรตีนมากจะมีการ
สรางยูเรีย (Ureagenesis) มากขึน้ โปรตีนผานการยอยและดูดซึมในรูปของกรดอะมิโน สวนหนีง่ ของกรดอะมิโนจะถูก
นําไปสังเคราะหโปรตีน อีกสวนจะสะลายใหพลังงาน เนือ่ งจากกรดอะมิโนทุกชนิดมีหมูแอลฟา-อะมิโน (α-NH2) จําเปน
ตองกําจัดหมูนีอ้ อก จะไดแอมโมเนียม (NH4+) ซึง่ จะถูกขับออกไปหรือนํากลับมาใชอีกครัง้ สวนองคประกอบทีเ่ หลือถูก
นําไปเปนตัวกลางของวัฏจักรเครบส จะใหพลังงานสูง สารตัวกลางที่ไดหลังจากกําจัดหมู 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
เปนปฏิกริ ยิ ายายหมู alpha amino สําหรับ glutamate จะถูกออกซิไดซไปเปนแอมโมเนียมและบางสวนจะถูกปลอย
ออกสูกระแสเลือด
ใน mitochondria แอมโมเนียจะทําปฏิกริ ยิ ากับ Bicarbonate ได carbamoyl phosphate และทําปฏิกริ ยิ า
กับ Ornithine กลายเปน Citrulline แลวออกจาก mitochondria เขาสู cytoplasm รวมกับ Aspartate ได argininosuccinate ถูกสะลายเปน arginine และ fumarate และ arginine จะถูกสลายตอไปเปนยูเรีย (Urea) กับ
Ornithine โดย urea จะถูกสงออกจาก hepatocyte ผาน urea channel (AQP9) ดังนั้นแอมโมเนียจะถูกเปลี่ยน
เปนยูเรียแลวขับออกทางปสสาวะ
สําหรับแอมโมเนียมทีไ่ ดจาก Normal ﬂora ในทางเดินอาหาร เมือ่ เขาเซลลตับ จะถูกเปลีย่ นเปน glutamine
โดยเอนไซม glutamine synthetase โดยที่ glutamine ไมเปนพิษตอเซลลในรางกาย
Clinical note
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ผูปวย hepatic failure เชน cirrhosis จุลชีพในลําไส (Normal ﬂora) ผลิตสารแอมโมเนียปริมาณ
มาก ซึง่ hepatocyte ไมสามารถจํากัดแอมโมเนียออกไปได รวมกับการเกิด Porto-systemic shunt ทําให
เลือดจาก porto-system จะ shunt ไปทาง systemic circulation แอมโมเนียที่คั่งในรางกายมีผลตอ
เนื้อเยื่อประสาทโดยตรง ทําใหผู ปวยมีอาการสับสน 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
แอมโมเนียที่เพิ่มขึ้นอยางมาก 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, cisterna Chyli, thoracic duct เขาสูกระแสเลือดที่ left subclavian vein ตามลําดับ
Endothelium ของผนังหลอดเลือดมี lipoprotein lipase (LPL) ไปยอยบางสวนของ chylomicron จะได
กลีเซอรอลกับกรดไขมัน สวน chylomicron มีขนาดเล็ก (มีคอเรสเตอรอลในสัดสวนทีส่ งู เพราะไขมันตัวอืน่ ถูกไฮโดรไลส
(hydrolyse) ไปแลว จึงเรียกวา cholesterol-rich remnant chylomicron ไขมันประเภทกลีเซอรอลกับกรดไข
มันที่มีขนาดสั้น จะถูกนําไปสะสมที่เซลลไขมัน (adipocyte) กับกลามเนื้อ สวนกรดไขมันที่มีขนาดยาว (Long-chain
fatty acids) กับ remnant chylomicron จะถูกนําเขาสูตับ
เซลลตับเปนแหลงเมตาบอลิสมของไขมัน ดังนี้
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1. สะลายกรดไขมันใหเปนสารประกอบที่มีโมเลกุลเล็กลง เพื่อนําไปเปนพลังงาน
2. สังเคราะหไทรกลีเซอไรดจากคารโบไฮเดรตในกรณีทมี่ ปี ริมาณนํา้ ตาลมาก เพือ่ นําไปเก็บในเนือ้ เยือ่ ไขมัน
3. สังเคราะหไขมันในรูปคอเรสเตอรอล และ phospholipids
หลังจากรับประทานอาหารไป 1 ชัว่ โมง นํา้ เลือดมีปริมาณไขมันในรูป chylomicron สูงสุดคิดเปนรอยละ 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
สวนใหญถูกเปลีย่ นเปน steroid (Cholesterol, bile acid) ในนํา้ ดี และถูกขับออกทางอุจจาระ สวนการหลุดลอกของ
ผิวหนังเปนการกําจัดไขมันในรูปของ phospholipid การเปลีย่ นคอเรสเตอรอลเปน steroid hormone เปนการเปลีย่ น
ไปเปนรูปแบบอื่น
เมื่อ chylomicron ในกระแสเลือดไปสัมผัสกับ endothelium ของหลอดเลือด โดยเฉพาะ endothelium
ของหลอดเลือดฝอยใน adipose tissue และตับ ซึง่ มีเอนไซม LPL จะไป hydrolyse ไทรกลีเซอไรดใน chylomicron
ไดกรดไขมันกับกลีเซลรอล ทั้งกรดไขมันกับกลีเซอรอล จะถูกสงเขาไปยังเซลลไขมันกับเซลลกลามเนื้อ จะรวมตัวกัน
19
ใหม เปนไทรกลีเซอไรด ภายในเซลลทั้งสองชนิด ซึ่งเปน Storage form ของไขมัน
หลังจากที่ chylomicron ถูก LPL hydrolyse แลว ไขมันที่เหลือในกระแสเลือดรอยละ 95 อยูในรูปของ
lipoprotein ซึ่งมีขนาดเล็กกวา chylomicron แตองคประกอบคลายกัน คือ ประกอบดวย triglyceride, cholesterol และ phospholipid
ชนิดของ Lipoproteins
Lipoprotein ประกอบดวย 4 ประเภทหลักๆ แยกโดย centrifuge ปนแยกตามความหนาแนน ดังนี้
1. Very low-density lipoproteins (VLDL) ประกอบดวยไทรกลีเซอไรดปริมาณมาก 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 มีปริมาณคอเรสเตอรอลและ phospholipid บาง
การขนสงไขมันโดย Lipoprotein พบวา VLDL สวนใหญขนสงไทรกลีเซอไรดจากตับไปยังเนื้อเยื่อไขมันที่อยู
ตามรางกาย สวน Lipoprotein ตัวอื่นมีทั้งขนสงจากตับไปยังเนื้อเยื่อไขมัน และจากเนื้อเยื่อไขมันไปยังตับ
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Chylomicron ถูกนําเขาสูเซลลตับ และถูกสะลายในไรโซโซม ไดไทรกลีเซอไรด คอเรสเตอรอล และกรดไขมัน
ตอไป
เซลลตับสามารถ esteriﬁed กรดไขมัน เปนกลีเซอรอล และเปลี่ยนตอไปเปนไทรกลีเซอไรด เก็บสะสมไวใน
เซลลตับหรือสงออกมาในรูปของ VLDL ไปยังเซลลไขมันทั่วรางกาย
เซลลทั่วๆไปมีการนํากรดไขมันเขาไปใน cytoplasm แลวสงตอไปใน mitochondria โดยอาศัย carnitine
กรดไขมันเปนอะเซติลโคเอ ซึ่งเปนสารตั้งตนของวัฏจักรเครบส จะใหพลังงานสูง การสะลายกรดไขมันใน mitochondria 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-hydroxybutyrate 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 เปนสารประกอบจากการสะลายกรดไขมันในตับ เมือ่ อยูในภาวะอดอาหารหรือขาดพลังงาน
20 ถูกใชเปนแหลงพลังงาน โดยที่สมอง Ketone bodies เปนแหลงพลังงานที่สําคัญขณะอดอาหาร
Clinical note
ผูปวยทีเ่ ปน Type I DM (ขาดอินสุลนิ ) กับ Type II DM ทีม่ นี าํ้ ตาลในเลือดสูง เรียกวา Hyperglycemic
hyperosmolar state (HHS) สงผลใหสมองและหัวใจขาดพลังงาน เนือ่ งจากไมสามารถเอานํา้ ตาลไปใชได 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 ดังนั้น ผูปวยที่มีนํ้าตาลสูงอยูนาน จึงสามารถตรวจ Ketone bodies จากเลือดและ
ปสสาวะได
ตับเปนอวัยวะที่มีบทบาทในการสังเคราะหคอเรสเตอรอล ปฏิกิริยาเปลี่ยน HMG-CoA ไปเปน mevalonate โดยอาศัยเอนไซม HMG-CoA reductase ซึ่งเปน rate limiting step
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Clinical note
ยาลดไขมันมีหลายกลุม เชน statin, ﬁbrate, cholesterol absorption inhibitor, nicotinic acid
และ ﬁsh oil derivative
Statin ไปยับยั้ง HMG-CoA reductase ซึ่งเปนเอนไซมที่สําคัญในการเปลี่ยน 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 มีฤทธิไ์ ปกระตุนการ uptake LDL และไปยับยัง้ การปลอย VLDL (มีไทรกลีเซอไรดมากกวา
คอเรสเตอรอล) จากตับ เปนการลดไทรกลีเซอไรดไดดี ตัวอยางยากลุมนี้ ไดแก Bezaﬁbrate, ciproﬁbrate,
gemﬁbrozil และ fenoﬁbrate
Inhibit cholesterol absorption ยับยั้งการดูดซึมของคอเรสเตอรอล โดยไปยับยั้ง NPC1L
บริเวณ brush border ของ enterocyte ดังนั้น สวนใหญจะเปน exogenous cholesterol ยากลุมนี้ เชน
ezetimibe
Bile acid-binding resin ไปจับกับ bile acid ในทางเดินอาหาร ทําใหยอยไขมันไมได และลดการ
ดูดซึมนํ้าดีกลับไปใชอีกครั้ง
Nicotinic acid derivative เปนวิตามินทีไ่ ปยับยัง้ การสรางไทรกลีเซอไรดจากตับ และลดการปลอย
VLDL จากตับ
Fish oil derivative เชน Omega-3 จะไปลด plasma triglyceride แตเพิม่ คอเรสเตอรอล ไมทราบ
กลไกที่แนนอน

แอลกอฮอล ประมาณรอยละ 90-95 ของแอลกอฮอลถูกเมตาบอไลตในรางกาย อีกประมาณรอยละ 5 – 1 0
ไมมีการเปลี่ยนแปลง จะถูกขับออกไปทางการหายใจ และปสสาวะ ซึ่งเมตาบอลิสมสวนใหญเกิดขึ้นที่ตับ มีที่อื่นบาง
เชน ที่จอประสาทตา ที่ตับแอลกอฮอลจะถูก alcohol dehydrogenase (ปฏิกิริยา oxidation) เปลี่ยนเปน acetaldehyde และถูกเปลี่ยนตอไปเปน acetic acid โดยเอนไซม aldehyde dehydrogenase ซึ่งสาร acetaldehyde
จะกระตุนใหเกิดคลื่นไสอาเจียนมาก จึงนําคุณสมบัติดังกลาวมาใชในการรักษาคนติดเหลา
สําหรับเมตาบอลิสมของเมธานอล (Methanol) เปนปฏิกิริยาเดียวกันกับเอทานอล (Ethanol) แตจะได formaldehyde แทน acetaldehyde และ formic acid แทน acetic acid ซึ่ง formic acid เปนสารที่มีพิษตอจอ
ประสาทตา สงผลใหตาบอดได
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Clinical note
ยาที่ใชรักษาผูปวยที่ติดแอลกอฮอล คือ Disuﬁram ไปยับยั้ง aldehyde dehydrogenase สงผล
ให acetaldehyde คั่งในรางกาย ซึ่งเปนสารที่กระตุ นใหผู ปวยอาเจียนมาก จึงกลัวและขยาดที่จะดื่ม
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 ปริมาณแอลกอฮอลที่ดื่ม กินอาหารที่มีมันมาก และไขมันที่สะสมในรางกาย สารเอทานอล
ทําใหเนือ้ เยือ่ ทัว่ ๆไปมีการสะลายไขมัน (Lipolysis) ไปเปนกรดไขมันและถูกนําไปสะสมทีเ่ ซลลตับ นอกจากนี้
ethanol มีผลเพิ่มการสังเคราะหกรดไขมัน เพิ่มการสังเคราะหไทรกลีเซอไรด ลดปฏิกิริยา beta oxidation
ลดการเผยผลาญไขมัน และลดการขนสง Lipoprotein ออกจากตับ
2. การอักเสบของตับ (Alcoholic hepatitis) เปนระยะที่มีการตายของเซลลตับ (Necrosis) และมี alco22
holic hyaline (Mallory bodies) สะสมในเซลลตับ พบวานิวโทฟลจํานวนมากเขามากําจัดเซลลและเนือ้ เยือ่
ที่ตายไป
3. ตับแข็งจากเหลา (Alcoholic cirrhosis) ประมาณรอยละ 15 ของคนทีด่ มื่ เหลาจัดจะพัฒนาเปนตับแข็ง ซึง่
มีกระบวนการ Necrosis, ﬁbrosis และ degeneration จนในที่สุดมี ﬁbrous septa ลอมรอบ hepatic
lobule กลายเปนตับแข็ง
วิตามินทีล่ ะลายไขมัน ไดแก A, D, E และ K จะถูกดูดซึมจากลําไสเล็ก พรอมกับไขมัน และถูกขนสงในรูปของ
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
วิตามินดีที่ไดจากการรับประทานมีทั้งสองรูปแบบ คือ ถากินเนื้อสัตว จะได D3 กินผักจะได D2 วิตามินเขาสู
ตับ จะเปลี่ยนเปน active form โดยเอนไซม 25-hydroxylase จะได 25-dihydroxycholecalciferol
(25-HCC) มีฤทธิ์เพิ่มเปน 2-5 เทา เมื่อ 25-HCC ผานไปที่ไต จะถูกเปลี่ยนเปน 1, 25- dihydroxycholecalciferol (1,25-DHCC) โดยเอนไซม 1 alpha-hydroxylase ซึ่ง 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
ถูกขับออกทางนํ้าดี
• วิตามินเค มีสองชนิด คือ K1 ไดจากการกิน ถูกดูดซึมผาน carrier-mediated transporter สวนวิตามิน K2
ไดจากการสังเคราะหของแบคทีเรียในลําไส
• Coagulation factors ทีส่ งั เคราะหจากตับ ไดแก II, V, VII, IX และ X เกือบทัง้ หมดยกเวน 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 ทั้งที่รางกายสรางเอง (Endogenous compound; protein, ligand) หรือ
สารที่รับเขามา (Exogenous compound; drugs) โดยวิธีที่เรียกวา Biotransformation ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
ดังนี้
รูปแสดงปฏิกิริยาการทําลายสารประกอบที่เปนพิษของตับ
Phase
Phase I
II
RH
ROH
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 เปนโปรตีนที่ติดสี มีสวนประกอบของ Heme สามารถขนสงอิเล็กตรอนได สําหรับ cytochrome ที่ไมใชในกลุม p-450 มักเปนปฏิกิริยา oxidative phosphorylation สําหรับ cytochrome p-450 มักเปน
ปฏิกิริยา oxidation กับ reduction ที่เรียกวา p-450 เพราะสามารถดูดกลืนแสงที่มีความยาว 450 นาโนเมตร
ขัน้ ตอนที่ II (Phase II) เปนปฏิกริ ยิ าตอเนือ่ งจากขัน้ ตอนที่ I โดยการเติม (conjugation) สารประกอบตางๆ
ไดแก glucuronide, sulfate และ glutathione เพื่อลดความเปนพิษและเพิ่มความสามารถในการละลายนํ้า (Hydrophilic activity) มากขึ้น ปฏิกิริยาขั้นตอนนี้สําคัญมากในการกําจัดสารที่มีพิษ หลังจากที่มีการเติมองคประกอบที่
กลาวมาแลว จะขับออกทางนํ้าดีหรือเขาสูกระแสเลือดเพื่อไปกําจัดที่ไต ปอด และผิวหนังตอไป
• การ conjugation กับ 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 กับ sulfate จะตองอาศัย sulfotransferase ซึง่ อยูในไซโทพลาซึมมากกวาอยูใน 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 ซึ่งเปนการเชื่อม
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
24 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 ถูกดูดซึมทีล่ าํ ไสเล็กสวน jejunum
เขาสูกระแสเลือดจับกับแอลบูมินที่เยื่อหุมของเซลลตับมี copper-transport protein Ctrl รับทองแดงเขาสูเซลลตับ
นํ้าดีและเมแทบอลิซึมของนํ้าดี
นํา้ ดี (Bile) มีบทบาทเปนสารชะลาง (Detergent) ไมไดเปนเอนไซม นํา้ ดีสรางมาจากเซลลตับถูกขนสงเขาไป
ใน bile canaliculi ที่อยูระหวางเซลลตับ สงตอไปยัง bile ductule และ hepatic bile duct ไปเก็บไวที่ถุงนํ้าดี เมื่อ
มีอาหารมาถึงสวนตนของลําไสเล็กจะไปกระตุนใหถุงนํา้ ดีหดตัวไลนํา้ ดีไหลเขาไปในลําไส องคประกอบของนํา้ ดีประกอบ
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 ถูกแบคทีเรียในลําไสเปลี่ยน 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 conjugated bile acids form นอกจากนี้ bile acid ไปจับกับโซเดียมกลายเปน bile salt ทั้ง conjugated bile acid และ
bile salt มีสวนที่ละลายนํ้า คือ กลุม hydroxyl group และสวนที่ไมละลายนํ้า คือ steroid nucleus จึงจัดเปน
amphiphillic compound สามารถละลายทั้งในไขมันและนํ้า
Primary bile acid, secondary bile acids และ bile salt ทําหนาที่เปนตัวผสานไขมันที่แตกตัวในนํ้าได
ทําให pancreatic lipase ยอยไดงายขึ้น
เซลลเยื่อบุทอนํ้าดี เรียกวา cholangiocyte เมื่อนํ้าดีผานทอนํ้าดี cholangiocyte มีการหลั่งนํ้าผาน aquaporin 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)
ตารางที่ 3 องคประกอบของ Liver bile กับ Gallbladder bile
องคประกอบ
Na (mmol/L)
K (mmol/L)
Ca (mmol/L)
Cl (mmol/L)
Bile salts (mmol/L)
pH
Cholesterol (mg/dl)
Bilirubin (mg/dl)

Liver bile
150
4.5
4
80
30
7.4
110
100

Gallbladder bile
300
10
20
5
315
6.5
600
1000

เมื่ออาหารถึงสวนตนของลําไสเล็กจะไปยืดผนังลําไสและกระตุน I cells (เปนเซลลกลุม enteroendocrine)
หลั่งสาร cholecystokinin (CCK) เขาสูกระแสเลือดไปกระตุนถุงนํ้าดีใหมีการบีบตัว
Enterohepatic circulation ของนํ้าดี
ประสิทธิภาพ emulsiﬁcation ของกรดนํา้ ดีและเกลือนํา้ ดีจะใกลเคียงกัน เมือ่ กรดนํา้ ดีและเกลือนํา้ ดีลงมาถึง
ลําไสเล็ก ถูกดูดกลับทั้งแบบ passive และ active absorptions โดยเฉพาะที่ terminal ileum ดูดกลับประมาณ
รอยละ 95 และขับทิ้งไปกับอุจจาระประมาณรอยละ 1-3 กรดนํ้าดีชนิด lithocholic acid มี hydroxyl group 1 หมู
จึงละลายนํ้าไดนอย และขับออกทางอุจจาระไดมากที่สุด เมื่อถูกดูดซึมเขาสู กระแสเลือด จะจับกับแอลบูมิน
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บริเวณเยื่อหุมของเซลลตับ มี Na+ - coupled transporter นํากรดนํ้าดีและเกลือนํ้าดีเขาเซลล เรียกการดูดกลับ
ของกรดนํ้าดี/เกลือนํ้าดีนี้วา enterohepatic circulation
2. Lecithin เปน phospholipid มีประมาณรอยละ 3 0-4 0 มีแกนกลางเปนกลีเซอรอล ปลายดานหนึ่ง
ของ lecithin มี phosphatidylcholine ละลายนํ้าได lecithin ทําใหคอเลสเตอรอลกับกรดนํ้าดีละลาย
เขากันไดดี
3. Inorganic ion (Ca++, Mg++) และ อิเล็กโทรไลต มีปริมาณเกือบเทากับในกระแสเลือด คือ Na+ ประมาณ
145 mEq/L, Cl- 110 mEq/L, K+ 5 mEq/L แตมี HCO3- สูงกวาในเลือด คือ ประมาณ 40 mEq/L
นํ้าดีที่ออกจาก hepatocyte ประกอบดวยเกลือนํ้าดี กรดนํ้าดี คอเลสเตอรอล และ lecithin จับกันเปน
Mixed micelle ซึ่งหันสวนที่เปน Hydrophilic ออกดานนอก และสวนที่เปน Hydrophobic หันเขาดานใน ไหลเขา
สู bile duct, hepatic bile duct และ cystic duct ไปเก็บที่ถุงนํ้าดี
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
เหล็ก (Fe+++) ออก เปลีย่ นเปน biliverin มีสเี ขียวเขมและถูก reduce ไปเปน bilirubin มีสเี หลือง ถึงปลอย
ออกจาก RE cells เขาสูกระแสเลือดไปจับกับ albumin ซึ่งมีโมเลกุลใหญ จึงออกจากกระแสเลือดไมได
เนื่องจาก bilirubin เปนอันตรายตอเซลล โดยเฉพาะในเด็กแรกเกิด จะเขาไปสะสมในเนื้อเยื่อประสาท ทําให
26
เกิด kernicterus
ตับผลิตนํ้าดีเฉลี่ยประมาณ 600 มิลลิกรัมตอวัน ซึ่งเทากับปริมาณที่ขับถายออกทางอุจจาระ ปริมาณที่สะสม
ทัง้ ในตับและทางเดินอาหาร (bile pool) ประมาณ 3 กรัม และขับออกมาทีล่ าํ ไสเล็ก วันที่ 4-12 รอบ ดังนัน้ หมุนเวียน
ใน Enterohepatic circulation ประมาณ 12-36 กรัม ปริมาณทีอ่ อกมามากหรือนอยขึน้ กับชนิดอาหาร ถาอาหารมือ้
หลักมีไขมันมาก สามารถกระตุนการหลั่งนํ้าดีไดมาก ในผูปวยที่มีการผาตัด terminal ileum ไมสามารถดูดนํ้าดีกลับ
ได ตับมีการปรับตัวสังเคราะหนํ้าดีไดถึงวันละ 4-6 กรัมตอวัน
การดูดกลับของกรดนํ้าดี/เกลือนํ้าดีมากที่สุดที่ terminal ileum เปนการดูดกลับแบบ active absorption
ตองอาศัย Na+/bile salt transporter (ASBT) ซึ่งคลายกับ 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 unconjugated bilirubin ไมละลายนํ้า จะตองจับกับ albumin ถึงจะละลายในนํ้าเลือดได สวนที่เหลือรอยละ 10 เปน
conjugated bilirubin สามารถละลายนํ้าได
รอยละ 80 ของ serum bilirubin มาจากเม็ดเลือดแดงทีห่ มดอายุ ทีเ่ หลือรอยละ 15-20 มาจาก ineffective
erythropoiesis และ heme-containing tissue เชน กลามเนือ้ และตับเอง เซลล macrophage ในมามและ Kupffer
cell ในตับเปลี่ยน heme เปน biliverdin และ bilirubin ตามลําดับ ถากระบวนการนี้เกิดขึ้นที่มาม bilirubin จะ
ปลอยออกมาในกระแสเลือด โดยจับกับ albumin แตถาเกิดที่ 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 ซึ่งสามารถละลายนํ้าไดดี
1.3 Transportation เมือ่ bilirubin ถูก conjugate แลว จะมีการขนสงภายในเซลล hepatocyte เพือ่
ไปยัง bile canaliculi รวมกับนํ้าดี โดยผาน multidrug-related protein (MRP2) channel
1.4 Excretion ในภาวะปกติ มีเพียง conjugated bilirubin เทานั้นที่จะถูกขับออกไปกับนํ้าดี การขับ
bilirubin ออกไปจะตองอาศัยพลังงาน ขัน้ ตอนนีจ้ ดั เปน rate-limiting step ของ hepatic bilirubin
metabolism เมื่อมีความผิดปกติที่ขั้นตอนนี้ จะมีการทนกลับของ conjugated bilirubin
โรคกลุม Hepatocellular disease นั้น จะทําใหเซลลตับสูญเสียกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนไป แตขั้นตอนที่
จัดเปน rate-limiting step มีผลกระทบมากที่สุด
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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 ซึ่งไมมีสี สวนใหญถูกดูดซึมเขากระแสเลือด บางสวน
จะถูกเปลี่ยนไปเปน stercobilin มีสีเหลือง และขับออกมากับอุจจาระ
Clinical note
Crigler-Najjar Syndrome แบงออกเปน 2 ประเภท คือ Type I เปนความผิดปกติแบบ missed
ทําใหไมสามารถสรางเอนไซม UGT มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองตัง้ แตเกิด สวน Type II เปน mild mutation
ทําใหสังเคราะห UGT ลดลง ดังนั้นอาจจะมีหรือไมมีอาการก็ได
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นสงผลให Unconjugated bilirubin ปริมาณมากในรางกาย การรักษา Type
I Crigler-Najjar syndrome จะตองทําการผาตัดเปลีย่ นตับ (liver transplantation) อยางเดียว สําหรับการ
รักษา Type II Crigler-Najjar syndrome สามารถฉายแสงฟา (Blue light) ซึง่ จะไปเปลีย่ น unconjugated
bilirubin ใหละลายนํ้าและขับออกทางปสสาวะ
Gilbert syndrome เปนความผิดปกติที่ถายทอดพันธุกรรมแบบทั้ง 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 เปนความผิดปกติทถี่ ายทอดพันธุกรรมแบบ autosomal recessive
ทําใหขาด MRP2 Protein สงผลใหไมสามารถนํา conjugated bilirubin เขาสู bile canaliculi จึงเกิดภาวะ
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 สามารถละลายนํ้าได 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 ทางปสสาวะเพิ่มขึ้น
Urobilinogen ถูกดูดซึมกลับที่ลําไสเล็กกับลําไสใหญ เขาสู portal circulation แลวถูกนําเขาเซลลตับ และ
28 ขับออกทางนํ้าดี 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
มากขึ้น ในทางตรงกันขาม โรคในกลุม cholestasis ทําให bilirubin ไมผานไปยังลําไสเล็กและลําไสใหญ จึงไมถูก
แบคทีเรียเปลี่ยนเปน urobilinogen ดังนั้น จึงไมพบในปสสาวะ
สาเหตุของ Jaundice
ดีซาน (Jaundice) หมายถึง ภาวะที่ผิวหนัง ตาขาว (Sclera) หรือเยื่อบุ (Mucosa) มีสีเหลือง เกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของ serum bilirubin อาการแสดงแรกสุดที่บงบอกวามีดีซาน คือ มีเยื่อบุตาเหลือง (icteric sclera) เนื่องจาก
บริเวณ scleral tissue มี elastin มาก จึงจับกับ bilirubin ไดดี อาการแสดงอีกอยางที่คอนขางไว 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 hyperbilirubinemia ซึ่งมีพยาธิสภาพและสาเหตุที่ตางกัน กรณีไมมีผลของ liver function test ใหดูสีของปสสาวะ ถาปสสาวะ
มีสีนํ้าตาลเขม แสดงวามี conjugated bilirubin มาก ในกรณีที่สีปสสาวะปกติ บงบอกวานาจะเปนโรคในกลุม unconjugated hyperbilirubinemia

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

ภาวะดีซานในกลุม unconjugated hyperbilirubinemia จะมีคา unconjugated bilirubin มากกวารอย
ละ 80-90 ของ total bilirubin สวนโรคทีอ่ ยูในกลุม conjugated hyperbilirubinemia จะมี conjugated bilirubin
มากกวารอยละ 30 ของ total bilirubin
นิ่วในถุงนํ้าดี (Gallstone)
นิ่วในถุงนํ้าดี (Gallstone) แบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้
1. Cholesterol stone พบประมาณรอยละ 80 ของคนทีเ่ ปนนิว่ ในถุงนํา้ ดี มักเปนกอนเดีย่ ว สีขาวนวล ผิวหนา
ตัดเปนมัน บางครั้งมีเปลือกบางๆ ที่เปน bilirubin หุม จึงเห็นเปนสีเขียวคลํ้า ปกติ bile salt เปนตัวชวย
ละลาย cholesterol และ เลซิติน (lecithine) ในนํ้าดี สารทั้งสามตัวนี้ ตองมีอัตราสวนที่เหมาะสม ถาเสีย
สมดุลไป จะทําให cholesterol และ lecithine ตกตะกอนได ดังนั้น คนอวนหรือคนที่กินไขมันมาก มีโอกาส
เปนนิ่วชนิดนี้สูง สําหรับคนที่ไมมีเอสโตรเจน (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
ภาวะที่มี unconjugated bilirubin มาก เชน Hemolysis หรือคนที่ติดเชื้อ biliary tract จึงมีโอกาสเกิดการ
รวมตัวของ calcium salt กับ bilirubin ทําใหเกิดนิ่วได
ภาวะแทรกซอนของนิ่วในถุงนํ้าดี
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1. ถุงนํ้าดี
1.1 Acute cholecystitis ถุงนํา้ ดีอกั เสบเฉียบพลันสวนใหญ (95%) เกิดจากนิว่ ไปอุดตันที่ Harman pouch
หรือทอถุงนํ้าดี (Cystic duct) นํ้าดีที่คั่งอยูมีความเขมขนสูงมาก จนทําใหถุงนํ้าดีอักเสบและติดเชื้อตาม
มา แตการอักเสบของถุงนํ้าดีที่เกิดจากการติดเชื้อไมจําเปนตองมีนิ่วในถุงนํ้าดี
1.2 Pericholecystic abscess และ empyema ผนังถุงนํ้าดีอักเสบมากจนทะลุ มีหนองอยูรอบๆถุงนํ้าดี
1.3 Chronic cholecystitis ถุงนํ้าดีอักเสบเรื้อรัง มักพบผนังถุงนํ้าดีมี chronic inﬂammation ทีละนอย
จนในที่สุด ผนังหนา แข็ง และถุงนํ้าดีหดตัวเล็กลง
1.4 Carcinoma of gallbladder นิว่ ในถุงนํา้ ดีสงผลในถุงนํา้ ดีกลายเปนมะเร็ง 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
มี 3 อยาง เรียกวา Charchot’s Triads ไดแก 1) ปวดทอง right upper quadrant 2) ตัวเหลืองตาเหลือง
และ 3) มีไขหนาวสั่น อาจมีอาการปวดจุกแนนลิ้นปหรือใตชายโครงขวา ปสสาวะมีสีเขม คันตามตัวได
2.3 Gallstone ileus กอนนิว่ อาจหลุดออกจากระบบ biliary system เขาไปอยูในกระเพาะอาหารหรือลําไส
ได ทําใหลําไสอุดตัน ถากอนนิ่วมีขนาดใหญกวา 2.5 ซม. มักไปอุดที่ terminal ileum และ ileocecal
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valve ซึ่งเปนบริเวณที่แคบที่สุด มีนอยรายที่ไปอุดตันที่ลําไสเล็กสวนตนและลําไสใหญ ผูปวยมักมาดวย
อาการปวดทองแบบบีบตัวเปนพักๆ (colicky) มากอนและหายไปไดเอง ถาอุดตันนานๆ จะทําใหลําไส
ไมมีการบีบตัว
2.4 Acute pancreatitis นิ่วในถุงนํ้าดีที่หลุดไปอุดตันที่ sphincter of Oddi นอกจากทําใหทอนํ้าดีอักเสบ
แลว ยังทําใหตับออนอักเสบได
การตรวจการทํางานของตับ (Liver function test, LFT)
การตรวจการทํางานของตับทีเ่ รียก Liver function test นัน้ ไมไดบงบอกถึงการทํางานของตับอยางเดียว แต
รวมถึงเซลลตับถูกทําลายดวย จึงมีคนเสนอวานาจะเปน Liver injury test แตไมนิยม การสงตรวจ LFT มีประโยชน
ในการประเมินสภาพของตับมากกวาการวินจิ ฉัยโรค จึงเปนการตรวจเพือ่ คัดกรอง (Screening) รูปแบบของโรค (pattern of disease) ประเมินความรุนแรง (Assessment of severity) และติดตาม (Follow up) การสงตรวจ LFT
เปนการตรวจสารชีวเคมีหลายตัว (ตาราง 4) ซึง่ แตละตัวจะสะทอนถึงภาวะและหนาทีข่ องตับ นอกจากนีก้ ารตรวจทาง
หองปฏิบตั กิ ารบางอยางทีไ่ มไดอยูในชุดของ LFT แตสะทอนถึงการทํางานของตับ เชน urine bilirubin, urobilinogen,
prothrombin time (PT) และ INR การสงตรวจ LFT ตองพึงระวังบางประเด็น ดังนี้
1. การตรวจ LFT ไมใชการวินิจฉัยโรค (Deﬁnitive diagnosis) แตจะชวยวินิจฉัยแยกโรคไดบาง (Differential
diagnosis)
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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
Direct bilirubin
Total bilirubin
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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 ซึ่งไมละลายนํ้า จะตองจับแอลบูมินถึงละลาย
นํ้าไดเลือดได สวนที่เหลือรอยละ 4 เปน conjugated bilirubin ละลายนํ้าได จะเห็นวาทั้ง conjugated และ unconjugated 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
เอนไซมทีพ่ บทัง้ ในไซโทพลาซึมและในไมโทคอนเดรียของ hepatocyte นอกจากนีย้ งั พบในกลามเนือ้ ลาย 31
กลามเนื้อเรียบ และหัวใจ
- ALT (คาปกติ 9-52 U/L) เดิมเรียก serum glutamic pyruvate transaminase (SGPT) เปนเอนไซม
ที่พบในไซโทพลาซึมของเซลลตับเทานั้น 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 ถาคาที่ไดสูงกวา 300 U/L ชวยบงบอกวาอาจมีการตายของเซลลตับ (Necrosis)
3. โรคตับสวนใหญจะมี ALT สูงกวา AST เล็กนอย
4. ถา AST สูงกวา ALT ควรนึกถึงโรคตับที่เกิดจากแอลกอฮอล หรือโรคระบบอื่นรวมดวย 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
จากที่อื่น เชน กระดูกหรือรกก็ได
2. คา ALP, DB, TB สูง แต AST กับ ALT สูงไมมาก จะเปนกลุม obstructive jaundice ทีย่ งั ไมทันไปทําลาย
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 glycoprotein ที่ยายหมู glutamyl ไปยังเพปไทดและกรดอะมิโน เอนไซมตัวนี้พบมากในเซลลต แตพบที่ตับออน
ลําไสและตอมลูกหมากบาง มีประโยชนในกรณีที่ ALP ขึ้นสูงขณะที่ AST กับ ALT ไมขึ้น ซึ่งแยกไมออกวามี
พยาธิสภาพที่ตับหรือกระดูก จึงจําเปนตองเจาะ GGT ถาขึ้นสูงแสดงวาเปนโรคตับ แตถาไมขึ้นสูงบงบอกวา
เปนอวัยวะอื่น
3. สารชีวเคมีที่บงบอกการสังเคราะหของตับ (Biosynthetic capacity)
ตับเปนแหลงสังเคราะหโปรตีนที่สําคัญ เชน albumin, globulin, ﬁbrinogen และ coagulation factors
• Albumin (Alb) (คาปกติ 3.5-4.5 g/dL) เปนโปรตีนทีส่ รางจากตับ มีครึง่ ชีวติ ประมาณ 20 วัน การวัดระดับ
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แอลบูมินในเซรุม สามารถบงบอกถึงสภาวะของตับได ผูปวยที่มีโรคตับเรื้อรังหรือตับแข็งจะสังเคราะหแอลบู
มินลดลง นอกจากนี้การตรวจพบระดับเซรุมแอลบูมินตํ่าตองแยกจากโรคอื่นดวย ไดแก Nephrotic syndrome, chronic glomerular disease, chronic peritonitis, volume overload, malnutrition และ
gastrointestinal mucosal disease
• Globulin (คาปกติ 3-3.4 g/dL) เปนโปรตีนทีต่ บั สรางขึน้ เมือ่ มีการตอบสนองของระบบภูมติ านทาน เชน การ
ติดเชื้อ มีภาวะภูมิแพตัวเอง (Autoimmune) ปกติจะเปรียบเทียบระหวาง albumin/globulin ration (A/G
ratio) เพื่อประเมินสภาพของตับ
• A/G ratio ในคนปกติสัดสวน albumin/globulin >1 กลาวคือแอลบูมินมากกวา โกลบูลินนอย ผูปวยที่เปน
โรคตับเรือ้ รังหรือโรคตับแข็งสัดสวนดังกลาวจะเปลีย่ นไป เนือ่ งจากการสังเคราะหแอลบูมนิ ลดลง ขณะทีโ่ กลบู
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
แฟกเตอรอื่นๆ ผูปวยที่เปนโรคตับเรื้อรังจะมีความผิดปกติชัดเจน 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 เปนโปรตีนตัวหนึ่งที่สรางจากเซลลตับ พบมากใน Hepatocellular carcinoma (HCC)
และในโรคตับเรื้อรัง
สรุป
ตับเปนตอมทีใ่ หญทีส่ ดุ ในรางกาย มีนาํ้ หนักประมาณรอยละ 2.5 ของนํา้ หนักตัว อยูที่ 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
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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
กลามเนื้อเรียบที่หนาตัวขึ้นฟอรมเปน Hepatopancreatic sphincter หรือ Sphincter of Oddi
ตับเปนแหลงเมแทบอลิซึม สังเคราะหโปรตีน ทําลายสารพิษ และสะสมพลังงานและแรธาตุ ถามีพยาธิสภาพ
ที่ตับจะกระทบตอระบบอื่นๆ อยางมากมาย
เมื่อนํ้าตาลกลูโคส กาแลกโทส และฟรักโทส ถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดและเขาไปสูเซลลตับ นํ้าตาลกาแลก
โทสกับฟรักโตสถูกเปลี่ยนเปนกลูโคส ถารางกายมีอาหารและพลังงานเพียงพอ กลูโคสถูกเปลี่ยนเปนไกลโคเจนเก็บ
สะสมไวในเซลลตับ แตถารางกายขาดอาหารและพลังงานจะมีการสลายไกลโคเจน สําหรับอาหารประเภทโปรตีนเมื่อ
ถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดในรูปกรดอะมิโน สวนมากมีการกําจัดแอลฟา-อะมิโนทีเ่ ซลลตับ จะไดเมแทบอไลตทีเ่ ปนสาร
ตั้งตนหรือตัวกลางของวัฏจักรเครบสและยูเรีย โดยที่ตับเปนแหลงเปลี่ยนแอมโมเนียใหเปนยูเรียแลวถูกขับออกทาง
ปสสาวะ
สําหรับไขมันเมื่อถูกสงออกจาก enterocyte ในรูปของ chylomicron จะถูก lipoprotein lipase ที่ endothelial cell ยอยไปบางสวน ทีเ่ หลือเปน chylomicron ขนาดเล็ก แตมีปริมาณคอเลสเตอรอลสูง จะถูกสงไปทีต่ บั
เปลี่ยนเปนไทรกลีเซอไรด ฟอสโฟลิพิด กรดไขมัน และนํ้าดี มีการขนสงไขมันดวย lipoproteins ระหวางเซลลตับกับ
เซลลไขมันที่อยูตามรางกายอยูตลอดเวลา

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

นํ้าดีประกอบดวย bile acid, bile salt, bile pigment, lecithin และอิเล็กโทรไลต นํ้าดีสรางจากเซลลตับ
โดยมีสารตั้งตนเปนคอเลสเตอรอล นํ้าดีมีบทบาทเปนสารชะลางเพื่อไปเปนตัวผสานไขมันใหแตกตัว
ตับทําลายสารประกอบทีม่ พี ษิ เรียกวา Biotransformation มี 2 ขัน้ ตอน โดย Phase I เปนปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน
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
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หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
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คําอธิบาย
Heart = หัวใจ
Liver = ตับ
Bile duct = ทอนํ้าดี
Stomach = กระเพาะอาหาร

Hepatic vein = หลอดเลือดดําตับ
Gall bladder = ถุงนํ้าดี
Portal vein = หลอดเลือดดําพอรทัล
Pancreas = ตับออน

ภาพที่ 15 กายวิภาคและสรีรวิทยาของตับและทอนํ้าดี

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

คําอธิบาย

36

Liver = ตับ

Gall bladder = ถุงนํ้าดี

Appendix = ไสติ่ง

Spleen = มาม

Stomach = กระเพาะอาหาร

Colon = ลําไสใหญ

Small intestine = ลําไสเล็ก

Bladder = กระเพาะปสสาวะ
ภาพที่ 16 กายวิภาคของตับ

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

37

คําอธิบาย
Apex of right lung = ยอดกลีบปอดขวา
Horizontal ﬁssure of right lung = รองปอดขวา
th
Right dome of diaphragm and 4 intercostal space = ยอดโดมกระบังลมขวาและชองซี่โครงที่สี่
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 = รองหัวใจที่ปอด
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
ภาพที่ 16 ก. กายวิภาคของตับและอวัยวะใกลเคียงเปรียบเทียบกับชองอกและหนาทอง

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
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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

ภาพที่ 16 ข. กายวิภาคของตับเปรียบเทียบกับอวัยวะอื่นของชองอกและชองทอง

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
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คําอธิบาย
Inferior vena cava = หลอดเลือดดําใหญดานลาง
Thoracic duct = ทอนํ้าเหลืองชองอก
Esophagus = หลอดอาหาร
Diaphragm = กระบังลม
Stomach = กระเพาะอาหาร
Costodiaphragmatic recess = รองซี่โครงกระบังลม
Fundus of gallbladder = สวนยอดถุงนํ้าดี
Internal oblique = กลามเนื้อหนาทองเฉียงดานใน
Rectus abdominis = กลามเนือ้ หนาทองสวนตรงกลาง

Azygos vein = หลอดเลือดดําอะไซกอส
Descending thoracic aorta = หลอดเลือดใหญชองอก
Pericardial sac = ถุงเยื่อหุมหัวใจ
Liver = ตับ
Falc. Lig. = เอ็นฟลซิฟอรม
Round ligament of liver = ทอเอนกลมของตับ
External oblique = กลามเนื้อหนาทองเฉียงดานนอก
Transverse abdominal = กลามเนื้อหนาทองสวนขวาง
Greater omentum = โอเมนตัมใหญ

ภาพที่ 16 ค. กายวิภาคของตับและอวัยวะชองทอง

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
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คําอธิบาย
Right lobe = กลีบขวา
Coronary ligament = เอ็นโคโรนารี
Falciform ligament = เอ็นฟลซิฟอรม
Gall bladder = ถุงนํ้าดี

Left lobe = กลีบซาย
Left triangular ligament = เอ็นสามเหลี่ยมซาย
Ligamentum teres = ทอเอ็นเทเรส

ภาพที่ 17 กายวิภาคพื้นผิวของตับ มองจากดานกระบังลม

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
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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
ภาพที่ 18 ตําแหนงของตับมองจากดานขาง

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
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คําอธิบาย
Left triangular ligament = เอ็นสามเหลี่ยมซาย
Gastric area = บริเวณกระเพาะอาหาร
Pyloric area = บริเวณกระเพาะอาหารไพโรลิก
Falciform ligament = เอ็นฟลซิฟอรม
Lesser omentum = โอเมนตัมสวนเล็ก
Inferior vena cava = หลอดเลือดดําใหญลาง
Suprarenal area = บริเวณหมวกไต
Renal area = บริเวณไต
Hepatic duct = ทอนํ้าดีตับ
Duodenal area = บริเวณลําไสเล็กสวนตน
Colic area = บริเวณลําไสใหญ

Esophageal area = บริเวณหลอดอาหาร
Porta hepatis = ขั้วตับพอรตาเฮพปาตีส
Quadrate lobe = กลีบคลอเดรต
Ligamentum teres = ทอเอ็นเทเรส
Diaphragmatic area = บริเวณกระบังลม
Bare area = บริเวณไมมีเยื่อบุหุม
Right triangular ligament = เอ็นสามเหลี่ยมขวา
Portal vein = หลอดเลือดดําพอรทัล
Cystic duct = ทอถุงนํ้าดี
Gallbladder = ถุงนํ้าดี

ภาพที่ 19 กายวิภาคพื้นผิวของตับ มองจากดานลาง

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
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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 = ถุงนํ้าดี
Portal triad: enters liver at porta hepatis = องคสามพอรทัล เขาสูตับบริเวณพอรทาเฮปาตีส
Portal vein = หลอดเลือดดําพอรทัล
Hepatic artery = หลอดเลือดแดงตับ
Bile passages = ทอทางผานนํ้าดี
ภาพที่ 20 การแบงกลีบของตับทางกายภาพ

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
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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

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
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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 = หลอดเลือดดําสั้นกระเพาะอาหาร
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

ภาพที่ 22 ระบบหลอดเลือดดําบริเวณตับ

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
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ภาพที่ 23 คาปุต เมดูซา (Caput medusa)

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

47

คําอธิบาย
Right inferior phrenic artery = หลอดเลือดแดงกระบังลม
ดานขวา
Superior mesenteric artery (to midgut) = หลอดเลือดแดงลําไสสวนบน (เลี้ยงลําไส)
Duodenum = ลําไสเล็กสวนตน
Small intestine = ลําไสเล็ก
Ascending colon = ลําไสใหญสวนไหลขึ้น
Aorta = หลอดเลือดใหญเอออรตา
Left inferior phrenic artery = หลอดเลือดแดงกระบังลม
Esophagus = หลอดอาหาร
ดานซาย
Celiac trunk (artery; to foregut) = ทอเลือดเลี้ยงลําไส (หลอดเลือดแดง ไปเลี้ยงลําไสสวนตน)
Left gastric artery = หลอดเลือดแดงกระเพาะอาหารดาน
Spleen = มาม
ซาย
Stomach = กระเพาะอาหาร
Descending colon = ลําไสใหญสวนไหลลง
Inferior mesenteric artery (to hindgut) = หลอดเลือดแดงลําไสสวนลาง (ไปเลี้ยงลําไสสวนปลาย)
Liver = ตับ

ภาพที่ 24 ระบบหลอดเลือดแดงบริเวณตับ

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
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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. = หลอดเลือดแดงถุงนํ้าดีแขนงผิว
Lymph node = ตอมนํ้าเหลือง
Cystic art. = หลอดเลือดแดงถุงนํ้าดี
Middle and left hepatic aa. = หลอดเลือดแดงตับแขนงกลางและซาย
Hepatic a. = หลอดเลือดแดงตับ
Portal vein = หลอดเลือดดําพอรทัล
Left gastric art. & vein = หลอดเลือดแดงและดําของกระเพาะอาหารดานซาย
Right gastric art. & vein = หลอดเลือดแดงและดําของกระเพาะอาหารดานขวา
ภาพที่ 25 กายวิภาคบริเวณขั้วตับ

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

49

คําอธิบาย
Liver = ตับ
Bile duct = ทอนํ้าดี
Small intestine = ลําไสเล็ก
Common hepatic duct = ทอนํ้าดีตับ

Gall bladder = ถุงนํ้าดี
Pancreas = ตับออน
Cystic duct = ทอถุงนํ้าดี
Common bile duct = ทอนํ้าดีรวม

ภาพที่ 25 ก. กายวิภาคของตับ

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
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คําอธิบาย
Central vein = หลอดเลือดดํากลาง
Portal triad = องคประกอบสามของพอรทัล

Sublobular vein = หลอดเลือดดํากลีบยยอย

ภาพที่ 26 หนวยยอยของตับ (Hepatic lobule)

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
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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
ภาพที่ 27 หนวยยอยของตับ (Hepatic lobule)

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
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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 (ระบายนํ้าดีเขาถุงนํ้าดี)
ภาพที่ 27 ก. หนวยยอยของตับ

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
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คําอธิบาย
Fundus = ยอดถุงนํ้าดี
Mucous membrane = เยื่อบุเมือก
Neck = บริเวณคอถุงนํ้าดี
Common hepatic duct = ทอนํ้าดีตับรวม
From quadrate = จากกลีบคลอเดรต
From caudate = จากกลีบคอเดต
Common bile duct = ทอนํ้าดีรวม
Main pancreatic duct = ทอตับออนใหญ

Body = ตัวถุงนํ้าดี
Spiral fold in cystic duct = รอยพับทอถุงนํ้าดี
Accessory pancreatic duct = ทอเสริมจากตับออน
Right & left hepatic ducts = ทอนํ้าดีขวาและซาย
From left lobe = จากกลีบซาย
From bed of gall bladder = จากบริเวณถุงนํ้าดี
Torn surface = ผิวที่ฉีกขาด

ภาพที่ 28 ระบบทอนํ้าดีนอกตับ (Extrahepatic bile duct)

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
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ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไมตับ
รศ.ดร. ไพบูลย สิทธิถาวร
ภาควิชาปรสิตวิทยา และศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการคนพบพยาธิใบไมตับ
ไดมีการคนพบพยาธิใบไมตับ (Opisthorchis viverrini) ในประเทศไทยและถือวาเปนครัง้ แรกของโลกจากผูปวย
จากจังหวัดรอยเอ็ดในป พ.ศ. 2458 ดังนั้นในป พ.ศ. 2558 นี้จึงเปนการคนพบพยาธิใบไมตับครบ 100 ป หลังจากการ
คนพบในระยะแรกมีความเขาใจวาพยาธิใบไมตับเปนพยาธิชนิด Clonorchis sinensis ซึ่งระบาดอยูในประเทศจีน
เกาหลี และญี่ปุน แตในที่สุดก็พิสูจนไดวาพยาธิใบไมตับในประเทศไทยคือ O.viverrini ซึ่งมีรูปรางลักษณะของพยาธิ
ตัวเต็มวัย และหอยพาหะตัวกลางที่ตางกัน หลังจากการคนพบพยาธิอีกประมาณ 10 ปตอมา จึงไดเริ่มมีบทความ
บันทึกรายงานการพบผูปวยมะเร็งทอนํา้ ดีเปนครัง้ แรกในประเทศไทย และเริม่ มีการตัง้ ขอสังเกตวาพยาธิใบไมตับนาจะ
มีความเกี่ยวของมะเร็งทอนํ้าดี จนกระทั่งในป พ.ศ.2509 ศาสตราจารยนายแพทยณัฐ ภมรประวติ และศาสตราจารย
วีรจิตต วีรานุวัฒน ไดรายงานการวิเคราะหการตรวจชิ้นเนื้อตับ และแสดงใหเห็นถึงหลักฐานความสัมพันธระหวาง
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี รวมทั้งการศึกษาในสัตวทดลอง ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวไดกลายเปนรากฐาน
54 สําคัญที่กระตุนใหเกิดการศึกษาวิจัยในเวลาตอมาจนถึงปจจุบัน
เนื่องจากอัตราอุบัติการณของมะเร็งทอนํ้าดีมีคาสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอุบัติการณในชาย 84.6
และในหญิง 36.8 ตอประชากรแสนคน การศึกษาดานระบาดวิทยาเพื่อคนหาสาเหตุดังกลาวไดแสดงใหเห็นวาความ
เสี่ยงของโรคมะเร็งทอนํ้าดีมีองคประกอบหลายปจจัยประการแรกคือการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ การตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันตอพยาธิ อุปนิสัยการกินอาหารสุกๆดิบๆ การติดเชื้อพยาธิซํ้าซาก และลักษณะทางพันธุกรรม แตปจจัยจาก
การติดเชื้อพยาธิใบไมตับเปนสาเหตุปฐมภูมิและมีความสําคัญมากที่สุด ดังนั้นความรูความเขาใจดานธรรมชาติวิทยา
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 เปนพยาธิกอมะเร็งชนิดที่ 1 (Group I carcinogen) เนือ่ งจากการติดเชือ้ พยาธิใบไมตับทัง้ 2 ชนิดเปนสาเหตุ
ของการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี (cholangiocarcinoma) สําหรับ Clonorchis sinensis มีแหลงระบาดในประเทศจีน
เกาหลี ญี่ปุน สวน O. felineus พบไดในรัสเซียและบางประเทศในทวีปยุโรป พยาธิใบไมตับในที่ระบาดภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ไดแกประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนามตอนใต คือ O. viverrini ในประเทศไทยมีแหลงระบาด

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
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สําคัญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบไดบางในภาคเหนือ และบางจังหวัดในภาคกลาง พยาธิใบไมทั้ง 3 ชนิด
สามารถแยกออกจากกันไดตามลักษณะของอวัยวะภายในตัวพยาธิทแี่ ตกตางกัน (ภาพที่ 29) ผลการศึกษาทางประชากร
พันธุศาสตรของพยาธิใบไมตับพบวาพยาธิใบไมตับมีความหลากหลายทางพันธุกรรมคอนขางมาก และมีสายพันธุแยก
จากกันตามลุมนํา้ 5 ลุมนํา้ คือ ลุมนํา้ ชี มูล วัง สงคราม และ นํา้ งึมในประเทศลาว แสดงวาพยาธิใบไมตับมีองคประกอบ
ของพยาธิหลายชนิด (species complex หรือ sensu lato)สามารถจําแนกพยาธิใบไมตับออกอยางนอยไดเปน 2 ชนิด
(2 cryptic species) คือพยาธิใบไมตับจากไทย และลาว สาเหตุของความแตกตางดังกลาวจะเกี่ยวของกับชนิดและ
สายพันธุของโฮสตกลางคือหอยบิธีเนีย (Bithynia goniomphalos simensis) รวมทั้งปจจัยดานสิ่งแวดลอมอื่นๆดวย
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ภาพที่ 29 พยาธิใบไมตับในทวีปเอเซีย

วงจรชีวติ พยาธิใบไมตับประกอบดวยโฮสตกลาง 3 ชนิด คือโฮสตจําเพาะ คือคนและสัตวเลีย้ งลูกดัวยนม และ
โฮสตกลาง 2 ชนิดคือหอย และปลานํา้ จืด พยาธิตวั เต็มวัยทีอ่ าศัยอยูในทอทางเดินนํา้ ดีทอี่ ยูในตับของคน สุนขั และแมว
เนือ่ งจากพยาธิใบไมตับเปนกระเทย คือมีอวัยวะเพศทัง้ ผูและเมียอยูดวยกัน เมือ่ พยาธิเจริญเติบโตเต็มทีพ่ ยาธิระยะตัว
เต็มวัยจะผสมพันธกัน โดยจะผสมพันธุกับพยาธิตัวอื่น (cross fertilization) เพื่อแลกเปลี่ยนสเปรมกัน หลังการผสม
พันธุ ไขในรังไขของพยาธิทที่ าํ หนาทีเ่ ปนตัวเมียจะพัฒนาเปนไขทีม่ ตี วั ออนภายใน ไขจํานวนมากสะสมอยูในมดลูก เมือ่
พยาธิออกไข ไขจะถูกขับออกมาในนํ้าดีและลําเลียงออกสูลําไสเล็ก ออกสูภายนอกรางกายโดยปะปนกับอุจจาระ หาก
ไขตกลงสูนํ้าจะถูกหอยไซซึ่งเปนตัวกลางที่ 1 กินเขาไป ตัวออนที่อยูในไขพยาธิจะใชเวลาเจริญนาน 4-6 สัปดาหพัฒนา
ไปเปนระยะเซอรคาเรีย (cercariae) เมือ่ ไดรับสิง่ เราโดยเฉพาะแสงแดดและอุณหภูมทิ เี่ หมาะสมจะไชออกจากเนือ้ เยือ่
ตัวหอยออกมาสูสิ่งแวดลอมภายนอก สามารถวายนํ้าไดโดยใชพลังงานสะสมในตัว ไปไชเขาใตเกล็ดของปลานํ้าจืดใน
วงศปลาตะเพียน (cyprinid ﬁsh) แลวพัฒนาเปนพยาธิตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรีย (metacercariae) ซึ่งเปนระยะ
ติดตอในเกล็ดและในเนื้อปลาในเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห เมื่อคนหรือสุนัข และแมว กินเนื้อปลาที่ปรุงไมสุกหรือดิบ
ก็จะไดรับตัวออนพยาธิระยะติดตอเขาไป และเมื่อนํ้ายอยในกระเพาะอาหารและลําไสเล็กยอยเนื้อปลาและผนังหุมตัว
ออนของพยาธิ จะปลอยใหตัวออนคลืบคลานเขาไปในระบบทอนํา้ ดี ผานทางรูเปดทีล่ าํ ไสเล็กและเจริญเติบโตเปนพยาธิ
ตัวเต็มวัยในทอนํ้าดี และถุงนํ้าดีตอไป (ภาพที่ 30)

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน
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ภาพที่ 30 วงจรชีวิตพยาธิใบไมตับ

จะเห็นไดในวงจรชีวติ ของพยาธิใบไมตับขางตนนัน้ ปลาทีเ่ ปนโฮสตกลางในวงศปลาตะเพียนเปนตัวกลางสําคัญ
ที่แพรกระจายพยาธิใบไมตับสูมนุษย และแพรกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆพรอมกับการกระจายสินคาสูผูบริโภค นอกจาก
นั้นปลาวงศปลาตะเพียนเปนปลานํ้าจืดกลุมใหญที่สุดประกอบไปดวยสมาชิกมากกวา 2,000 ชนิด (species) ใน 200
สกุล (Family) ในประเทศไทยมีปลาวงศตะเพียนมากกวา 204 ชนิด และในจํานวนนี้มีอยางนอย 18 ชนิด ยกตัวอยาง
เชน ปลาไสตัน (Cyclocheilichthys apagon), ปลาปากเหลีย่ ม (Cyclocheilichthys armatus), ปลาตะเพียนทราย
(Cyclocheilichthys repasson), ปลาซิวหนวดยาว (Esomus metallicus), ปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus), 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 จากรายงานการศึกษาเบื้องตนในป ค.ศ. 2009 พบวาอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไมตับในปลาจากแกงละวา
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน มีอัตราความชุกของการติดเชื้อ พยาธิ O. viverrini โดยพบปริมาณของ metacercaria เฉลี่ย 1-10 cyst ตอปลาหนึ่งตัว ในปลา 4 ชนิด ไดแก ปลาขาวนา (C. armatus) ปลากระสูบจุด (H. dispar)
ปลากระมังคลีบสั้น(P. protozystron) และปลาแกมชํ้า (P. orphoides)
อยางไรก็ตามปลาในวงศปลาตะเพียนที่นิยมนําไปเพาะเลี้ยงเพื่อสงขายเปนพันธุปลาไปยังทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย รวมทัง้ บางพืน้ ทีข่ องประเทศลาว มีอยูหลากหลายชนิดดวย ยกตัวอยางเชน ปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus) ปลานิล ปลาไน ปลานวลจันทร ปลายี่สกเทศ ปลาขาวสรอย ปลากระโห ปลาทับทิม ปลาจารเม็ด
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เพือ่ นําไปเลีย้ งเพือ่ การคาและบริโภคตอไป อยางไรก็ตามแมจะมีขอมูลในประเทศไทยเบือ้ งตนวาลูกปลาจากฟารมเลีย้ ง
ปลาในจังหวัดขอนแกนสมารถเปนตัวนําเชื้อพยาธิใบไมลําไสและพยาธิใบไมตับ ขอมูลจากการศึกษาจํานวนมากใน
ประเทศเวียดนามแสดงวาปลาเลี้ยงเหลานี้ มีโอกาสแพรพยาธิใบไมตับและพยาธิใบไมลําสูคนได
พยาธิวิทยาและอาการทางคลินิก
เนื่องจากพยาธิใบไมตับอาศัยอยูในทอทางเดินนํ้าดี พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในรูปแบบของการอักเสบเนื้อเยื่อจึง
จํากัดอยูในทอนํ้าดีซึ่งเปนผลจากการเคลื่อนไหว สารพิษและการตอบสนองทางอิมมิวโนวิทยาของคนตอพยาธิ ความ
รุนแรงของพยาธิสภาพขึ้นอยูกับจํานวนและระยะเวลาที่พยาธิอยูในรางกาย หรือระยะเวลาในการติดเชื้อ สวนใหญจะ
มีพยาธิสภาพและการเปลี่ยนแปลงของทอนํ้าดีนอย เชน มีเมื่อกมิวซิน และเยื่อบุทอนํ้าดีเปลี่ยนแปลงรูปรางไปโดยมี
ความแบนมากขึ้น เมื่อพยาธิสภาพรุนแรงมากขึ้น จะมีเซลลเยื่อบุเจริญทับถมกันหลายชั้น ฟอรมตัวเปนตอม อาจเกิด
การอุดตันของทอทางเดินนํ้าดี มีพังผืดรอบทอนํ้าดี ทอนํ้าดีหนาตัว เกิดทอนํ้าดีอุดตัน ถุงนํ้าดีบีบตัวไดนอยลง และมี
ขนาดใหญขึ้น
สวนใหญผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับจะไมมีอาการของโรค ในกลุมที่แสดงอาการอาจรูสึกแนนทองบริเวณใตชาย
โครงขวา จุกแนนใตลิน้ ป ทองอืด เฟอ เบือ่ อาหาร อาจมีตบั โต และมีอาการออกรอน ทีท่ องหรือหลัง อาการเหลานีอ้ าจ
เปนๆ หายๆ แตถามีโรคแทรกซอน เชน เปนมะเร็งทอนํ้าดี ผูปวยอาจมีดีซาน ตับโต และเสียชีวิตในที่สุด
แมวาในขณะนี้ จะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดมะเร็งทอนํ้าดี โดยมีจุดกําเนิดจากการอักเสบของ
เนือ้ เยือ่ บริเวณเยือ่ บุทอนํา้ ดีและตับ ตลอดจนการทําใหเกิดอนุมลู อิสระ ซึง่ ทําใหเกิดการทําลายดีเอ็นเอ และเปนจุดเริม่ 57
ตนในการเกิดมะเร็งทอนํ้าดีแลวก็ตาม สาเหตุผูที่ติดเชื้อพยาธิใบไมตับมีบางรายเทานั้นที่พัฒนาไปเปนมะเร็งทอนํ้าดี
แตยังไมชัดเจน แตในขณะที่ผูติดเชื้อสวนใหญมีพยาธิสภาพของโรคตับและระบบทอนํ้าดีเกิดขึ้นจากการติดเชื้อ และ
ภายหลังการรับยารักษาพยาธิสภาพเหลานี้ก็หายไป แสดงวาปจจัยซึ่งนอกเหนือจากการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ณ เวลา
นั้นๆ เชน อายุ เพศ นาจะมีผลหรือมีสวนรวมตอการตอบสนองทางภูมิคุมกัน และพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในแตละบุคคล
เนือ่ งจากอายุเฉลีย่ ของผูปวยมะเร็งทอนํา้ ดี ≥ 50 ป แสดงวาขบวนการกอมะเร็งตองใชระยะเวลานาน ซึง่ สอดคลองกับ
ระยะเวลาและความหนาแนนในการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งดวย ดังนั้น ประวัติ และลักษณะการติด
เชือ้ พยาธิใบไมตับ รวมทัง้ ภูมคิ มกั
ุ นตอการติดเชือ้ ทีเ่ กิดขึน้ นาจะเปนปจจัยรวมทีส่ าํ คัญทีก่ าํ หนดหรือเปนปจจัยเสริมใน
การเกิดการอักเสบ และนําไปสูการเกิดมะเร็งทอนํ้าดีในที่สุด
การตรวจวินิจฉัย
การตรวจวินจิ ฉัยเพือ่ คนหาการติดเชือ้ พยาธิใบไมตับ มีความสําคัญในการใหยารักษาและควบคุมพยาธิ วิธกี าร
ตรวจมีหลายวิธีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการตรวจคือ
1. การตรวจทางปรสิตวิทยา
การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับวิธีมาตรฐานที่สําคัญคือ การตรวจหาไขพยาธิใบไมตับในอุจจาระสามารถ
ทําไดหลายวิธี เชน วิธีการตรวจอยางงาย (simple smear) วิธีคาโต (Kato’s thick smear) การตรวจวิธีเขมขน
(quantitative modiﬁed formalin-ether sedimentation method) เปนตน การตรวจโดย 2 วิธหี ลังเปนการตรวจ
โดยวิธเี ขมขนมีความไวมากกวาวิธอี นื่ นอกจากนีย้ งั คํานวณหาความหนาแนนของไขพยาธิในอุจจาระไดอีกดวย อยางไร
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ก็ตามวิธีการนี้อาจเกิดความผิดพลาดไดไนกรณีที่การติดเชื้อมีความหนาแนนของพยาธิตํ่า (light intensity of infection) ปญหาอีกประการหนึ่งคือไขของ O. viverrini คลายกับไขของพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก (minute intestinal
ﬂukes) เชน Prosthodendrium molenkumpi, Phaneropsolus bonnei, Haplorchis pulmilio และ H. taichui
ซึ่งอาจจะทําใหการตรวจวินิจฉัยผิดพลาดได การตรวจหาไขและตัวพยาธิในนํ้าดี เนื่องจากระยะตัวเต็มวัยของ
O.viverrini อาศัยอยูในทอนํา้ ดี และอาจจะตรวจจากนํา้ ยอยจากลําไสสวนตน (duodenal drainage) หรือ ตรวจจาก
ตับและถุงนํ้าดีขณะผาตัด
นอกจากการตรวจหาไขในอุจจาระ การตรวจวินิจฉัยหาตัวพยาธิในอุจจาระก็เปนการวินิจฉัยอีกวิธีหนึ่ง ตัว
พยาธิใบไมตับจะตรวจพบไดในอุจจาระหลังรับประทานยาถายพยาธิ และใหยาระบายเพื่อขับพยาธิออกมา เชน พราซิ
ควอนเทล (praziquantel) หลังจากนัน้ เก็บอุจจาระภายใน 24 ชัว่ โมง วิธกี ารนีเ้ ปนการวินจิ ฉัยทีแ่ นนอนและบอกชนิด
ของพยาธิได แตเปนวิธีการที่ยุงยาก ไมเหมาะในการตรวจทั่วไป
2 การตรวจทางอิมมิวโนวิทยา
การตรวจวินจิ ฉัยการติดเชือ้ ทางนํา้ เหลืองวิทยา (serological diagnosis) มักเปนการตรวจหาระดับแอนติบอดี
จําเพาะในซีรั่มของผูปวยโดยวิธีตางๆ วิธีตรวจที่นิยมใชคือ วิธีอีไลซา (Enzyme – linked immunosorbent assay)
มีการนํามาใชอยางแพรหลาย โดยใชสารชนิดสกัดอยางหยาบของพยาธิระยะตัวเต็มวัยเปนแอนติเจน พบวาผูปวยทีต่ ดิ
เชื้อ O. viverrini ทุกรายสรางแอนติบอดีจําเพาะชนิด IgG ตอแอนติเจนของ O. viverrini อยางไรก็ตามยังพบวา
แอนติเจนของพยาธิใบไมตับยังเกิดปฏิกิริยาขามกับซีรัมของผูปวยที่มีโรคปรสิตอื่นๆอีก เชน angiostrongyliasis,
58 strongyloidiasis และ paragonimiasis มีผพยายามนํ
ู
าเอาเนือ้ เยือ่ ของหอย Bithynia funiculata ซึง่ เปนโฮสตตัวกลาง
ทีห่ นึง่ ของพยาธิชนิดนีม้ าใชเปนแอนติเจน ทําการตรวจวัดระดับแอนติบอดีทจี่ าํ เพาะโดยใชซีรมั่ ผูปวยโรค opisthorchiasis โดยวิธี ELISA ผลที่ไดใหคาความไวถึง 80.2% มีคาใกลเคียงกับใชสารชนิดสกัดอยางหยาบของ O. viverrini เปน
แอนติเจน อยางไรก็ตามก็ยงั พบวาแอนติเจนจากหอย หอย B. funiculata เกิดปฏิกริ ยิ าขามกับซีรมั่ ของผูปวย strongyloidiasis และ paragonimiasis จึงตองหาทางลดปฏิกิริยาขามเหลานี้
แมวาการตรวจวัดระดับแอนติบอดีตอแอนติเจนของพยาธิใบไมตับ โดยใชวิธี ELISA จะใหคาความไว (sensitivity) สูง และตรวจไดคราวละมากๆ แตยังมีขอจํากัดคือ ไมสามารถบอกไดวาแอนติบอดีที่ตรวจพบหมายความวา
กําลังติดเชื้อพยาธิอยูหรือเปนแอนติบอดีที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อในอดีตหรือปจจุบัน เนื่องจากมีรายงานวาระดับ
แอนติบอดีตอแอนติเจนชนิดสกัดอยางหยาบของ O. viverrini ยังคงอยูนานกวา 1 ป หลังจากไดรับยาเพื่อกําจัดพยาธิ
ดังนัน้ การตรวจหาแอนติเจนในอุจจาระ จึงเปนอีกทางเลือกหนึง่ ทีน่ าจะสามารถบงบอกถึงสภาวะการติดเชือ้ ในสภาวะ
ปจจุบันไดดีกวา
สวนในพยาธิใบไมตับไดมีการศึกษาโดยนําเอา monoclonal antibody ที่จําเพาะตอแอนติเจนชนิดสารคัด
หลั่งของพยาธิมาตรวจหาแอนติเจนในอุจจาระโดยวิธี Mab based – ELISA ซึ่งผลที่ไดมีความไวสูงกวาการตรวจหาไข
พยาธิในอุจจาระ โดยเฉพาะกรณีติดที่เชื้อนอย (light infection) และกลุมที่ตรวจอุจจาระไมพบไขพยาธิสอดคลองกับ
ผลการศึกษาโดยการผาศพ (autopsy) ที่เมื่อมีพยาธิในตับนอยกวา 20 ตัว จะตรวจพบไขพยาธิในอุจจาระเพียง 32%
และการตรวจแอนติเจนในอุจจาระใหผลบวกในกลุมที่ตรวจไมพบไขในอุจจาระถึง 32% นั้นคือ การตรวจแอนติเจนมี
ความไวสูงกวาการตรวจหาไขในอุจจาระโดยสามารถตรวจใหผลบวก แมวาจะมีพยาธิในตับนอยกวา 20 ตัวได ดังนั้น
การตรวจวินจิ ฉัยพยาธิใบไมตับวิธนี จี้ งึ นาจะมีประโยชนในสถานการณปจจุบนั ทีผ่ ติู ดเชือ้ สวนใหญมีความหนาแนนของ
พยาธิตํ่าและตรวจไมพบไขในอุจจาระ
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3.การตรวจทางอณูชีววิทยา
ปจจุบันขอมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยทางดานอณูชีววิทยาของพยาธิใบไมตับที่ผานมามีไมมากนัก การใชเทคนิค
PCR เพื่อตรวจหาผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับเปนการตรวจวินิจฉัยวิธีหนึ่งซึ่ง ไดมีการพัฒนา เพื่อใชกับตัวอยาง ทั้งในคน
และในสัตวทดลอง ไดพัฒนานํา DNA probe ที่เตรียมจาก genomic DNA ของพยาธิใบไมตับ O. viverrini มาตรวจ
หา DNA ของพยาธิในอุจจาระ ปริมาณ DNA นอยที่สุดที่สามารถตรวจพบไดอยูในระดับ picogram (25 pg) หรือเปน
ไขจํานวน 5 ใบ ซึ่งเทากับไขที่ปนออกมากับอุจจาระ 50 ใบ ซึ่งพบวามีความจําเพาะสูง นอกจากนี้พบวามีความไวสูง
กวาการตรวจโดยใชกลองจุลทรรศนซึง่ เปนวิธมี าตรฐาน ซึง่ พบวาเทคนิคนีม้ คี วามจําเพาะ 97.8% ความจําเพาะ 100%
ในหนูทตี่ ดิ เชือ้ ระดับปานกลาง-มาก และพบวาใหผลบวกถึง 100% เมือ่ เปรียบเทียบกับวิธกี ารตรวจหาไขโดยใชวิธี FECT
และ stoll’s dilution egg count เมื่อมีไข มากกวา 1,000 epg การศึกษาของตอมา พบวาการตรวจหาการติดเชื้อ
พยาธิใบไมตับในอุจจาระคน ใหผลลบ ในรายทีม่ ี epg สูงๆ ซึง่ มีความไวเพียง 50% ในตัวอยางทีม่ ี epg มากกวา 1,000
ซึ่งปญหานาจะเกิดจากการสกัด DNA หรือ การมีสารยับยั้งปฏิกิริยา PCR ในอุจจาระ อยางไรก็ตาม การพัฒนาเทคนิค
PCR เปนทางเลือกอีกทางหนึ่งในการตรวจวินิจฉัยเพื่อใหเหมาะกับการนําไปใชในทางปฏิบัติ
ระบาดวิทยาและการควบคุม
เปนที่ทราบดีวา การติดเชื้อพยาธิใบไมตับในประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากอุปนิสัย และวิถีชีวิต
ในการกินปลาทีป่ รุงไมสุก และเปนการกินเปนประจําอยางตอเนือ่ ง ประกอบกับการศึกษาเพือ่ ประเมินจํานวนพยาธิใน
ปลาพบวา สวนใหญจะมีพยาธิระยะเมตาเซอรคาเรียเพียง 1-2 ซีสต ดังนั้นผูที่จะมีพยาธิจํานวนมากจึงเกิดจากการได 59
รับพยาธิโดยการกินปลาดิบทีละนอย ติดเชือ้ ซํา้ หลายครัง้ ในชวงระยะเวลานานหลายป เนือ่ งการตอบสนองทางภูมคิ มกั
ุ น
ไมมีผลตอความตานทานตอการติดเชื้อซํ้า อยางไรก็ตามหากพิจารณาลักษณะของความหนาแนนเฉลี่ยตามอายุ แมวา
ความหนาแนนจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงกลุมอายุ ~50 ป หลังจากนั้น ความหนาแนนจะเริ่มลดลง การลดลง
ดังกลาว อาจเกิดจากการติดเชื้อเขามาใหมมาทดแทนพยาธิที่ตายไปนอยลง หรือเกิดจากภูมิตานทานตอการติดเชื้อก็
เปนได ทั้งนี้เพราะวาการศึกษาการกลับมาติดเชื้อใหมภายหลังการใหยารักษา
ผลการศึกษาทีผ่ านมาแสดงขอมูลทีส่ อดคลองกันวา อัตราความชุกและความหนาแนนของพยาธิ มีคาเพิม่ สูงขึน้
ตามอายุของประชากรตัวอยาง และการตรวจนับจํานวนพยาธิจากตับโดยตรง แสดงถึงการติดเชื้อเริ่มขึ้นตั้งแตอายุยัง
นอย ไปจนถึงวัยผูใหญ ดังนั้น ในสภาวะของแหลงระบาดที่มีการติดเชื้อพยาธิอยางตอเนื่อง จึงอนุมานไดวาอายุเปน
ตัวแทนระยะแรกในการติดเชื้อพยาธิใบไมตับไดทางหนึ่ง แมวาจะมีปจจัยอื่นๆ เชน ความถี่ในการติดเชื้อ การกินยา
รักษาพยาธิ มาบั่นทอนความสัมพันธในเชิงสัดสวนอยูบางก็ตาม การอนุมานดังกลาวนี้ไดใชกันอยางแพรหลายในการ
ศึกษาดานระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิ และโรคติดเชื้อหลายชนิด
ดังนั้น ประวัติการติดเชื้อพยาธิ ซึ่งเปนผลรวมของระยะเวลาและระดับความหนาแนน รวมทั้งความรุนแรงใน
การตอบสนองทางภูมิคุมกัน อาจเปนตัวกําหนดที่สําคัญที่จะทําใหเกิดโรคระบบทอนํ้าดี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงกลับไป
เปนปกติภายหลังการใหยารักษาพยาธิ ในขณะทีก่ ลุมทีม่ กี ารอักเสบรุนแรง แมวาจะกําจัดพยาธิออกไปแลว พยาธิสภาพ
ยังคงอยู เปนความเสี่ยงนําไปสูการเกิดมะเร็งทอนํ้าดี ซึ่งในสภาวะที่เปนมะเร็ง ไมจําเปนตองมีการติดเชื้ออยูเสมอไป
อีกทัง้ หลังจากการเริม่ ตนไดรับพยาธิใบไมตับจนเปนมะเร็งทอนํา้ ดีใชระยะเวลาการดําเนินโรคเปนเวลาหลายป (30~40
ป) และในขณะที่เมื่อเปนมะเร็งแลวมักไมคอยพบการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ แตการติดเชื้อพยาธิใบไมตับเรื้อรังรังกอน
หนาที่มะเร็งจะเกิดขึ้นนาจะมีบทบาทสําคัญตอการเกิดโรคภายหลัง
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การควบคุมและปองกัน
การควบคุมและปองกันโรคพยาธิใบไมตับโดยทั่วไปประกอบดวย การยับยั้งการสงตอพยาธิระยะตางๆใน
วงจรชีวิต อาทิเชน การใหสุขศึกษาเพื่อลดการกินอาหารสุกๆดิบๆในการลดการติดเชื้อระยะเมตาเซอรคาเรียจากปลา
นํ้าจืด โดยเฉพาะวงศ หรือกลุมปลาตะเพียน การสงเสริมใหถายอุจจาระในสวมเพื่อลดการปนเปอนไขพยาธิในแหลง
นํ้า จะเปนการตัดวงจรไมใหหอยไดรับไขพยาธิ ซึ่งจะลดการแพรพยาธิไปสูปลาและ สูคนดวย การกําจัดสัตวที่เปน
แหลงแพรเชื้อ เชน สุนัขและแมว เพื่อลดโอกาสความอยูรอดของพยาธิ รวมทั้งการใหยารักษาคนเพื่อกําจัดพยาธิ
ซึ่งนอกจากจะลดการแพรระบาดพยาธิโดยตรงแลวยังชวยลดอัตราปวยที่เกิดขึ้นและนําไปสูการลดโอกาสการเกิด
มะเร็งทอนํ้าดีในอนาคตดวย
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
60 สุขภาพ โดยเฉพาะพฤติกรรมการกินคอนขางยาก ไมคอยยอมรับความเปลี่ยนแปลง จึงเปนกลุมที่ตองไดรับการตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งทอนํ้าดี เชนการตรวจอัลตราซาวน เพื่อคนหาผูปวยระยะเริ่มตนเพื่อการรักษาอยางมีประสิทธิภาพ
จะชวยลดอัตราตาย ความสูญเสียทรัพยากรบุคคล และเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศในที่สุด
ความสําคัญดานสาธารณสุขของพยาธิใบไมัตับในสถานการณปจจุบัน
ในปจจุบันพยาธิใบไมตับมีอัตราชุกเฉลี่ยประมาณ 15% และมีความหนาแนนไขเฉลี่ย <100 ฟองตออุจจาระ
หนึ่งกรัม แตเนื่องจากความแปรปรวนที่เกิดจากปจจัยของสิ่งแวดลอม ปจจัยดานอายุ และเพศ รวมทั้งความถี่ของการ
ไดรับยารักษา รวมทั้งพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร สภาพปญหาในชุมชน ซึ่งแตกตางกัน บางชุมชนอาจมีอัตรา
การติดเชื้อนอย ในขณะที่บางชุมชนอาจติดเชื้อมาก ในที่นี้จะขอยกตัวอยางผลการศึกษาเบื้องตนในเขตอําเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแกน ซึ่งในอดีตมีอัตราการติดเชื้อคอนขางสูงและเปนพื้นที่ที่มีอุบัติการณของมะเร็งทอนํ้าดีสูงมากอําเภอ
หนึ่งในจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาในป พ.ศ. 2505 โดยสุมตัวอยางคนที่อายุ 24 ปขึ้นไปจํานวน 458 คน พบวามี
ประชาชนติดเชื้อพยาธิใบไมตับอยู 37.% จะเห็นวาอัตราการติดเชื้อดังกลาวมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยทั่วไปคอนขางมาก
เนือ่ งจากใชการตรวจอุจจาระทีม่ คี วามไวสูงคือวิธกี ารตรวจแบบเขมขน จากกลุมประชากรตัวอยางดังกลาวไดสุมตัวอยาง
จํานวน 143 คนนํามาตรวจอัลตราซาวน โดยเลือกลุมที่ไมมีไขพยาธิ, กลุมที่มีไข < 500 ใบ/อุจจาระ 1 กรัม (egg pre
gram feces, epg), < 1,500 epg และ > 1,500 epg เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคระบบทอนํ้าดีและตับ ผลการตรวจอัลตรา
ซาวนพบความผิดปกติของเนือ้ ตับ ซึง่ อาจเกิดจากความผิดปกติของเซลลตับ (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 ผลการศึกษาเบื้องตนนี้แสดงใหเห็นเปนตัวอยางวาในชุมชนเขตอําเภอภูเวียง พยาธิใบไมตับยังคงเปนปญหาทาง
สาธารณสุข ที่ทําใหเกิดความเจ็บปวย และควรไดรับการดูแลเพื่อรักษา ควบคุม และปองกันการติดเชื้อพยาธิอยาง
เหมาะสม และคงไมสามารถจะอนุมานวาทุกพื้นที่มีปญหาเหมือนกันได ดังนั้น บุคลากรผูรับผิดชอบในพื้นที่จึงควรมี
สวนรวมในการประเมินขนาดของปญหา เพื่อเสนอใหสวนกลางพิจารณาจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน การปฏิบัติตาม
นโยบายจากสวนกลางทางเดียวอาจทําใหการใชจายงบประมาณไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
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หอยที่มีความสําคัญทางการแพทยในประเทศไทย
ดร.ฐิติมา วงศาโรจน
สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
องคการอนามัยโลกใหความสําคัญเรือ่ งโรคติดตอจากแหลงนํา้ (water-based diseases) ทีส่ าํ คัญไดแกพยาธิ
ใบไมชนิดตางๆ เชน พยาธิใบไมตับ (Opisthorchis vivierrini) พยาธิใบไมเลือด (Schistosoma mekongi) พยาธิใบไม
ลําไส (Small Intestinal ﬂuke) และหนอนพยาธิชนิดอืน่ ซึง่ โรคพยาธิเหลานีม้ คี วามสัมพันธอยางใกลชิดกับการพัฒนา
แหลงนํ้า ที่ทําใหการพัฒนาแหลงนํ้าตางๆในบริเวณเขตรอน และ การที่โรคพยาธิใบไม สามารถแพรโรคมาสูคนไดจาก
การที่มีนํ้าเปนสื่อ การเกิดโรคจะสมบูรณตองผานโฮสตกึ่งกลางที่เปนสัตวนํ้า ไดแก หอย กอนที่เขาสูโฮสตกึ่งกลางตัว
ที่สอง ซึ่งอาจจะเปน หอยปลา หรือ ปู จึงสามารถทําใหครบวัฏจักรชีวิตของพยาธิใบไม ที่แพรโรคมาสูคนไดจากการ
บริโภคตัวออนระยะติดตอของพยาธิใบไมเหลานัน้ และเจริญเปนตัวเต็มวัยในรางกายคน (ฐิตมิ า วงศาโรจน, 2548; กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2556)
แหลงนํา้ ตามธรรมชาติทมี่ คี วามอุดมสมบูรณดวยดินโคลน (Mud) ซึง่ ไดอะตอมเปนอาหารทําใหประชากรหอย
สามารถเจริญเติบโต ดํารงชีพอยูได โดยพบหอยตาม เกาะ แกง แมนํ้า ลําคลอง หนอง บึง ลําธาร แหลงนํ้าขางถนน
แหลงนํา้ ในทองนา แหลงนํา้ บริเวณใกลชุมชนการมีหอยอยูเปนจํานวนมาก และ เมือ่ มีปลาชนิดทีไ่ วตอการติดเชือ้ ทําให
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มีการแพรกระจายของโรคหนอนพยาธิเพิ่มมากขึ้น
หอยที่มีความสําคัญทางการแพทย ที่พบไดในประเทศไทย สามารถเปนโฮสตกี่งกลาง พยาธิใบไมตับ พยาธิ
ใบไมลําไสขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และพยาธิใบไมเลือด (กองโรคติดตอทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข, 2541)
รายละเอียดดังตอไปนี้
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)

ภาพที่ 31 หอย Bithynia (Digoniostoma) saimensis goniomphalos พบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและที่ประเทศลาว

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

ภาพที่ 32 หอย Bithynia (Digoniostoma) funiculata พบที่ภาคเหนือของประเทศไทย
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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 ที่มีพืชนํ้าอยูหลายชนิด (species)

ภาพที่ 34 หอยโขง Pila scutata เปนหอยที่มีรูปรางครึ่งวงกลม มีลายพาดขวางบนเปลือกพบไดที่ภาคใตของประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซียเปนตัวโฮสตนําโรคของพยาธิ Angiostrongylus cantonensis และเปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคตัว ที่สอง
ของพยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง (Echinostoma malayanum)

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

ภาพที่ 35 หอยโขง Pila polita เปนหอยที่มีรูปรางเปนรูปไข มีสวนทายรีแหลม พบไดทั่วไปในประเทศไทย เปนโฮสตกึ่งกลางนํา
โรคของพยาธิ (Angiostrongylus cantonensis) และเปนตัวนําโฮสตกึ่งกลางตัวที่สองของพยาธิ ใบไมลําไสขนาดกลาง
(Echinostoma ilocanum)
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ภาพที่ 36 หอยโขง Pila ampullacea เปนหอยที่มีรูปรางครึ่งวงกลม 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
เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิ Angiostrongylus cantonensis

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

ภาพที่ 38 หอยขม (Filopaludina (Siamopaludina) martensi) เปนหอยที่มีฝาปดรูปรางเปนเกลียวขนาด 1.5-3.0 x 2.5-4.0 ซม.
สีนํ้าตาลดํา เปลือกสวนที่กวางที่สุดเปนเสนนูนเปนวงรอบ อาศัยอยูในนํ้าจืด ชอบเกาะอยูตามเสาสะพานหรือขอนไมที่จม
อยูในนํ้า บางครั้งอาจพบบนผิวดินใตนํ้า เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรค ตัวที่ 2 ของพยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง Echinostoma
malayanum, E.revolutum และเปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของของพยาธิหอยโขง หรือ พยาธิปอดหนู หรือ พยาธิไขปวด
หัวหอย Angiostrongylus cantonensis
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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 สีนํ้าตาลปนเหลืองพบที่แมนํ้าโขง 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

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

ภาพที่ 40 หอย Neotricula aperta α race

66

ภาพที่ 41 หอย Neotricula aperta ß race

ภาพที่ 42 หอย Neotriculaaperta γ race

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

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

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

ภาพที่ 46 หอยคัน Indoplanorbis exustus เปนหอยนํ้าจืด ขนาด 0.7 – 1.4 x 1.4 – 2.2 ซม. ไมมีฝา เปลือกวนเปนวงกลม
สีนํ้าตาล ปากบานกวาง พบไดทั่วไปในประเทศไทย อาศัยในลําธารนํ้าไหล ทุงนา ลําคลอง หนอง บึง โดยเกาะอยูกับ
พืชนํ้า เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิใบไมเลือดของสัตว (วัว-ควาย) Schistosoma spindale, A rtyfechino
stomummehrai, Echinostoma malayanum, E. revolutum และพยาธิ Schistosoma nasalis
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ภาพที่ 47 หอย Lymnaea rubiginosa เปนหอยนํ้าจืด ขนาด 0.5 – 1.8 x 0.8 – 3.0 ซม. รูปไขไมมีฝา สีนํ้าตาลเหลือง สวนปาก
กวางสวนทายเปนเกลียวสั่น พบไดทั่วไปประเทศไทย อาศัยอยูในลําธาร ลําคลอง หนอง บึง บอ เปนโฮสตตัวกลางนําโรค
ของพยาธิใบไมลําไสขนาดใหญ และ พยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง Fasciola gigantica, Echinostoma malatanum,
E. revolutum, Hypoderaeum conoideum

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

ภาพที่ 48 เปลือกขดเปนวงกลมแบนทั้ง 2 ขาง มีจดดําเรียงเปนแถว พบไดทั่วไปตามแหลงนํ้าที่มีพืชนํ้า เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของ
พยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง Echinostoma malayanum, E. ilocanum, E. revolutum และ E. lindoensis
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ภาพที่ 49 หอย Segmentina (Polypylis) hemisphaerula เปนหอยนํ้าจืดขนาดเล็ก 0.2 – 0.23 x 0.7 – 0.8 ซม. ไมมีฝา
เปลือกวนเปนวงกลม ดานทองแบน ดานหลังนูน เมื่อหงายดานทองขึ้นจะเห็นรูบุมเล็ก และเห็นรอยขีดสีขาว 2- 3 ขีด
พบไดทั่วไปในแหลงนํ้าที่มีพืชนํ้า เปนโฮสตกึ่งกลางนําโรคของพยาธิใบไมลําไสขนาดใหญ Fasciolopsis buski

ภาพที่ 50 หอย Segmentina (Trochorbis) trochoideus เปนหอยนํ้าจืดขนาดเล็ก ขนาด 0.13 – 0.71x 0.25 – 0.35 ซม.
ไมมีฝา ดานทองแบน ดานหลังนูน ดานทองไมมีรูบุมและไมมีรอยขีดพบไดทั่วไปในแหลงนํ้าที่มีพืชนํ้าเปนโฮสต
กึ่งกลางนําโรคของพยาธิใบไมลําไสขนาดใหญ Fasciolopsis buski

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

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
วัฎจักรชีวิตของพยาธิใบไมตับจําเปนตองอาศัยพาหะกึ่งกลางสองตัว เพื่อการเจริญเติบโตไปเปนระยะติดตอ
โฮสตกึ่งกลางตัวแรกคือหอยนํ้าจืด โฮสตกึ่งกลางตัวที่สองคือพวกปลานํ้าจืดเกล็ดขาว (Cyprinoid ﬁsh) ซึ่งมีพยาธิตัว
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
ทั้งสามชนิดนี้แตกตางกันอยางชัดเจนดังตอไปนี้
Bithynia (Digoniostoma) siamensis goniomphalos
ขนาด 5.6 – 8.5 mm. X 10.2 – 14.9 mm. รูปรางเปนรูปกรวยเตี้ย สีนํ้าตาลแดง เปลือกหนา มีฝาปดสนิท
ปลายยอดของหอยที่โตเต็มที่ มีรอย ผุ กรอน (eroded apex) สะดือหอย (umbilicus) ของหอยชนิดนี้ เปดเห็นรอย
สะดือหอย คอนขางชัด ชอบอาศัยในหนองนํ้าธรรมชาติตามทองนา มากกวาตามแมนํ้าหรือลําคลอง หรือสระกักเก็บ
นํ้า และพบไดเกือบทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (กระทรวงสาธารณสุข, 2541) ตามรูป 1
70
Bithynia (Digoniostoma) funiculata
ขนาด 6.8 – 9.6 mm X 10.2 – 14.8 mm รูปรางเปนรูปกรวยเตี้ย สีนํ้าตาลปนเขียว เปลือกคอนขางหนา
บริเวณขอบปากของเปลือก (aperture) พบวาบางครั้งมีสีแดง ปลายยอดแหลมและใหญ มีฝาปดสนิท สะดือกวาง รูป
กรวย มีขอบเห็นชัดเจนมาก พบมากตามแหลงนํา้ ธรรมชาติในทองนาพบทางภาคเหนือของประเทศ โดยเฉพาะทีจ่ งั หวัด
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) ทั้งสามชนิดชอบอาศัยอยูในแหลงนํ้าเปด โดยเฉพาะแหลงนํ้าธรรมชาติในทุงที่มีนํ้า
ขังในฤดูฝน หรือตามหนอง บึง สระเปดที่มีพืชนํ้าขึ้นอยู พืชนํ้าที่สําคัญ ไดแก หญาปลอง (Hymenachne myros) ผัก
ตบชวา (Eichornia crassipes) จอกหูหนู (Salvinia cucullate) และแพงพวยนํ้า (Jussiaea ripens) เปนตน เปน
หอยทีช่ อบอาศัยอยูบนหนาดินในนํา้ โดยเฉพาะทีร่ ะดับนํา้ ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร (Papasarathorn et al., 1980)
ไมลอยอยูบนผิวนํา้ หรือไตขึน้ มาบนบก ยกเวนแหลงนํา้ ทีม่ นั อาศัยอยูเนาเสีย และพบไดบอยครัง้ ตามรากหรือลําตนของ
ตนกลาและพืชนํ้า เปนหอยที่ทนตอสภาวะแวดลอมไดดี เมื่อหนองนํ้าแหงลง หอยยังสามารถมีชีวิตอยูไดโดยการฝงตัว
อยูใตดิน ฝาปดสนิท เรียกวา หอยจําศีล จะอยูไดหลายเดือนหรือตลอดฤดูแลง (ทั้งฤดูหนาว และฤดูรอน)
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โดยทั่วไปหอยทั้งสามชนิดนี้ชอบนํ้านิ่ง หรือไหลชา ไหลเอื่อยๆ อาจพบไดในคลองสงนํ้าชลประทานที่ยังไมได
ลาดซีเมนต สามารถอยูไดในความขุนของนํ้าทุกระดับ ลักษณะของดินบริเวณที่อยูอาศัยชอบดินโคลนปนทรายหรือ
โคลนลูกรัง หรือดินทองนา หรือแปลงนาดํา ไมชอบดินเหนียว นํา้ มีความเปนกรดออนๆ pH อยูระหวาง 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)
จากการทดลองการติดเชือ้ ของหอย Bithynia ในหองปฏิบตั กิ าร พบวา หอย B. funiculata สามารถติดเชือ้ ไดสูง
กวาBithynia (Digoniostoma) siamensis siamensis และ Bithynia (Digoniostoma) goniomphalos ในธรรมชาติ
หอยทั้งสามชนิดนี้มีอัตราการติดเชื้อพยาธิดวยอัตราที่ตํ่ามากเพียง 0.1 – 2 % เทานั้น แตหอยมีศักยภาพในการปลอย
พยาธิตัวออนไดสมํ่าเสมอเปนระยะเวลายาวนานตลอดชีวิตของหอย หอย Bithynia จึงเปนโฮสตกึ่งกลางตัวแรกที่มี
ประสิทธิภาพในการแพรกระจายตัวออนพยาธิไปสูปลา (Chanawong, 1991)
การศึกษาการติดเชื้อของหอยในแหลงนํ้าธรรมชาติมีค าตํ่าเพียงรอยละ 0.05% (Harinasuta 1969,
Radomyos B. et.al., 1998) และ 0.07% (Brackelman et.al., 1986) ในขณะที่อัตราการติดเชื้อในคนและปลามี 71
คาสูง (Vichasri et.al., 1982.)
สําหรับจํานวนหอยในธรรมชาติมคี วามแปรปรวนสูงมาก ขึน้ อยูกับปริมาณนํา้ ฝน สงผลใหแนวคิดในการควบคุม
จํานวนหอย Bithynia เพื่อควบคุมพยาธิใบไมตับในคนเปนไปไดยากและที่นาสนใจคือ หอยบิไทเนีย สามารถจําศีลใน
ชวงฤดูหนาว และฤดูรอนไดโดยทีก่ าํ ลังติดเชือ้ อยู เมือ่ ถึงฤดูฝน หอยบิไทเนียสามารถปลอยตัวออนพยาธิระยะเซอคาเรี
ยออกมาได ถึงแมวาหอยจะติดเชือ้ นอยมาก ในขณะทีใ่ นปลาอัตราการติดเชือ้ พยาธิใบไมตับและความหนาแนนสูงแสดง
วาเซอคาเรียจากหอยมีประสิทธิภาพในการคนหาและติดเชือ้ เขาสูปลาไดอยางยอดเยีย่ ม การศึกษาเบือ้ งตนพบวา Host
ﬁnding ของเซอคาเรียอาศัยสารเคมีบางชนิดและเปนกระบวนการที่สลับซับซอน กลาวไดวา การควบคุมในหอยจะไม
ไดผลคุมคาเนือ่ งจากมีตวั แปรหลายปจจัย เชน ความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติซงึ่ ไมสามารถควบคุมไดดานประชากร
หอยในแหลงนํ้าธรรมชาติ และความสมดุลของระบบนิเวศ (ฐิติมา วงศาโรจน, 2548)
การควบคุมโรคพยาธิใบไมตับ ควรดําเนินการแบบองครวมทีค่ รบวงจรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการ บูรณ
าการรวมกันระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับหนวยงานเครือขายอื่น เชน กรมประมง กรมชลประทาน กรมปศุสัตว
กระทรวงมหาดไทย ในการบริหารจัดการกับคน นํ้า สิ่งแวดลอม สัตวรังโรคแบบบูรณาการ เพื่อการลดโรคแบบยั่งยืน
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ปจจัยเสี่ยงและการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
ผศ.ดร.นพรัตน สงเสริม1 ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ2
1
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปจจัยเสี่ยงตอโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
1. ปจจัยเสี่ยงตอโรคพยาธิใบไมตับ
โรคพยาธิใบไมตับมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ปรุงจากปลานํ้าจืดมีเกล็ดวงศปลาตะเพียนที่ไมถูก
สุขลักษณะตามหลักโภชนาการ เชน ดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ ซึง่ มีความเสีย่ งตอการติดเชือ้ พยาธิใบไมตับ (ดังสรุปในตาราง
ที่ 5) เชน ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทราย ปลาตะเพียนแกว ปลาตะเพียนหางแดง ปลาสรอย ปลาสรอยนกเขา
ปลาสรอยแกว ปลากระสูบจุด ปลากระสูบขีด ปลาหางไหม ปลาปากเปยน ปลากระมัง ปลาขาวนา ปลาขาวมน ปลา
แกมชํ้า ปลาตะโกก-โจก ปลากระแห ปลาอีไท เปนตน (ภาพที่ 51) ประชาชนในชนบทสวนใหญที่อาศัยอยู ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนัน้ ยังคงมีวฒ
ั นธรรมการบริโภคปลาดิบตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั เนือ่ งมาจากยังติดใจ
ในรสชาติ แมจะมีโครงการรณรงคเพื่อควบคุมโรคพยาธิใบไมตับใหลดลงจากรอยละ 34 เปนรอยละ 22 และ 18.57
ในป พ.ศ. 2524, 2534 และ 2536 ตามลําดับ1 แตปจจุบันความชุกของโรคพยาธิใบไมตับไมลดลงเลย
73
ตารางที่ 5 อาหารที่เสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
ชื่ออาหาร
กอยปลา
ปลาดิบ
ปลาสม
ปลาจอม/ปลาเจา
หมํ่าปลา
ปลาหมกไฟ
ปลาปง
ลาบปลา
ปลารา/แจวบองปลารา

วิธีการปรุง

ประเมินความเสี่ยง

ดิบ หรือ สุก ๆ ดิบ ๆ

เสี่ยง

หมักดอง 1-2 วัน

เสี่ยง

สุก ๆ ดิบ ๆ
(ผานความรอนเพียงชั่วครู)

เสี่ยง

หมักดองไมเกิน 6 เดือน

เสี่ยง
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ภาพที่ 51 ปลานํ้าจืดมีเกล็ดที่เปนแหลงอาศัยของพยาธิใบไมตับระยะติดตอ

2. ปจจัยเสี่ยงตอโรคมะเร็งทอนํ้าดี
2.1 การติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
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 และที่สําคัญสถาบันการวิจัยโรคมะเร็ง
นานาชาติ ไดจัดใหพยาธิใบไมตับเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเชือ้ ชีวภาพประเภทที่ 1 ซึง่ หมายถึงเปนสิง่ มีชวี ติ ทีส่ ามารถ
กอโรคมะเร็งในคนได ในทีน่ กี้ ค็ อื โรคมะเร็งทอนํา้ ดี2 จากการศึกษาวิจยั พบวา การติดเชือ้ พยาธิใบไมตับเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเปนปจจัยเสี่ยงหลักตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี3-5 ซึ่งพบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
2.2 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มีหลายการศึกษาที่เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี แมวาจะศึกษาใน
พื้นที่ที่แตกตางกัน แตการศึกษาทั้งหมดใหผลการศึกษาที่สอดคลองกัน กลาวคือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปเพิ่ม
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี เชน การศึกษาในประเทศไทย พบวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปเพิ่มความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี ตั้งแต 4.3 - 9.5 เทา6-8 สวนการศึกษาในประเทศอื่น ๆ เชน ในประเทศเกาหลี พบ
วา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี โดยเฉพาะในคนที่ติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
C. sinensis9,10 ในขณะที่การศึกษาในประเทศตะวันตกพบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปเพิ่มความเสี่ยงตอมะเร็ง
ทอนํ้าดีแตไมเกี่ยวกับการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ11,12
2.3 การสูบบุหรี่
การศึกษาทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งทอนํ้าดีในประเทศไทย พบวา การสูบบุหรี่
ไมมีความสัมพันธตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี6-8,13,14 รวมถึงการศึกษาในประเทศตะวันตกก็ใหผลการศึกษาเชน
เดียวกัน11 อยางไรก็ตาม เมือ่ มีการวิเคราะหหาความสัมพันธของการสูบบุหรีก่ บั ปจจัยเสีย่ งอยางอืน่ พบวา สามารถเพิม่
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีได เชน การสูบบุหรี่เปนประจํารวมกับการมีความผันแปรในยีนเมธีลินเตตราไฮ 75
โดรโฟเลตรีดักเทส8 และการสูบบุหรี่รวมกับการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ15 ไปเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งทอนํ้าดีได
2.4 การรับประทานอาหารชนิดตางๆ
แมวาจะมีหลักฐานจากการวิจยั ในรูปแบบตาง ๆ ทีส่ รุปวาการติดเชือ้ พยาธิใบไมตับมีความสัมพันธกับการ
โรคเกิดมะเร็งทอนํ้าดี แตอยางไรก็ตาม ในกลุมคนที่ติดเชื้อพยาธิใบไมตับไมไดเปนมะเร็งทอนํ้าดีทุกคน ดังนั้นนาจะมี
ปจจัยเสีย่ งอยางอืน่ ทีม่ บี ทบาทรวมดวย เชน สารไนโตรซามีนทีพ่ บในอาหารประเภทปลารา ปลาเจา/ปลาจอม ปลาสม
และอาหารหมักดอง นอกจากนี้ การบริโภคอาหารที่ปรุงจากปลาดิบ (กอยปลา) ทุกอาทิตยและทุกวันมีโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีเปน 2 เทา และ 10 เทา ตามลําดับ16 ในขณะที่การศึกษาเชิงปองกันโรคโดยใหอาสาสมัครที่
ติดเชื้อพยาธิใบไมตับรับประทานวิตามินซี พบวาสามารถลดความเสียหายในระดับเซลลของตับได17 เชนเดียวกับการ
รับประทานผักและผลไมที่สามารถปองกันการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีได6,8
2.5 ความผิดปกติของตับและระบบทอทางเดินนํ้าดี
ปจจัยสี่ยงที่สําคัญตอการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีของประชาชนในประเทศตะวันตก สวนใหญมาจากความ
ผิดปกติของตับและระบบทอนํ้าดี ไดแก 1) ทอนําดีอักเสบแข็งปฐมภูมิ (Primary sclerosing cholangitis) เปนการ
อักเสบของทอนํ้าดีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดเปนแผลเปนไปอุดตันการไหลของนํ้าดีเขาสูทางเดินอาหาร จนทําใหตับแข็ง
ตับวาย และมะเร็งตับในที่สุด โดยการศึกษาระยะยาวรายงานวาผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีรอยละ 8-40 มีอาการทอนําดี
อักเสบแข็งปฐมภูม18ิ ซึง่ 2 ใน 3 ของผูปวยทอนําดีอกั เสบแข็งปฐมภูมิ มีความสัมพันธกับโรคลําไสอักเสบเรือ้ รัง (Inﬂammatory bowel disease) โดยเฉพาะโรคลําไสใหญอักเสบเปนแผลเรื้อรัง (Ulcerative colitis)19 และ 2) นิ่วในระบบ
ทอทางเดินนํ้าดี พบวามีความสัมพันธกับการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี กลาวคือ ผูปวยที่มีนิ่วในระบบทอทางเดินนํ้าดี
รอยละ 10 สามารถพัฒนาไปเปนมะเร็งทอนํ้าดีได20
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2.6 การสัมผัสสารเคมีกอมะเร็ง
สารเคมีบางชนิดเปนปจจัยเสี่ยงของมะเร็งทอนํ้าดี เชน สารโทเรียมไดออกไซด (Thorium dioxide,
Thorotrast) เปนสารเคมีที่ใชในงานพลาสติก ยาง และเคมีภัณฑ โดยมีรายงานวามีความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง
ทอนํ้าดีถึง 300 เทาในกลุมที่มีการสัมผัสเปนเวลาหลายป18 อยางไรก็ตามสารเคมีชนิดนี้ถูกสั่งหามตั้งแตป ค.ศ. 1960
เปนตนมา แตในปจจุบนั กลับมีหลายงานวิจยั ทีร่ ายงานถึงการสัมผัสสารเคมีกอมะเร็งชนิดใหมตอการกอโรคมะเร็งทอนํ้
าดีในคนงานโรงพิมพของประเทศญีปุน21-23
2.7 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
การศึกษาทางระบาดวิทยาทั้งในประเทศยุโรป อเมริกา ญีปุน รวมถึงประเทศไทย พบวา การติดเชื้อไวรัส
ทัง้ ชนิดบีและซีมคี วามสัมพันธกับการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดี โดยไวรัสตับอักเสบชนิดบีสามารถเพิม่ ความเสีย่ งตอโรคมะ
เร็งทอนํ้าดีไดถึง 28 เทา12 สวนไวรัสตับอักเสบชนิดซีสามารถเพิ่มความเสี่ยงตอโรคมะเร็งทอนํ้าดีอยูระหวาง 6-10
เทา12,24,25
2.8 ปจจัยทางพันธุกรรม
ปจจัยทางพันธุกรรมนาจะเกีย่ วของกับการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดี เนือ่ งจากคนทีต่ ดิ เชือ้ พยาธิใบไมตับไมได
เปนมะเร็งทอนํ้าดีทุกคน ดังนั้นปจจัยที่ควรคํานึงถึงก็คือ ปจจัยทางพันธุกรรม เพราะวา ถาบางคนมีความผิดปกติหรือ
มีความผันแปรทางพันธุกรรมเกิดขึ้นก็นาจะมีโอกาสสูงที่จะรับปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ไดมากกวาคนปกติ ดัง
นั้นจึงมีโอกาสเกิดมะเร็งทอนํ้าดีไดมากกวาคนปกติ ตัวอยางเชน คนที่มีความผันแปรของยีนเมธีลินเตตราไฮโดรโฟเลต
76 รีดักเทสรวมกับการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการบริโภคกอยปลาสามารถเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด
โรคมะเร็งทอนํ้าดี ในทางตรงกันขาม คนที่มีความผันแปรของยีนเมธีลินเตตราไฮโดรโฟเลตรีดักเทสรวมกับการบริโภค
ผักและผลไมสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งทอนํ้าดีไดเชนกัน8
แนวทางการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
ในปจจุบนั เปนทีท่ ราบกันดีแลววา ผูปวยโรคมะเร็งทอนํา้ ดีทมี่ าพบแพทยจะมาดวยอาการในระยะทาย ๆ ของ
โรค ซึง่ ทําใหการรักษาผูปวยเหลานีม้ โี อกาสทีจ่ ะทําใหผูปวยหายขาดทําไดยากมาก มีเพียงการผาตัดกอนมะเร็งออกให
หมดเทานัน้ ทีจ่ ะทําใหผูปวยหายขาดได แตมีผปวยเพี
ู
ยงไมกีร่ ายทีส่ ามารถทําการรักษาโดยการผาตัดได และในจํานวน
ผูที่ผาตัดก็ยังมีโอกาสกลับมาเปนมะเร็งซํ้าอีกในภายหลัง ในขณะที่การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งทอนํ้าดีก็ยังมีขอจํากัด
อยางมาก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเครื่องมือที่ใชในการตรวจคัดกรองที่ยังไมมีความแมนยําพอ และตนทุนในการตรวจ
คัดกรองทีค่ อนขางสูง ดังนัน้ การแกไขปญหาโรคมะเร็งทอนํา้ ดีทเี่ หมาะสมทีส่ ดุ ในขณะนีก้ ค็ อื การปองกันโรคโดยอาศัย
องคความรูในเรือ่ งปจจัยเสีย่ งของโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํา้ ดีทมี่ อี ยูในปจจุบนั ซึง่ สามารถสรุปแนวทางการ
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํ้าดีเปน 3 ระดับ26 คือ 1) การปองกันระดับตนหรือปฐมภูมิ คือ การดําเนิน
การปองกันโรคในคนปกติกที่ยังไมเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีขึ้น 2) การปองกันระดับที่สองหรือทุติยภูมิ คือ การดําเนินการ
ปองกันโรคเมือ่ ปวยแลวแตยังไมแสดงอาการ ไดแก การตรวจวินจิ ฉัยตัง้ แตระยะเริม่ แรกและใหการรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
อยางทันทวงที และ 3) การปองกันระดับที่สามหรือตติยภูมิ คือ การดําเนินการปองกันโรคภายหลังจากการมีอาการ
หรือหลังจากการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาพยาบาลแลว (ภาพที่ 52)
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ภาพที่ 52 ระดับของแนวทางการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํ้าดี

1. การปองกันระดับปฐมภูมิ (Primary prevention)
เปนการปองกันโรคโดยการลดปจจัยเสี่ยงที่จะทําใหเกิดโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํ้าดี ซึ่งสามารถ
กระทําไดทั้งในกลุมประชากรทั่วไปและกลุมประชากรที่มีความเสี่ยงสูง เชน
1.1 การใหขอมูลขาวสารผานสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน สื่อวิทยุ โทรทัศน หอกระจายขาว ประชาสัมพันธ
หรือเว็บไซต เปนตน เพื่อสรางกระแสและความตระหนักแกประชาชนในวงกวางเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงของ
โรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํ้าดี
1.2 การรณรงคในพืน้ ทีเ่ สีย่ งของโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํา้ ดีโดยวิธกี ารตาง ๆ เชน การจัดประกวด
การจัดแขงขัน การเดินขบวนพาเหรด ฯลฯ เพือ่ สรางความตระหนักในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํ้
าดี
1.3 การออกกฎหมายชุมชนเพื่อหามหรือจํากัดการกระทําที่เสี่ยงตอผูบริโภค เชน หามจําหนายอาหารประ
เภทปลานํา้ จืดทีป่ รุงไมสุก เชน ปลารา ปลาจอม/ปลาเจา รวมทัง้ เขมงวดกฎหมายทีม่ อี ยูแลว เชน กฎหมายควบคุมการ
สูบบุหรี่ กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนตน
1.4 การใหสุขศึกษาเกีย่ วกับปจจัยเสีย่ งตอโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํา้ ดี โดยนักสาธารณสุขในระดับ
ชุมชน ครูและอาจารยในสถาบันการศึกษาทุกระดับที่อยูในพื้นที่เสี่ยง เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทุกกลุม
เปาหมาย
1.5 การใหสุขศึกษารายบุคคลในกลุมคนที่มีความเสี่ยงสูง เชน บุคคลในครอบครัวผูปวยมะเร็งในขณะที่ออก
เยี่ยมบาน
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1.6 การจํากัดหรือลดการใชยาถายพยาธิพราซิควานเทล (Praziquantel) โดยวิธีตาง ๆ เชน กําหนดราคาให
แพงขึ้น การจายยาโดยผานแพทยหรือเภสัชกรเทานั้น เพื่อปองกันไมใหประชาชนหาซื้อยาไดอยางงายดายตามทอง
ตลาดเปนผลทําใหประชาชนหันกลับมาบริโภคปลาดิบซํ้าแลวซํ้าเลา ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคพยาธิใบไมตับ
และโรคมะเร็งทอนํ้าดีในที่สุด
2. การปองกันระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention)
คือการตรวจวินจิ ฉัยตัง้ แตระยะเริม่ แรกและใหการรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพอยางทันทวงที โดยการตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งทอนํ้าดีระยะเริ่มแรก ซึ่งสามารถทําไดโดยการตรวจประชากรที่มีความเสี่ยงสูงตอโรคพยาธิใบไมตับและมะ
เร็งทอนํ้าดี กลาวคือ เปนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง มีประวัติการกินปลาดิบ (กอยปลา ปลาสม หรือปลาราที่หมักไมนาน)
มีประวัติใชยาฆาพยาธิ เปนตน โดยทําการตรวจคัดกรองประชาชนกลุมนี้ดวยการอัลตราซาวดเพื่อประเมินความผิด
ปกติที่เกิดขึ้นในชองทอง ซึ่งจะสามารถคัดกรองผูมีความเสี่ยงสูงได และจัดใหมีการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และใหการรักษาตอไป โดยในปจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินโครงการพัฒนา
สาธารณสุขเพื่อการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และบริการจัดการผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(CASCAP) ซึ่งจัดไดวา เปนโครงการที่เปนประโยชนตอวงการแพทยและสาธารณสุขในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
และมะเร็งทอนํ้าดีในเชิงรุกอยางเปนรูปธรรม
78 3. การปองกันระดับตติยภูมิ (Tertiary prevention)

เปนการปองกันโรคภายหลังจากการมีอาการ หรือหลังจากการตรวจวินจิ ฉัยโรคและรักษาพยาบาลแลว สําหรับ
โรคมะเร็งทอนํ้าดี การปองกันในระดับนี้มีเปาหมายเพื่อดูแลผูปวยแบบประคับประคอง หรือบรรเทาอาการ เพื่อลด
ความทุกขทรมานทั้งรางกายและจิตใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยใหไดมากที่สุด ในปจจุบันก็มีการพัฒนาองค
ความรูทางดานนีม้ ากขึน้ โรงพยาบาลบางแหงมีหนวยบริบาลผูปวยระยะสุดทาย ซึง่ สําหรับผูปวยโรคมะเร็งทอนํา้ ดีแลว
การปองกันในระดับนี้เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากผูปวยเกือบทุกคนไมสามารถรักษาใหหายขาดได และผูปวยตอง
ทนทุกขทรมานกับอาการดีซาน อาการคัน จนกวาจะเสียชีวิตในที่สุด
สําหรับการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํา้ ดีในทุกระดับนัน้ ตองอาศัยกลวิธที เี่ หมาะสม และจะตอง
ไดรับการพัฒนาหรือปรับเปลีย่ นรูปแบบไปตามสถานการณตาง ๆ เนือ่ งจากทีผ่ านมากระบวนการใหสุขศึกษาและการ
สรางความตระหนักตาง ๆ ยังไมไดผลเทาทีค่ วร อยางไรก็ตาม บางหนวยงานไดนํากระบวนการตาง ๆ เหลานีม้ าประยุกต
ใชในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีจนทําใหเกิดผลสัมฤทธของการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
ตัวอยางเชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ไดจัดกิจกรรมการรณรงคเพือ่ ปองกันโรคพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีที่หลากหลายและครบวงจรของกระบวนการคุณภาพ ตามพันธกิจหลักขององคกร 4 ดาน
คือ การจัดการเรียนการสอน การสังเคราะหองคความรูใหมโดยการวิจัย การบริการวิชาการชุมชน และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สงผลใหไดรับรางวัลแหงความสําเร็จในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํา้ ดี คือ รางวัลชนะ
เลิศระดับประเทศในการประกวดโครงการ “เรียนรูเทาทัน ปองกันมะเร็งตับ ปที่ 3 (ประจําป 2554)” ที่จัดโดยมูลนิธิ
สถาบันมะเร็งแหงชาติและบริษัทไบเออรไทยจํากัด27
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แนวคิดที่ 2 การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
การปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพดัวยสุขบัญญัติ 10 ประการ
สูการมีสุขภาวะที่ดี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการประยุกตใช Stage of change
model ในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
เมนูอาหารปลาพื้นบานชาวอีสาน “สุก” ก็แซบ
ทฤษฎีแรงจูงใจปองกันโรค, การประยุกตใชเพื่อปองกัน
โรคพยาธิใบไมตับ
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การปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพดวยสุขบัญญัติ 10 ประการสูการมีสุขภาวะที่ดี
ดร.ราณี วงศคงเดช
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดให สุขบัญญัติ 10 ประการ เปนแนวคิดและหลักการปฏิบัติพื้นฐาน เพื่อใชใน
การปลูกฝงและสงเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตั้งแตเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน เยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปนําไป
ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอจนเปนนิสัย มีคานิยมที่พึงประสงคในการดูแลสุขภาพและมีทักษะที่จําเปนในการปองกันโรค
ควบคูกับการสรางปจจัยเอือ้ ดานสิง่ แวดลอมทางกายภาพและสังคม จะสงผลตอการมีสขุ ภาวะทีด่ ี รางกายจิตใจมีความ
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 ความเชื่อ คานิยม
ในการบริโภคอาหารทีป่ รุงจากปลาเกล็ดขาวดิบหรือสุกๆดิบ ทีม่ หี นอนพยาธิในระยะติดตอ โดยเชือ่ วามีรสชาติดี ทําให 85
แข็งแรง และเปนรายการอาหารที่มักมีการสังสรรคระหวางหมูเพื่อน และในปจจุบัน ผูประกอบการมักนํามาปรุงเพิ่ม
เติมเพื่อใหมีรสชาติดีขึ้น เชน ปลาราที่นํามาปรุงสมตํา หรือแจวบอง นอกจากนี้ ในสังคมปจจุบัน ประชาชนมักพึ่งพา
อาหารจากตลาดสด ตลาดสดเคลือ่ นที่ รานขายอาหารสําเร็จรูปหรือรานอาหารในชุมชน ซึง่ ไมสามารถทีจ่ ะสังเกต เลือก
หรือควบคุมกํากับใหมีความสะอาดปลอดภัยทั้งจากตัววัตถุดิบ เครื่องปรุง ผูประกอบอาหารหรือการเลือกใช ใสใน
ภาชนะที่ปลอดภัยไดเต็มที่ ฉะนั้น การปรับเปลี่ยนหรือปลูกฝงพฤติกรรม การรับรูที่ถูกตอง มีคานิยมที่เหมาะสมทั้ง
ดานปจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน แมจะเปนเรื่องยาก โดยเฉพาะในวัยผูใหญจนถึงผูสูงอายุ ที่ถือปฏิบัติกันมา
นาน จนรูสึกไมใสใจกับสุขภาพตนเอง และไมตระหนักตอผลทีจ่ ะเกิดตอครอบครัวหรือตอสังคมในฐานะผูประกอบการ
จึงเปนเรื่องทาทายสําหรับผูมีสวนเกี่ยวของ ในการสรางองคความรูดานกลวิธีการปองกันควบคุมโรคใหมีประสิทธิผล
สุขบัญญัตแิ หงชาติ 10 ประการ ยังคงเปนพืน้ ฐานการสรางสุขนิสยั ทีด่ ตี งั้ แตเด็กเล็กจนโตเปนผูใหญ ชวยปองกัน
โรคในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน และมีผลดีทั้งสุขภาพกาย จิต สังคมได หากดําเนินการอยูเสมอ 1,2 ดังนี้
1. ดูแลรักษารางกายและของใชใหสะอาด ทําไดโดย
- อาบนํ้าทุกวัน อยางนอยวันละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะตามซอกมุมของรางกาย สระผมอยางนอย สัปดาห
ละ 2 ครั้งเพื่อชําระลางสิ่งสกปรกออกจากรางกาย และเช็ดตัวใหแหง
- ตัดเล็บมือ เล็บเทา ใหสั้นอยูเสมอ เพื่อปองกันเชื้อโรคที่อยูตามซอกเล็บ
- ฝกขับถายอุจจาระใหเปนเวลาทุกวัน
- หมั่นดูแลทําความสะอาดขาวของเครื่องใชใหสะอาดอยูเสมอ ใสเสื้อผาที่แหง สะอาด ไมอับชื้น และ
ใหความอบอุนอยางเพียงพอ นอกจากจะชวยปองกันเชื้อโรคแลว ชวยใหมีบุคลิกดี นาคบหา
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- ดูแลและจัดเก็บขาวของเครื่องใชใหสะอาด เปนระเบียบ เปดหองใหระบายอากาศ แสดแดดสองถึง
และตากที่นอน หมอนเพื่อใหแสงแดดฆาเชื้อโรค
2. รักษาสุขภาพฟนใหแข็งแรง และแปรงฟนทุกวันอยางถูกวิธี โดยการ
- แปรงฟน ลิน้ ทุกวันอยางถูกวิธี อยางนอยวันละ 2 ครัง้ คือ ตอนเชา และกอนนอนและเลือกใชยาสีฟน
ที่มีฟลูออไรด เพื่อใหฟนแข็งแรงและลางแปรงสีฟนทําใหสะอาดทุกครั้ง เคาะนํ้าออกและวางในที่มีอากาศถายเท
- ถูหรือบวนปาก หลังทานอาหารทุกครั้ง เพื่อกําจัดเศษอาหารที่เปนบอเกิดของเชื้อโรค
- หลีกเลีย่ งการรับประทานขนมหวานประเภทลูกอม ท็อฟฟชนิดขนเหนียวตางๆ จะทําใหติดแนนและ
เปนอาหารของเชื้อแบคทีเรีย ทําใหฟนผุ
- สังเกตความผิดปกติของฟน หมันไปรับการตรวจสุขภาพชองปากและฟน อยางนอยปละ 2 ครั้ง
ไมควรใชฟนกัด บด ขบเคี้ยวของแข็ง จะทําใหฟนสึกหรือแตกหักงาย
3. ลางมือใหสะอาดดวยสบู
- กอนรับประทานอาหารและหลังการขับถายทุกครั้ง ดวยสบู
- กอนและหลังการเตรียม การปรุงอาหาร
- กอนสัมผัสเด็กเล็กและกอน กอนสัมผัสบริเวณตา ปาก จมูก
- หลังไอจาม สั่งนํ้ามูก สัมผัสสิ่งสกปรก หรือจับตองดูแลผูปวย หรือไปจับสัตวทุกชนิด
4. รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด ปลอดภัยจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
86 อาหารหมักดองโดยการ
- เลือกซื้อวัตถุดิบในการปรุงและประกอบอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ โดยเลือกสินคาที่
มีคุณภาพ มาตรฐาน ไดรับการรับรองจาก อย. และลางกอนนํามาประกอบอาหารทุกครั้ง
- มีการจัดเตรียม การปรุงอาหารหรือเลือกรับประทานอาหารในรานที่ไดรับการรับรองวาสะอาด
ปลอดภัยและปรุงสุกใหม และจัดใสในภาชนะที่สะอาด
- ทําความสะอาดตูเย็นอยูเสมอ ไมจัดเก็บอาหารสด เนาเสียงายในตูเย็น และดูแลตูกับขาวใหสะอาด
ไมใหมีอาหารที่บูดเนาอยู
- รับประทานอาหารที่มีคุณคาตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู ในปริมาณที่พอเหมาะ และเพียงพอตอ
ความตองการของรางกาย รวมทั้งใชชอนกลางในการรับประทานอาหารรวมกัน
- หลีกเลีย่ งการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารรสจัด ของหมักดอง รวมทัง้ อาหารใสสีฉดู ฉาด
- ดื่มนํ้าสะอาดทุกวัน อยางนอยวันละ 8-10 แกว เพื่อปรับสมดุลของรางกาย
5. งดการสูบบุหรี่ ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ใชสารเสพติด เลนการพนัน และมีพฤติกรรมสําสอนทางเพศ
รูจักปฏิเสธ ตอรอง ไมทดลอง และปรึกษาผูใหญกอนทุกครัง้ นอกจากนีต้ องสงเสริมคานิยมในการรักนวลสงวนตัว และ
มีคูครองเมื่อถึงวัยอันควร
6. สรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน ทําไดโดย
- มีกิจกรรมในครอบครัวรวมกันอยางสมํ่าเสมอ
- พูดคุยปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นหรือรวมกันวางแผน ใหคําปรึกษา ใหขอชี้แนะ ชวยเหลือ
เมื่อเกิดปญหาในครอบครัวอยางสรางสรรค
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7. ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท ทําไดโดย
- รวมมือรวมใจในการปองกันอุบัติเหตุ/ อุบัติภัยในที่สาธารณะ โดยการปฏิบัติตามกฎของการจราจร
อยางเครงครัด หลีกเลี่ยงการชุมนุมหอมลอม ในขณะเกิดอุบัติภัย
- มีความตระหนักในการใชอุปกรณปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
- ระมัดระวังปองกันอุบัติภัยที่อาจเกิดภายในบาน เชน เตาแกส ไฟฟา ของมีคม ธูปเทียนที่จุด
บูชาพระ ฯลฯ
8. ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ และตรวจสุขภาพประจําป โดยการ
- ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้งอยางตอเนื่อง ครั้งละอยางนอย 30 นาที โดยใหเหมาะสม
กับสุขภาพ หรือสภาพรางกายขณะนั้นและชวงวัย
- ตรวจสุขภาพเปนประจํา โดยเฉพาะผูที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป ควรตรวจสุขภาพประจําปกับแพทย อยาง
นอยปละ 1 ครั้งและเด็กควรไดรับวัคซีนตามปฏิทินการใหวัคซีนจนครบ หรือในกรณีจําเปน เชน
ชวงที่มีการรณรงคใหวัคซีนปองกันการระบาดของโรค ควรรับวัคซีนทุกครั้ง
9. ทําจิตใจใหผอนคลาย ราเริงแจมใสอยูเสมอ โดยการ
- พักผอน นอนหลับใหเพียงพอ อยางตํ่า 8 ชั่วโมงในสภาพแวดลอมที่สะอาด สงบและผอนคลาย
- จัดสิ่งแวดลอมภายในบาน รอบบาน และที่ทํางานใหสะอาดนาอยู
- หาวิธีจัดการความเครียดใหเหมาะสมกับตนเองและกาลเทศะ
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10. มีจิตสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรคสังคม เชน
- ทิ้งขยะในที่รองรับ โดยมีการแยกชนิดขยะ เพื่อใหมีการนํากลับมาใช การกําจัดอยางเหมาะสมและ
เกิดประโยชนสูงสุด ไมทําลายสิ่งแวดลอม
- หลีกเลี่ยงการใชวัสดุอุปกรณที่กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม เชน โฟม พลาสติก สเปรย เปนตน
และสงเสริมใหมีการใชวัสดุธรรมชาติมาทดแทน มีและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ
- กําจัดนํ้าทิ้งในครัวเรือนและโรงเรียนดวยวิธีที่ถูกตอง กอนระบายสูพื้นที่สาธารณะ
- ใชทรัพยากรนํ้า ไฟหรือทรัพยากรอื่นๆที่นํามาผลิตสิ่งของ อุปกรณอยางประหยัด
- รวมกันอนุรักษ พัฒนาสิ่งแวดลอมใหสะอาด รมรื่น และรวมสรางความสมดุลใหธรรมชาติ เชน ปา
ภูเขา แมนํ้า หรือสัตวปาใหคงอยู
จากทีก่ ลาวมา แมบางอยาง กอใหเกิดผลกระทบทันที บางอยางตองใชเวลานาน และเกิดจากปจจัยรวมหลาย
อยาง ทําใหมองวาเปนเรื่องไกลตัว แตหากละเลย จะสงผลกระทบอยางรุนแรงและเปนวงกวางในอนาคต เชน การใช
ทรัพยากรอยางไมมีเหตุผล การทําลายและไมดูแลสิ่งแวดลอม และกอมลพิษแกสัตว คนดวยสารเคมีและสารพิษเพื่อ
เหตุผลทางธุรกิจ เปนตน ดังนั้น ครอบครัว โรงเรียนหรือสื่อตางๆ ควรเรียนรูดานขอมูลขาวสาร วิธีการ เพื่อใหเด็กมี
ความรู ทักษะในการดําเนินชีวติ ทีส่ รางสรรค รับผิดชอบตอตนเองและสังคม รูจักการดูแลใหปลอดภัย สามารถปองกัน
และควบคุมโรคและภัยสุขภาพไดตามวุฒิภาวะ เพื่อสุขภาวะของสังคมโดยสวนรวมตอไป
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการประยุกตใช Stage of change model
ในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
ผศ.ดร.รุจิรา ดวงสงค
ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี สวนใหญเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคปลานํ้าจืด
เกล็ดขาวแบบปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ หรือดิบทีม่ พี ยาธิตวั ออนอยู และมีปจจัยเสริมอยางอืน่ รวมดวย จากการสํารวจพฤติกรรม
เสี่ยงของประชาชน พบวาประชาชนมีความรูเกี่ยวกับพยาธิไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีนอย มีพฤติกรรมการกินที่เสี่ยงตอ
การติดเชื้อพยาธิใบไมตับรอยละ 78 มีพฤติกรรมซื้อยาฆาพยาธิใบไมตับกินเองรอยละ 27 การรับประทานอาหาร
ปลาดิบ ปลาราดิบไมเคยคิดเลิกรอยละ 35 ความเชือ่ ทางดานสุขภาพ (การรับรูโอกาสสีย่ งตอการเปนโรค การรับรูความ
รุนแรงของโรค การรับรูประโยชนและปญหาอุปสรรคตอการปองกันโรค) อยูในระดับปานกลางรอยละ 61.24 1
จากพฤติกรรมดังกลาวจะเห็นไดวาประชาชนจํานวนมากยังมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเปนโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอนํ้าดีอยู
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 89
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนมีระยะความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
จึงตองใชกระบวนการจูงใจในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมหลายวิธกี ารตามระยะเวลา ในการเปลีย่ นพฤติกรรม แบงเปน
5 ระยะ คือ
1. ระยะไมสนใจ (Pre – Contemplation) ไมตระหนักถึงปญหา ไมสนใจที่จะปฏิบัติ
2. ระยะชั่งใจ (Contemplation) เริ่มคิดสนใจที่จะปฏิบัติ อาจจะรวมกิจกรรมยังไมแนใจ
3. ระยะพรอมทีจ่ ะปฏิบตั /ิ ตัดสินใจ (Preparation item /Decision) ตัดสินใจทีจ่ ะรวมกิจกรรมหรือปฏิบตั ิ
แตยังไมปฏิบัติจริงจัง
4. ระยะปฏิบัติ (Action) ลงมือปฏิบัติ
5. ระยะปฏิบัติไดผล (Maintenance) ปฏิบัติจริงจัง สมํ่าเสมอ
การวินิจฉัยพฤติกรรมตามแนวคิดของ Stage of change model
1. ระยะไมสนใจ (Pre – Contemplation) เปนระยะที่บุคคลไมตระหนักถึงปญหาโรคพยาธิใบไมตับและโรค
มะเร็งทอนํา้ ดี ยังคงการรับประทานอาหารปลาดิบ ไมสนใจทีจ่ ะหันมารับประทานอาหารปลาสุก “ฉันไมเลิกรับประทาน
อาหารปลาดิบหรอกเพราะมันอรอย”
2. ระยะชั่งใจ (Contemplation) เปนระยะที่บุคคลเริ่มคิดสนใจที่จะปองกันโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะ
เร็งทอนํ้าดี เมื่อพบวามีคนในชุมชนปวยเปนพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํ้าดี เริ่มสนใจอันตรายของพยาธิใบไมตับ
และโรคมะเร็งทอนํา้ ดี แตยังรับประทานอาหารปลาดิบอยู โดยคิดวา “ฉันตัง้ ใจวาจะเลิกกินปลาดิบใน 6 เดือนขางหนา”

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

3. ระยะพรอมที่จะปฏิบัติ/ตัดสินใจ (Preparation to action /Decision) เปนระยะที่ตัดสินใจที่จะเลิก
กินปลาดิบ แตยังไมปฏิบัติจริงจัง แตยังรับประทานอาหารปลาดิบอยู กินๆหยุดๆ เนื่องจากคิดวา “ฉันกินอาหารปลา
ดิบนอยลงกวาเดิมนานๆจึงกิน”
4. Action (ระยะปฏิบัติ) เปนระยะที่บุคคลลงมือปฏิบัติ รับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็ง
ทอนํา้ ดี และเลิกรับประทานอาหารปลาดิบหันมารับประทานอาหารปลาสุก โดยคิดวา “ฉันเลิกกินปลาดิบได 4-5 เดือน
แลว”
5. Maintenance (ระยะปฏิบัติไดผล) เปนระยะที่บุคคลมีการปฏิบัติจริงจัง สมํ่าเสมอ การรับประทาน
อาหารปลาสุกสมํ่าเสมอ “ฉันเลิกกินปลาดิบนานมา 6 เดือนแลวและจะไมกินอีกตลอดไป”
กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคพยาธิใบไมตับ
1. กลุมเสีย่ งทัว่ ไป หมายถึง ผูทีร่ บั ประทานอาหารปลาดิบ แตตรวจไมพบเชือ้ พยาธิไมตับและ ไมมีญาติปวย
เปนโรคมะเร็งทอนํ้าดี
2. กลุมเสี่ยงสูง หมายถึงผูที่เคยตรวจพบพยาธิใบไมตับ และรับประทานอาหารปลาดิบอยู หรือมีญาติปวย
เปนโรคมะเร็งทอนํ้าดีและรับประทานอาหารปลาดิบอยู
แนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใชทฤษฎี Stage of change
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1. ระยะไมสนใจ (Pre – Contemplation) เปนระยะกลุมเสี่ยงที่ยังรับประทานอาหารปลาดิบอยู โดยไม
คิดทีจ่ ะเลิกรับประทานอาหารปลาดิบ การปรับพฤติกรรม เพิม่ ความตระหนักตอการปองกันโรค โดยการใหความรูเกีย่ ว
กับโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํ้าดี สาเหตุ ปจจัยเสี่ยงของโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํ้าดี อาการ
อันตรายของโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํา้ ดีนาํ ไปสูการเสียชีวติ การใหดูวดี ที ศั น ภาพพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอนํ้าดี เปนตน
2. ระยะชั่งใจ (Contemplation) เปนระยะที่กลุมเสี่ยงเริ่มสนใจหรือกลัว โรคมะเร็งทอนํ้าดี เนื่องจากพบ
วา มีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทอนํ้าดี แตยังคงรับประทานอาหารปลาดิบ การปรับพฤติกรรม โดยการสรางจูงใจดวย
การพูดโนมนาว การสนับสนุนใหรับประทานอาหารปลาสุกโดยผูปรุงอาหารปรุงอาหารประเภทปลาสุกใหรับประทาน
จัดรายการอาหารประเภทปลาสุกจําหนายทั่วไป เชน ในตลาด รานสะดวกซื้อ ฯลฯ
3. ระยะพรอมที่จะปฏิบัติ/ตัดสินใจ (Preparation to action /Decision) เปนระยะที่ตัดสินใจที่จะรวม
กิจกรรมหรือปฏิบัติ แตยังไมปฏิบัติจริงจัง ใหกลุมเสี่ยงประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของตนที่ผานมา และใหมีการวางแผน
การปองกันโรคพยาธิใบไมตับและโรค มะเร็งทอนํ้าดี ใหกลุมเสี่ยงวางแผนเลิกรับประทานอาหารปลาดิบแตหันมารับ
ประทานอาหารปลาสุกแทน
4. Action (ระยะปฏิบัติ) เปนการใหกลุมเสี่ยงโดยการลงมือปฏิบัติ กลุมเสี่ยงรับการตรวจคัดกรองพยาธิ
ใบไมตับ เพือ่ ตัดสินใจทีจ่ ะเลิกรับประทานอาหารปลาดิบหันมารับประทานอาหารปลาสุก จัดประชุมแลกเปลีย่ นประสบการณผลการปรับพฤติกรรมของตน ใหผูเลิกรับประทานปลาดิบไดเปนแบบอยางที่ดี ใหกําลังใจ ชมเชย หรือ ใหรางวัล
5. Maintenance (ระยะปฏิบตั ไิ ดผล) ในระยะทีร่ บั ประทานอาหารปลาสุกจริงจังและสมํา่ เสมอ ใหรางวัล
ชมเชยแกผูเลิกรับประทานปลาดิบไดสําเร็จตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

6. Relapsing prevention (ระยะการปองกันการกลัวไปสูพฤติกรรมเดิม) เปนการใหกลุมเสีย่ งไปรับการ
ตรวจคัดกรองพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํา้ ดีเปนระยะๆ และประเมินพฤติกรรมอยางเนือ่ ง (Cohort study) การ
สนับสนุนทางสังคมสมํ่าเสมอ จัดประกวดหมูบานปลอดพยาธิใบไมตับ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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 (Action) โดยใชคําถามดังนี้ คือ
ฉันไมคิดจะเลิกรับประทานอาหารปลาดิบเพราะมันอรอย (Pre –Contemplation)
ทานตั้งใจจะเลิกกินอาหารปลาดิบใน 6 เดือนขางหนา (Contemplation)
ฉันกินอาหารปลาดิบนอยลงกวาเดิมนานๆจึงกินสักครั้ง Ready to change / Decision
ฉันเลิกรับประทานปลาดิบมามากกวา 6 เดือนขึ้นไปแลว (Maintenance)
แบบประเมินพฤติกรรมรับประทานอาหารปลาดิบ
ใน 1 ปผานมา ทานมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารปลาดิบอยางไร (ตอบทุกขอ)
ตารางที่ 6 แบบประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหารดิบ
ขอ
1
2
3
4

พฤติกรรมการกิน
ฉันไมคิดจะเลิกรับประทานอาหารปลาดิบเพราะมันอรอย
ฉันตั้งใจจะเลิกกินอาหารปลาดิบใน 6 เดือนขางหนา
ฉันรับประทานปลาดิบเปนบางครั้ง (รับประทานนอยลง)
ฉันเลิกรับประทานปลาดิบนานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป
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คําตอบ
ใช (คะแนน)

ไมใช (คะแนน)

0
1
1
1

1
0
0
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 สรางความตระหนักโดยใหความรูเกีย่ วกับโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํา้ ดี ไดแก สถานการณ
โรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํา้ ดี ปจจัยเสีย่ งตอการเกิดโรค อาการ อันตราย ความรุนแรงของโรคพยาธิใบไมตับ

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

และโรคมะเร็งทอนํ้าดี การรักษาและการปองกัน โดย การบรรยายประกอบสื่อ วีดีทัศน ตัวอยาง พยาธิใบไมตับ มะเร็ง
ทอนํ้าดี ภาพผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี
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 ประชุมประเมินผลผูรับประทานอาหารปลาสุก สะทอนผลการปฏิบตั ิ และใหรางวัลแกผูไมรับประทาน
อาหารปลาดิบเดือนละครั้ง จนครบ 6 เดือน
3. สนับสนุนใหมีพฤติกรรมถาวร
3.1 จัดประกวดเมนูอาหารปลาสุก
3.2 รณรงคการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ และการคัดกรองโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
3.3 จัดประกวด ครอบครัว หมูบาน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด ปลอดพยาธิใบไมตับ
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3.4 สรางเครือขายปองกันโรคพยาธิใบไมตับในชุมชน ตําบล อําเภอ และจังหวัด
ตารางที่ 7 สรุปการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการประยุกตใช Stage of change model
แนวคิด
1. ระยะไมสนใจ
(Pre -Contemplation)
2. ระยะชั่งใจ
(Contemplation)
3. ระยะตัดสินใจ
(Decision / Preparation/
Ready to change)
4. ระยะปฏิบัติ (Action)
5. ระยะปฏิบัติไดผล
(Maintenance)

ความหมาย
ไมตระหนักถึงปญหา ไมสนใจที่จะ
ปฏิบตั ิ เพิม่ ความตระหนัก โดยการให
ขอมูลความเสี่ยง และประโยชนของ
การเปลี่ยนพฤติกรรม
เริ่มคิดสนใจที่จะปฏิบัติ อาจจะรวม
กิจกรรมแตยังไมแนใจ

การประยุกตใชปรับพฤติกรรม
เพิ่มความตระหนัก โดยการ
- ใหขอมูลความเสี่ยงตอการเกิดโรค
- ประโยชนของการเปลี่ยนพฤติกรรม
- การสรางแรงจูงใจ
- การใหการสนับสนุน

ตัดสินใจที่จะรวมกิจกรรมหรือปฏิบัติ - ใหมีการวางแผนทีจ่ ะปฏิบตั แิ ละกําหนด
แตยังไมปฏิบัติจริงจัง
เปาหมายจากพฆติกรรมปรับเปลี่ยน
ลงมือปฏิบัติ
ปฏิบัติจริงจังและสมํ่าเสมอ

- ใหมีการสะทอนผลการปฏิบัติ
- การแกปญหา
- การสนับสนุนทางสังคม
-ใหกําหนดทาง เลือกที่เหมาะสม
และมั่นคง
- การปองกันการกลับไปมีพฤติกรรมเดิม

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

ตารางที่ 8 ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ระยะตางๆของพฤติกรรม

2

4

ระยะเวลาปรับพฤติกรรม (เดือนที่)
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
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5. ระยะ Action พัฒนาสูระยะการ Maintenance ใชเวลา 6 เดือนขึ้นไป
ขอจํากัด 3
1. ไมมีเกณฑที่กําหนดของวิธีการตรวจสอบขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของบุคคลชัดเจนขึ้นอยู กับการใช
แบบสอบถามการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนโดยผูจัดกําหนดขึ้นอาจจะไมไดมาตรฐาน
2. บุคคลและกลุมคนที่รวมกันทําแผนขึ้นอยูกับในกระบวนการตัดสินใจของพวกเขาอาจจะไมไดถูกตองเสมอไป
3. เนื่องจากขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของบุคคลไมชัดเจน เพื่อความสะดวกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึง
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” ดังนัน้ จึงขอยกนิว้ ใหพีน่ องชาวอีสาน ทีม่ สี ตู รอาหารทีป่ ระทับใจคนไทยทัง้ ชาติ และรวมถึงคน
ตางชาติดวย นอกจากรสชาดที่ถึงใจแลว ความสะดวกไมซับซอนในการทําก็นับเปนเสนหที่สําคัญของอาหารอีสาน
ประกอบกับ การปรุงอาหารที่มีพืชสมุนไพรตาง ๆเปนสวนผสมไมวาจะเปน หอม กะเทียม ขา ตะไคร ใบมะกรูด พริก
มะขามเปยก ซึ่งลวนแลวแตใหสรรพคุณในการเปนยาสมุนไพร ยังประโยชนตอสุขภาพอีกดวย
วัฒนธรรมการกินอาหาร ของชาวอีสาน ตั้งแตสมัยปู 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
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แลว สีของเนื้อปลาเปลี่ยนสีก็ถือวา “สุก” หรือการกินอาหารเหลานี้รวมกับ “เหลา” ก็ทําใหอาหารสุกได จากขอเท็จ
จริงปรากฏวา การใชวิธีปรุงหรือกินดังกลาวไมสามารถฆาพยาธิได วิธีที่จะทําให “สุก” นั้น ตองใชความรอนเทานั้นจึง
จะสามารถฆาพยาธิได
นี่คือตัวอยางเมนูอาหารปลาพื้นบานชาวอีสาน “สุก ก็แซบ" ซึ่งปลาที่ชาวอีสานมักรับประทาน ถาไมปรุงสุก
จะเปนโรคพยาธิใบไมตับซึ่งจะสงผลใหเปนมะเร็งทอนํ้าดี ไดแก ปลาสูตร ปลาปก ปลาแมสะแดง ปลาตะเพียนทราย
ปลาซิว ปลากะมัง ปลาหนาหมอง ปลาตะเพียนขาว เปนตน การปรุงสุกดวยความรอน จะปลอดภัยจากเปนโรคพยาธิ
ใบไมตับซึ่งจะสงผลใหเปนมะเร็งทอนํ้าดี และจะยังคงความ “แซบอีหลี” “ อรอยจริงๆ” ดังนี้
1.ลาบปลา
สวนผสม
1. เนื้อปลาที่ชําแหละเอาเนื้อ 1 ถวยตวง
2. พริกปน,สด
3. ขาวคั่ว
4. ใบสะระแหน ตนหอม ใบมะกรูด,ผักชีหั่น
5. มะนาว
6. เกลือปน/นํ้าปลา
วิธีทํา
1. นําปลามาชําแหละเอาเนื้อ
2. สับใหละเอียด แลว บีบนํ้ามะนาวใส
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3. ใสเกลือลงไปพอเหมาะ แลวคนใหเขากัน แชไวประมาณ 5 นาที
4. บีบเอานํ้ามะนาว นํ้าเกลือออกใหหมด เนื้อปลาจะมีสีขาว
5. นําปลาไปรวนใหสุก
6. นํา พริกปน ขาวคั่ว หอม ใบมะกรูด พริกสดหั่น คนใหเขากัน
7. ชิมกอน คอยเติมเกลือ มะนาว ทีหลัง
อื่นๆ
1. หัวปลากางปลาเอามา ตม
2. ใสนํ้าที่บีบออกจากเนื้อปลา
3. ใสพริก แลวชิมดู ขาดอะไรคอยเติม
4. ชิมกอนคอยเติมเกลือมะนาวทีหลัง
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2. ปลาสมทอด
สวนผสม
1. ปลาสม
2. นํ้ามันพืช สําหรับทอด
3. แปงทอดกรอบ
4. ไขไก
5. นํ้าเปลา
6. พริกสดหรือพริกแหง
7. หอมแดง
8. กระเทียม
9. มะนาว
วิธที าํ ตีไขไกใหเขากัน นําปลาสมทีส่ ะเด็ดนํา้ แลวลงไปชุบในไข แลวนําแปงทอดกรอบมาโรยบนปลาสม ตัง้ นํา้
มันใสกะทะตั้งไฟ นํ้ามันรอนแลวนําปลาลงไปทอดจนเหลืองกรอบ ตักขึ้นมาสะเด็ดนํ้ามัน 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” เปนการปรุงอาหารที่มีเนื้อสัตวเปนสวน
ประกอบหลัก เนื้อสัตวที่นิยมนํามาทําหมก ไดแก ปลาซิว (ปลาเล็กปลานอย)
ฮวกกบ (ลูกออด) ปลาชนิดตาง ๆ เขียดนอย กบ ไก เปนตน หมก บางชนิดใส
หนอไมสด ตมขูดฝอยเปนหลัก อาจใสเนือ้ สัตวเล็กนอยหรือไมใสก็ได สวนผสม
นํา้ พริก หมกไดแก พริกสด หัวหอม ตะไคร โขลกละเอียด ปรุงรสดวยนํา้ ปลารา
เกลือ นํา้ ปลา ผสมทัง้ หมด ใหเขากัน ตักใสใบตอง หอและกลัดดวยไมกลัด นํา
ไปนึ่งหรือปงไฟใหสุก หรืออาจนําสวนผสมใส ลงในหมอปดฝา ตั้งไฟออน ๆ
ก็ได
ผักทีน่ ยิ มใสหมกไดแก หนอไมขูด หรือหัวปลีหนั่ ฝอยก็ได (โดยเฉพาะหมกไก จะใสหัวปลี หัน่ ฝอย) ผักแตงกลิน่
จะใชผักอีตู (ใบแมงลัก) รสชาติที่ไดรับจะเกิดจากความสามารถของผูปรุง โดยตรง ในการคาดคะเนปริมาณเครื่องปรุง
ใหพอเหมาะ เพื่อไมใหมีรสเผ็ด เค็มเกินไป
4. ออม (แกงออม) เปนการปรุ ง อาหารปลา และผั ก หลายชนิ ด เปนสวนประกอบหลั ก เครื่ อ งปรุ ง
ประกอบดวย
1. สวนนํ้าพริก ประกอบดวย พริกสด หัวหอม ตะไครหั่นฝอย โขลกหยาบ ๆ
2. สวนเครื่องปรุงไดแก เนื้อสัตวใชไดทั้ง ไก ปลา กบ เนื้อวัว ฯลฯ และผักตาง ๆ เชน บวบ เห็ด มะเขือ
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ถั่วฝกยาว ฟกทอง ดอกฟกทอง ดอกมะรุม ดอกแค ดอกบวบ เปนตน
วิธกี ารทํา นําเครือ่ งปรุงนํา้ พริกละลายนํา้ เล็กนอย ตัง้ ไฟใหเดือด จึงใสเนือ้
สัตวและผัก ตาง ๆ ลงไป เมื่อปลาและผักสุกปรุงรสดวยนํ้าปลารา ไมปรุงรสเปรี้ยว
และหวาน จะมีลักษณะ คลายแกงเลียงภาคกลาง
บางครอบครัวนิยมใสขาวคั่วหรือขาวเบือ (ขาวสารเหนียวแชนํ้าโขลกให
ละเอียด) การใส ขาวคั่วจะใสเมื่อปรุงรสและผักสุกไดที่แลวใสขาวคั่วจึงยกลง สวน
ขาวเบือจะใสไปพรอมเครื่องปรุง นํ้าพริก ขณะละลายนํ้าตั้งไฟปรุงและคนใหเดือด
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 ผสมเครื่องปรุงนํ้าพริก (คลายออม) และ นํ้าปลารา อาจใสผักที่ใหรสเปรี้ยวเชน
ใบมะขามออน ใบติ้ว นําเครื่องปรุงที่ผสมแลวทั้งหมดยกขึ้น ตั้งไฟ ปดฝาใหเครื่องปรุงสุก แตงกลิ่นดวยใบอีตูเชนเคย
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6. ปลาราบอง
สวนผสม
1. ปลารา : ปลาราอยางดีทําจากปลาชอน ปลาดุก นํามาลางนํ้าอุนที่เตรียมไว ลางใหสะอาดนําไปผึ่งแดดพอ
หมาดๆเพื่อปองกันไมใหปลารากระเด็นเวลาสับหรือบดปลาราที่ผึ่งแดดพอหมาดๆนํามาขูดเอาเนื้อ แลวนํามาบดหรือ
สับใหละเอียดนําปลาราที่สับหรือบดละเอียดแลว นําไปนึ่งใหสุก
2. พริกแหง :นํา้ พริกแหงมาเด็ดขัว้ ออกแลวลางนํา้ ใหสะอาด ผึง่ แดดใหแหงนํา้ พริกทีต่ ากแลวขัว้ ใหสุกพอหอม
ระวังอยาใหพริกไหมพริกที่ขั้วสุกแลวนําไปโขลกหรือบดใหละเอียด
3. หอม กระเทียมแหง :นําหอมแหงกระเทียมแหงแกะเปลือกออกใหสะอาด นําไปลางแลวผึง่ แดดพอแหง จาก
นั้นนําหอมกระเทียมที่ผึ่งแดดเขาเครื่องอบ หรือขั้วใหสุกโขลกหรือบดใหละเอียด
4. ขา : นําขามาลางใหสะอาด ฝานเปนแวนๆสับเปนชิน้ เล็กๆ นําไปโขลกหรือบดใหละเอียด เขาเครือ่ งอบหรือ
ขั้วใหสุกนําไปผึ่งแดดพอประมาณ
5. ตะไคร: นําตะไครมาลางนํ้าใหสะอาด หั่นฝอยโขลกหรือบดใหละเอียดแลวนําเขาเครื่องอบหรือคั่วใหสุก
6. ใบมะกรูด :เด็ดใบมะกรูดแลวนํามาลางนํา้ ใหสะอาด ผึง่ ลมพอประมาณ และนํามาหัน่ ฝอยเขาเครือ่ งอบหรือ
คั่วใหสุกกรอบ แลวมาโขลกหรือบดใหละเอียด
7. มะขามเปยก :นํามะขามตมนํ้าใหเดือด กรองดวยผาขาวบางเอาเนื้อมะขามเปยกมากวน
วิธีทํา :
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นําปลาราที่นึ่งสุกแลวใสในครกหรือภาชนะที่เตรียมไวหลังจากนั้นตามดวยพริกแหง หอม กระเทียม ตะใคร
ขา ใบมะกรูด มะขามเปยก ปลายางคลุกเคลาเขากัน คนใหทั่วชิมรสแลวนําไปบรรจุภาชนะรับประทานกับผักสดผักนึ่ง
ถาไมชอบปลาราใสนํ้าปลาก็ได
เทคนิคในการทํา
สวนผสมของปลาราจะใชมะขามเปยกแทนนํา้ มะนามเนือ่ งจากถาใชนํา้ มะนาวปลาราบองจะบูดเนาเสียไดงาย
เมือ่ ผสมปลาราสับกับเครือ่ งปรุงไดสัดสวนแลวทําใหสุกและควรทิง้ ไวใหเย็นจึงบรรจุใสขวดผลิตภัณฑขายและเก็บไวใน
อุณหภูมิที่เย็นจะรักษารสชาติและคุณภาพไวไดนานเปนเดือน
ขอเสนอแนะ
- ปลาราทีน่ าํ มาทําปลาราบอง ตองเปนปลาทีผ่ านการหมักมาไมนอย
กวา 1 ป
- ปลาราทีห่ มักควรใสรําและเกลือดวยเพือ่ รสชาติของปลาราทีอ่ รอย
- ปลาราที่นํามาทําปลาราบองตองตองสดและสะอาด
- ปลาราทีน่ าํ มาทําควรเปนปลาชอนเพราะมีเนือ้ นุมและหาไดงายใน
ทองตลาด
- เครื่องเทศตางๆที่นํามาปรุงควรเปนของที่สดสะอาด
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7. ปลาจอม
ปลาจอม คือปลาตัวเล็ก นิยมใชปลาซิว เปนสวนผสมหลัก เมื่อดองแลว นํามาประกอบอาหารดวยวิธีการยํา
หรือรับประทานกับมะมวงดิบ สมโอ มะละกอดิบ แตการใชวิธีปรุงหรือกินดังกลาวไมสามารถฆาพยาธิได จะนํามาซึ่ง
การกอโรคพยาธิใบไมตับ สงผลใหเปนมะเร็งทอนํ้าดี วิธีที่จะทําให “สุก” นั้น ตองใชความรอนเทานั้น ที่นิยมกันคือคั่ว
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. บรรจุลงไปในขวดแกวที่แหง 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
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- การดองปลาซิว ถาไมใสดินประสิว ปลาจอมจะเปนปลารา เคล็ดลับในการเลือกเครื่องปรุง
- ปลาซิวที่ใช ตองเปนปลาสด
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ทฤษฎีแรงจูงใจปองกันโรค, การประยุกตใชเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
ดร. วรยุทธ นาคอาย
สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior)
ประภาเพ็ญ สุวรรณ(1,2) ไดใหความหมายของพฤติกรรมสุขภาพวา มีความหมายเชนเดียวกับพฤติกรรมทั่วๆ
ไปแตมุงเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวของกับสุขภาพ สวนการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของรางกาย อันไดแก
การอาบนํ้า การแปรงฟน การสระผม ฯลฯ สิ่งแสดงออกดังตัวอยางนี้จะสามารถมองเห็นไดหรือสังเกตไดอยางชัดเจน
วา บุคคลไดกระทําหรือปฏิบัติแตพฤติกรรมสุขภาพบางอยางเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบุคคล สังเกตโดยตรงไมไดแต
สามารถวัดได โดยใชเครื่องมือที่พิเศษและสามารถบอกไดวา “มี” หรือ “ไมมี” ไดเชน ความคิด ความเชื่อ ความรูสึก
คานิยม ความชอบ ความสนใจ ฯลฯ เปนตน
เมื่อพิจารณาแนวคิดของพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพแลวจะเห็นวากระบวนการของการเกิดโรคหรือเกิด
สภาวะทีไ่ มสมบูรณของสุขภาพนัน้ สวนใหญจะมีสาเหตุเนือ่ งมาจากลักษณะของบุคคลคนนัน้ สิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ อํานวย
และตัวสาเหตุของโรค (ตัวเชือ้ โรค ถาโรคนัน้ เปนโรคทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ ) การทีบ่ คุ คลจะเกิดโรคใดๆนัน้ ก็ยอมสืบเนือ่ ง
100 มาจากการปฏิบัติตัวของบุคคลนั้นๆ เปนประการสําคัญ และเมื่อเปนโรคแลวจะหายจากโรคบุคคลนั้นก็ตองปฏิบัติตน
อยางหนึง่ กอนจึงจะทําใหเขาหายจากโรคนัน้ ๆได ซึง่ เปนพฤติกรรมการปฏิบตั ติ วั ทีม่ สี วนเกีย่ วของทัง้ ในสภาวะกอนเกิด
โรคขณะเกิดโรคหรือเมื่อเจ็บปวย
PMT: Protection Motivation Theory
PMT: Protection Motivation Theory พัฒนาขึ้นมาโดย Rogers(3) ในป 1975 สําหรับเปนกรอบคิดในการ
ทําความเขาใจผลของการใช “ความกลัว”ในการกระตุนพฤติกรรม ปรับปรุงอีกครัง้ ในป 1983 โดยเนนความสําคัญรวม
กันระหวางแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model ) และทฤษฎีความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเอง ( Self Efﬁcacy Theory ) นั่นคือ การรวมเอาปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูในภาพรวมของบุคคล ซึ่งการรับรูนี้จะ
เปนตัวเชื่อมโยงที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคนี้ ไดเนนเกี่ยวกับ
การประเมินการรับรูดานขอมูลขาวสารในการเผยแพรสื่อสาร การประเมินการรับรูนี้มาจากสื่อกลางที่ทําใหเกิดความ
กลัว ซึ่งขึ้นอยูกับจํานวนของสื่อที่มากระตุน และในการตรวจสอบการประเมินการรับรู Rogers(3,4) ไดกําหนดตัวแปร
ที่ทําใหบุคคลเกิดความกลัว 3 ตัวแปรคือ ขนาดความรุนแรงของโรค (A magnitude of Noxiousness or severity
of an event) การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคทีจะเกิดขึ้นหากไมมีพฤติกรรมการปองกันหรือไมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (Perceived Probability) ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองในการลดความรุนแรงหรือกําจัด
ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น (Response Efﬁcacy) โดยใหมีความครอบคลุมประเด็นดานการผลของการสื่อสารเพื่อการ
จูงใจ โดยเนนกระบวนการคิด (cognitive) ที่เปนสื่อกลางของการเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้นทฤษฎีแรงจูงใจปองกันโรค
มักจะถูกนําไปประยุกตใชใน 2 รูปแบบคือ (1) เปนกรอบคิดการพัฒนาและประเมินการสื่อสารเพื่อการจูงใจ และ (2)
ใชเปนตัวแบบการรับรูทางสังคมในการคาดการณพฤติกรรมสุขภาพ PMT ในชวงแรกใหความสําคัญกับผลกระทบทีเ่ กิด
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ขึ้นจากการชักจูง/จูงใจที่เนนภายใตเงื่อนไขของการการกระตุนดวยความกลัวอันจะสงไปสูทัศนคติและพฤติกรรม ดัง
นั้นคําถามการวิจัยสวนใหญจึงมุงเนนไปที่ผลของการใชความกลัวทั้งทางตรงและทางออมกับ ผูถูกวิจัย ทัศนคติและ
พฤติกรรม ซึ่งเริ่มตนจากการนําการกระตุนดวยความกลัวมาใช
Ê‹Ç¹»ÃÐ¡Íº·Õè·íÒãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ

Ê×èÍ¡ÅÒ§¢Í§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÃÑºÃÙŒ

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
à¨µ¤µÔ

( Noxiousness )

(Perceived Probability)
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( Response Efficacy )

ภาพที่ 53 รูปแบบดั้งเดิมของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรค Rogers , 1975
(ที่มา : Ronald W. Rogers. Journal of Psychology . 1975 : 99)

การรับรูความรุนแรงของโรค ( Noxiousness ) สามารถพัฒนาไดจาก การขูวาถากระทําหรือไมกระทํา
พฤติกรรมบางอยาง จะทําใหบุคคลไดรับผลรายแรง โดยใชสือ่ เปนสิง่ สําคัญในการเผยแพรขาวสารทีค่ กุ คามตอสุขภาพ
ลักษณะขอความที่ปรากฏเชน มีอันตรายถึงชีวิต หรือบรรยายวาไมทําใหเกิดอันตรายรุนแรง เชน เปนแผลบริเวรตับ
โดยทัว่ ไป ขอมูลทีท่ าํ ใหเกิดความกลัวสูงจะสงผลใหบุคคลเปลีย่ นทัศนคติ และ พฤติกรรม ไดมากกวาขอมูลทีท่ าํ ใหกลัว
เพียงเล็กนอย(4) อยางไรก็ตามขอมูลที่ทําใหเกิดความกลัวสูง อาจไมมีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยตรงแตหาก
ใชการกระตุนหรือปลุกเรารวมกับการขูอาจสงผลตอการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยตรงแตหากใชการกระตุน หรือปลุกเรา
รวมกับการขู อาจสงผลใหขอมูลนัน้ มีลกั ษณะเดนชัดขึน้ กระบวนการประเมินการรับรูของบุคคลตอขอมูลขาวสารทีเ่ กิด
ขึ้น จะทําใหบุคคลรับรูความรุนแรงของการเปนขณะที่มีการกระตุนจะทําใหบุคคลรับรูในความรุนแรงของการเปนโรค
ดีกวาการกระตุนตามปกติ และทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไดในการตรวจสอบองคประกอบเกี่ยว
กับผลที่เกิดจากการรับรูถึงอันตรายในระดับสูงๆ
การรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค ( Perceived Probability ) จะใชการสื่อสารโดยการขูที่คุกคาม
ตอสุขภาพ ซึ่งจะทําใหบุคคลเชื่อวาตนกําลังตกอยูในภาวะเสี่ยง การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคจะขึ้นอยูกับการ
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ตัดสินใจของแตละบุคคลวา ถาไมปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้น จะทําใหไดเชนเดียวกับการรับรูในความ
รุนแรงของโรค โดยใชแบบสอบถามใหตอบคําถามในกลุมที่เสี่ยงตอการเปนโรคสูง และกลุมที่เสี่ยงตอการเปนโรคตํ่า
ตัวอยางเชน ใหผูบริโภคอาหารที่ปรุงจากปลานํ้าจืดเกล็ดขาวดิบอานบทความเรื่องพยาธิใบไมตับเปนสาเหตุทําใหเกิด
โรคมะเร็งทอนํา้ ดีไดสูงซึง่ แสดงใหเห็นวาการทานอาหารทีป่ รุงจากปลานํา้ จืดเกล็ดขาวแบบดิบๆจะทําใหผูบริโภคมีโอกาส
เสีย่ งตอการเปนโรคมะเร็ง ทอนํา้ ดีเปนตน โดยใหกลุมตัวอยาง ทําเครือ่ งหมายลงในชองหนาขอความ ของแบบสอบถาม
วาตนเชื่อหรือไมวาการทานอาหารทีปรุงจากปลานํ้าจืดเกล็ดขาวแบบดิบจะทําใหเกิดพยาธิใบไมตับและเปนโรคมะเร็ง
ทอนํา้ ดี เปนตน การใชแบบสอบถามเพือ่ ตรวจสอบความตัง้ ใจทีจ่ ะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอาจไมประสบผลสําเร็จเทาใด
นัก เนื่องจากการตรวจสอบตัวแปรเกี่ยวกับการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคจากผูที่มีโอกาสเสี่ยงสูงตอการเปนโรค
จะไมยอมปฏิบตั ติ ามคําแนะนําเสมอไป ตัวอยางเชน ภายหลังจากผูทีท่ านอาหารทีป่ รุงจากปลานํา้ จืดเกล็ดขาวแบบปรุง
ไมสุกบอยครัง้ และตรวจพบวาเปนโรคพยาธิใบไมตับไดรับการกระตุนในระสูงเพือ่ ใหเลิกทานอาหารเมนูปลานํา้ จืดปรุง
ดิบก็ยงั หลีกเลีย่ งไมยอมปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา การทํา ultra sound อาจเพิม่ ใหบุคคลนัน้ กลัวการเปนมะเร็งทอนํา้ ดี ซึง่
จะหลีกเลีย่ งความกลัวโดยไมยอมรับการตรวจ ultra sound แตในทางกลับกัน การเอาใจใสสนับสนุนใหผูปวยโรคพยาธิ
ใบไมตับคํานึงถึงผลทีเ่ กิดขึน้ จากพฤติกรรมการทานดิบจะนําไปสูการเปนโรคมะเร็งทอนํา้ ดี จะทําใหบุคคลนัน้ ลดจํานวน
ครั้งของพฤติกรรมการบริโภคดิบลงได ซึ่งจะสงผลใหเปนพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอนํ้าดีนอยลง
การใหบุคคลปฏิบตั ติ ามคําแนะนําอาจใชเงือ่ นไขความเสีย่ งตอการเปนโรคสูง รวมกับผลทีเ่ กิดขึน้ จาการปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนํา แตเงื่อนไขดังกลาวยังเปนสิ่งที่ตองคนหาคําตอบตอไป ความเสี่ยงตอการเปนโรคสูง จะมีผลตอความ
102 ตัง้ ใจของบุคคลในการปฏิบตั ติ นเพือ่ ลดพฤติกรรมเสีย่ งนัน้ หรือไม เพราะทําใหเพิม่ ความเสีย่ งมากขึน้ ได ถาบุคคลพยายาม
ทีจ่ ะปฏิเสธการรับรูของตนเองวา เขาไมสามารถทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคําขูนัน้ ไดแมวาจะเปนผลเสียแตในทางกลับกันถารวม
ภาวะเสี่ยงสูงกับผลดีของการปฏิบัติจะทําใหความตั้งใจที่จะยอมรับการปฏิบัติตามมีเพิ่มมากขึ้น(3)
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง (Response Efﬁcacy) กระทําไดโดย การนําเสนอขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อลดโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคซึ่งเปนการสื่อสารที่ทําใหบุคคลเกิดความกลัวเกี่ยวกับ
สุขภาพ โดยปกติการนําเสนอขอมูลในรูปแบบของการปรับ และ /หรือ ลดพฤติกรรมที่ไมถูกตอง จากผลการวิจัยพบ
วา การที่บุคคลทราบถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําแนะนํา จะชวยลดความรุนแรงของการเกิดโรค ไดอยางมีนัย
สําคัญทางสถิต(3,4,5,6,7)
ิ
จากการวิจยั ทีผ่ านมาพบวา การเพิม่ ความคาดหวังในผลทีเ่ กิดขึน้ รวมกับความตัง้ ใจจะทําใหเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะกรณีที่บุคคลรูวาตนกําลังเสี่ยงตอการเปนโรค แตเมื่อบุคคลนั้นถูกคุกคามสุขภาพ
อยางรุนแรงและไมมีวธิ ใี ดทีจ่ ะลดการคุกคามนัน้ ลงไดอาจทําใหบุคคลขาดทีพ่ งึ่ และการสอนทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงเพือ่
ใหบุคคลนั้นปฏิบัติตามคําแนะนําจะชวยใหเกิดความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางจริงจัง การสอนที่มีความ
เฉพาะเจาะจง จะมีรายละเอียด เพือ่ กระตุนเตือนความรูสึกหรือการรับรูตอความสามารถของตนเองใหปฏิบตั ติ ามมาก
ขึ้น(4)
จากองคประกอบที่ทําใหเกิดความกลัวทั้ง 3 ตัวแปร ดังกลาวจะเห็นไดวาเปนมิติเดียวกับแบบแผนความเชื่อ
ดานสุขภาพ (Health Belief Model) ซึ่งประกอบดวย การรับรูตอโอกาสเสี่ยงจากการไดอันตรายตอสุขภาพ (Perceived Susceptibility) การรับรูตอผลที่คาดวาจะไดรับจากการปฏิบัติเพื่อปองกันหรือลดอันตรายตอสุขภาพ (Perceived Severity) การรับรูตอผลที่คาดวาจะไดรับจากการปฏิบัติเพื่อปองกันหรือลดอันตรายตอสุขภาพ (Perceived
Beneﬁts) การรับรูถึงปญหาอุปสรรค (Perceived Barriers) ซึ่งตอมาในป 1983 Rogers and Maddux (8) ไดเพิ่มอีก
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หนึ่งตัวแปรคือ ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (Self – Efﬁcacy Expectancy) ดังนั้นจึงเห็นไดวาทฤษฎี
แรงจูงใจเพื่อการปองกันโรคมีพื้นฐานมาจากแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพและทฤษฎีความคาดหวังในความสามารถ
ของตนเองของแบนดูรา(9,10,11) ซึง่ แบนดูราเชือ่ วากระบวนการเปลีย่ นแปลงทางจิตวิทยาขึน้ อยูกับความคาดหวังในความ
สามารถของตนที่มีตอทางเลือกนั้นๆ ซึ่งการสรางความคาดหวังในความสามารถของตนที่จะเลือกทางเลือกดังกลาว
กระทําไดหลายวิธีเชน การเลียนแบบ การเรียนรู หรือการสอนดวยการพูด ความสามารถของตนทําใหเกิดการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมในระดับสูงสุด และเปนพื้นฐานที่ทําใหบุคคลปฏิบัติตามโดยแทจริง
โดยสรุป การทีบ่ คุ คลจะปฏิบตั ติ ามคําแนะนํานัน้ เนือ้ หาของขาวสารควรจะมีผลในการชวยใหบุคคลปฏิบตั ติ าม
ได แตกตางจากตัวแปรอื่นๆ(4) ซึ่งมีลักษณะของขาวสารที่คุกคามสุขภาพ และไมไดคํานึงถึงการสงเสริมความสามารถ
ของบุคคลที่จะปฏิบัติตามคําแนะนํา การทดลองที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองที่นํามาใชในการปองกันโรค จากกลุมที่มีความเชื่ออํานาจในตนและกลุมที่มีความเชื่ออํานาจนอกตน พบวาผูที่
เชือ่ อํานาจในตนจะเชือ่ วาการมีสขุ ภาพดีหรือการเจ็บปวยเกิดขึน้ จากการปฏิบตั ติ นของแตละบุคคล และมีการแสวงหา
ขอมูลขาวสารในการปฏิบตั ติ นเพือ่ การปองกันโรค แตผูทีเ่ ชือ่ อํานาจนอกตนจะเชือ่ วาสุขภาพของเขาจะขึน้ อยูกับโอกาส
เคราะหกรรม โชคชะตาหรืออํานาจ อื่น ๆ และไมตั้งใจที่จะแสวงหาขอมูลขาวสาร หรือการปฏิบัติตนที่จะปองกันโรค
ดังนัน้ ผูทีเ่ ชือ่ อํานาจในตนจึงมีการรับรูเกีย่ วกับความสามารถของตนเองสูงในการตรวจสอบองคประกอบความคาดหวัง
ในความสามารถของตนได (4) ทําใหผูทีเ่ ปนโรคพยาธิใบไมตับมีความเชือ่ วาการลดหรือการเลิกพฤติกรรมการทานอาหาร
ที่ปรุงจากปลานํ้าจืดดิบสามารถกระทําไดงาย ความคาดหวังในความสามารถของตนเองเปนตัวทํานายที่ผลสูงสุดตอ
103
ความตัง้ ใจทีจ่ ะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทางสุขภาพ จึงมีปฏิสมั พันธระหวางกันสูง(12) พบวาความสามารถของบุคคล เปน
ตัวทํานายทีม่ อี าํ นาจสูงสุดตอการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง ทัง้ กลุมทีม่ คี วามเชือ่ อํานาจในตนทางดานสุข
ภาพตํา่ และกลุมทีม่ คี วามเชือ่ อํานาจในตนทางดานสุขภาพสูง หากทําใหเกิดความเครียดขึน้ ในกลุมตัวอยางทัง้ สองกลุม
จะพบวาผูทีม่ คี วามเชือ่ อํานาจในตนตํา่ จะมีแนวโนมใหเกิดความไมมัน่ ใจในความสามารถของตนเองทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคํา
แนะนํา แมวาบุคคลจะมีความเชื่อสูงวาการปฏิบัติตามคําแนะนําจะทําใหเกิดอันตรายลดลงแตการขาดความมั่นใจใน
ความสามารถของตนเองตอการปฏิบตั จิ ะเปนตัวขัดขวางแรงจูงใจตอการปฏิบตั อิ ยางมากเชนกัน(13) ดังนัน้ ประสิทธิผล
ของการเผยแพรขอมูลขาวสารจึงมิไดขึ้นอยูกับความชัดเจนของสื่อ ที่จะทําใหบุคคลปฏิบัติตามเทานั้น หากแตบุคคล
ตองมีความคาดหวังวาเขาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไดดวย
องคประกอบที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และความคาดหวังใน
ประสิทธิผลของการตอบสนองจะมีปฏิสมั พันธระหวางกันสูงโดยทัว่ ไปการยอมรับและการมีความตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
คําแนะนํา จะเปนไปไดสูงเมือ่ บุคคลมองเห็นวามีประโยชนและสามารถปฏิบตั ติ ามได (12,13)ซึง่ ปฏิสมั พันธระหวางตัวแปร
ทั้งสอง พบดังนี้ ถาความสามารถที่จะปฏิบัติตามมีสูงและผลดีของการปฏิบัติตามมีสูงดวยก็จะทําใหความตั้งใจในการ
ปฏิบัติตามมีเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน ในทางกลับกันถาความสามารถในการปฏิบัติตามมีสูงแตผลดีของการปฏิบัติตาม
คําแนะนํามีนอย ความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามก็จะลดนอยลงไปดวย
จากวิวัฒนาการของทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรค Rogers ไดปรับปรุงโดยนําตัวแปรทั้ง 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 และลักษณะบุคลิกภาพหรือประสบการณที่บุคคลไดรับ ดังแผนภูมิที่ 2
1. การประเมินอันตรายตอสุขภาพ ประกอบดวยการรับรู 2 ลักษณะคือ การรับรูในความรุนแรงของโรคและ
การรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ซึ่งการรับรูนี้จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติและพฤติกรรม อีกทั้งอาจ
สงผลใหบุคคลเกิดการปรับตัวตอบสนอง หรือ เกิดพฤติกรรมสุขภาพทัง้ ทีพ่ งึ ประสงคและอาจเกิดการปรับตัวตอบสนอง
หรือเกิดพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ มพึงประสงคเชนกัน อยางไรก็ตามปจจัยสําคัญทีช่ วยสงเสริมใหมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ทีไ่ มพึงประสงคก็คอื ความพึงพอใจในตนเอง (Intrinsic Rewards) และความพึงพอใจจากภายนอก (Extrinsic Rewards)
เชนการเปนที่ยอมรับของสังคม (16,17)
2. การประเมินการเผชิญปญหา ประกอบดวย การรับรูเกี่ยวกับความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบ
สนองและความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ในการหลีกเลีย่ งอันตรายใหสําเร็จลงไดเปนปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ไมพึงประสงคแตสิ่งที่ทําใหความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง
ลดลง คือ ความไมสะดวก คาใชจาย ความไมนาชื่นชม ความยากลําบาก ความสับสนยุงยาก อาการแทรกซอน และ
ความไมสอดคลองในการดําเนินชีวิต(16,18)
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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.
2.
3.
4.

บุคคลเห็นวา อันตรายตอสุขภาพนั้นรุนแรง
บุคคลมีความรูสึกวาตนออนแอ หรือเสี่ยงตออันตรายนั้น
เชื่อวาการตอบสนองโดยการปรับตัว เปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะกําจัดอันตรายนั้น
บุคคลมีความเชือ่ มัน่ ในตนเองวาจะสามารถปรับตัว เพือ่ ตอบสนองหรือปรับเปลีย่ นพฤติกรรมนัน้ ไดอยาง
สมบูรณ
5. ผลดีจากการตอบสนอง ดวยการปรับตัวแบบที่ไมพึงประสงคนั้นมีนอย
6. อุปสรรคเกี่ยวกับการปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นตํ่า
จากการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรค ดังกลาวมาแลวจะเห็นไดวาบุคคลตองมีความเชื่อในความ
รุนแรงของโรค เชื่อตอโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค คาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองของตนเอง และมีความ
สามารถทีจ่ ะกระทําพฤติกรรมนัน้ ไดซึง่ จะมีผลตอความตัง้ ใจ และชวยใหบุคคลเกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมบางอยาง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
การประยุกตใช PMT กับการปองกันโรค
การนําแนวคิดของทฤษฎีนี้ มาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนให
นักเรียนมีการรับรูในความรุนแรงของโรคพยาธิใบไมตับ การรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคหนอนพยาธิปากใบไม
ตับและมะเร็งทอนํ้าดี มีความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง และคาดหวังวาตนเองมีความสามารถที่จะ 105
ปฏิบตั เิ พือ่ การปองกันโรคได โดยพรอมทีจ่ ะพรอมทีจ่ ะใหความรวมมือในการเพิม่ ความสามารถของตนเองและเพิม่ ความ
สามารถใหแกตนเอง ในการมีพฤติกรรมเพื่อการปองกันโรคพยาธิใบไมตับอยางตอเนื่องโดยตองสรางความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง ใหแกนักเรียนกอนนักเรียนจึงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได
ดังนั้นการจัดกิจกรรมสุขศึกษา เพื่อการพัฒนาความสามารถของตน 4 ประการ(10)ดังนี้ การจัดกิจกรรมให
นักเรียนประสบความสําเร็จดวยตนเอง (Performance Accomplishment) เพื่อปฏิบัติไดสําเร็จซึ่งเปนการเพิ่มความ
พยายามเพิ่มความมั่นใจ มีทักษะ มีความพอใจมองเห็นคุณคาและเปนกําลังใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอื่นๆ(9)ตอ
ไป ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1. เรียงลําดับกิจกรรมจากงายไปหายาก
1.2. การวิเคราะหและแกไขปญหารวมกันในกลุม
1.3. การไดรับกําลังใจหรือไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอางอิง
1.4. ฝกใหสามารถใหกําลังใจแกตนเองเปน
2. จัดกิจกรรมใหเห็นตัวอยางจากผูอืน่ ( Vicarious Experience ) กระบวนการเรียนรูเกิดจากการทีน่ กั เรียน
ไดเห็นตัวอยาง รูปแบบ หรือตัวแปรที่สามารถมองเห็นหรือการสังเกตพฤติกรรมของคนอื่น ๆ ซึ่งมีสภาพคลายตน โดย
อาจแสดงออกมาทางดานลบ ทําใหมองเห็นผลเสีย หรืออาจแสดงออกมาทางดานบวก เพือ่ กอใหเกิดความคิดสรางสรรค
ซึ่งเปนแรงจูงใจใหเกิด เกิดการตัดสินใจ ตั้งใจ และใชความพยายามเพื่อการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค
3. จัดกิจกรรมการพูดจูงใจ ( Verbal Persuasion ) เพื่อกระตุน ชักจูงใจ ใหนักเรียนเกิดการยอมรับ มีสวน
รวมในกิจกรรมดวยความกระตือรือรน มีการตัดสินใจ ตั้งใจและพยายามเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

พึงประสงค เชน การใหขอมูล การอภิปราย การอบรม การวิเคราะห และแกปญหาในกลุม โดยการพูดแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น การใหบุคคลอางอิงพูดชักจูงเปนตน
4. การจัดกิจกรรมการกระตุนทางอารมณ (Emotional Arousal) การปลุกเราทางอารมณ มีผลตอการเพิ่ม
หรือลดความสามารถของบุคคล (11) ดังนั้นจึงตองจัดระดับการกระตุนทางอารมณ ใหแกนักเรียนอยางเหมาะสมและ
สมํ่าเสมอเชน การใหเกิดการรับรูในความรุนแรงของโรค และโอกาสเสี่ยงที่ติดเชื้อโรค โดยกระตุนใหเกิดความกลัว มี
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง และคาดหวังวาตนมีความสามารถที่จะปองกันโรคพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอนํ้าดีได
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แนวคิดที่ 3 การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
สิ่งแวดลอมดานสุขภาพ
การสุขาภิบาล การกําจัดสิ่งปฏิกูล
การจัดการนํ้าและอาหารใหปลอดภัย
เกษตรอินทรีย
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
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สิ่งแวดลอมดานสุขภาพ
ผศ.ดร.ยรรยงค อินทรมวง
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิ่งแวดลอม (Environment)
สิ่งแวดลอม เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีปกติสุข มนุษยจะสามารถดํารงชีวิต
อยูไดตองอาศัยปจจัยสิ่งแวดลอมพื้นฐานอันเปนองคประกอบรางกายของมนุษย คือ อาหาร นํ้า และอากาศ เมื่อไร
ก็ตามที่สิ่งแวดลอมเหลานี้ปนเปอนจะทําใหมนุษยเกิดการเจ็บปวยและมีอาการโรคตางๆ ตามมา ดังนั้นรางกายของ
มนุษยทุกคนตองการอาหาร นํ้า และอากาศ ที่สะอาด บริสุทธิ์ เพื่อมิใหเกิดภัยสุขภาพตอรางกายมนุษย
นอกจากปจจัยสิ่งแวดลอมพื้นฐานดังกลาว มนุษยยังตองการสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่ใกลตัว เพื่อการดํารงชีวิต คือ
ดิน แหลงนํ้า พืช สัตว ที่อยูอาศัย รวมทั้งสิ่งแวดลอมดานสังคม คือ ชุมชนนาอยู การงานอาชีพที่กอใหเกิดรายได
สถาบันการศึกษาเพื่อถายทอดความรู สถานบริการสาธารณสุขเพื่อสงเสริมสุขภาพและรักษาโรคภัยตางๆ ตลอดจน
ศาสนสถานซึ่งเปนที่อบรมบมเพาะใหมนุษยมีสภาพจิตใจที่สมบูรณ เหลานี้ถือเปนสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น
กลาวโดยสรุป มนุษยตองอาศัยปจจัยสิ่งแวดลอมในการดํารงชีพ สิ่งแวดลอมแบงเปนสิ่งแวดลอมที่เปนสวน
ประกอบของรางกาย คือ อาหาร นํ้า และอากาศ ซึ่งสิ่งแวดลอมเหลานี้ถามีการปนเปอนจะเกิดผลกระทบตอรางกาย 111
มนุษยโดยตรง และมนุษยยังตองการสิ่งแวดลอมที่อยูนอกรางกาย คือ ดิน แหลงนํ้า พืช สัตว รวมทั้งสิ่งแวดลอมทาง
สังคมดานตางๆ เพื่อเกื้อกูลชีวิตมนุษยใหดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข
การอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health)
องคการอนามัยโลก ไดใหคําจํากัดความ การอนามัยสิ่งแวดลอม คือ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ที่
อยูนอกรางกายมนุษย และปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษย การอนามัยสิ่งแวดลอมเปนการประเมินและ
ควบคุมปจจัยเหลานั้นที่สงผลกระทบตอสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดลอมมีเปาประสงคเพื่อการปองกันโรคและสรางสิ่ง
แวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพดี ความหมายของการอนามัยสิ่งแวดลอมไมรวมพฤติกรรมที่ไมเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม และ
ไมรวมพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม และพันธุกรรม
ความสําคัญของงานอนามัยสิ่งแวดลอม
มนุษยมีความเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ดังนั้นงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมจึงมีความสําคัญตอสุขภาพ
อนามัย ดังนี้
1. งานอนามัยสิ่งแวดลอม เปนงานที่มุงเนนการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอมใหมี คุณภาพที่เหมาะสม
ตอการดํารงชีวิตของมนุษย
2. งานอนามัยสิ่งแวดลอม เปนงานที่มุงเนนการปองกันมิใหเชื้อโรคหรือสารเคมีที่เปนพิษเขาสูรางกาย
มนุษย โดยการปองกันมิใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ
1

http://www.who.int/topics/environmental_health/en/
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3. งานอนามัยสิ่งแวดลอม เปนงานที่มุงเนนการแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย
เชน การจัดหานํ้าสะอาด การกําจัดอุจจาระและสิ่งปฏิกูล การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการมูลฝอย
การควบคุมสัตวแมลงพาหะนําโรค เปนตน
ความสัมพันธระหวางสิ่งคุกคามสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพมนุษย
งานอนามัยสิ่งแวดลอม มีรูปแบบการวิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยอาศัยหลักการการประเมิน
ความเสี่ยงสุขภาพ (Health Risk Assessment) ซึ่งแสดงความความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมและสุขภาพมนุษย
โดยการพิจารณาปจจัยหลักสามประการ คือ
1. สิ่งคุกคามสิ่งแวดลอม (Environmental Hazard) คือ ปจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่ทําให
เกิดอันตรายตอมนุษย
2. การรับสัมผัส (Environmental Exposure) คือ การทีม่ นุษยไดสัมผัส ในทีน่ หี้ มายถึง การดืม่ การกิน
การหายใจ การสัมผัสโดยรางกาย สิ่งคุกคามสิ่งแวดลอม
3. ผลกระทบตอสุขภาพ (Human Health Impact) คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในรางกายมนุษย ในที่นี้
หมายถึง อาการ และโรค ตางๆ ที่เกิดขึ้น
โดยหลักการการประเมินความเสี่ยงสุขภาพไดเชื่อมโยงปจจัยหลักสามประการนี้ รวมทั้งแนวทางการแกไข
ปญหา ดังแสดงในภาพที่ 55 โดยยกตัวอยางกรณีปญหาโรคพยาธิใบไมตับ ในที่นี้ตัวออนพยาธิ คือ เมตาเซอคาเรีย
112 (Metacercariae) ในเนือ้ ปลาตะเพียน คือ สิง่ คุกคามทางชีวภาพ การกินปลาดิบ คือ การรับสัมผัสสิง่ คุกคามทางชีวภาพ
และผลกระทบตอสุขภาพ คือ โรคพยาธิใบไมตับ
ในมิติงานอนามัยสิ่งแวดลอม การปองกนโรคพยาธิใบไมตับ ตองตัดวงจรการติดตอของโรคนี้ ดูรายละเอียด
วงจรโรคพยาธิใบไมตับในภาพที่ 56 มาตรการปองกนสําคัญ คือ การสงเสริมใหประชาชนขับถายอุจจาระลงสวม ทั้งนี้
รวมทั้งสัตวเลี้ยง คือ สุข และแมวดวย เพื่อปองกันไขพยาธิปนเปอนแหลงนํ้าจืด ซึ่งจะทําใหหอยกินไขพยาธิจนฟกเปน
ตัวออน วายจากหอยไปฝงตัวในกลามเนื้อปลาในที่สุด
นอกจากการสงเสริมใหประชาชนขับถายอุจจาระลงสวมแลว งานอนามัยสิ่งแวดลอม ยังสงเสริมใหประชาชน
บริโภคอาหารปลอดภัย นั่นคือ การบริโภคอาหารปรุงสุก ซึ่งเกี่ยวของกับงานสุขาภิบาลอาหารนั่นเอง
สิ่งคุกคามสิ่งแวดลอม
(Environmental Hazard)
ตัวออนพยาธิในเนื้อปลาตะเพียน

การรับสัมผัส

ผลกระทบตอสุขภาพ

(Environmental Exposure)

(Health Impact)

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
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ภาพที่ 56 วงจรโรคพยาธิใบไมตับ

113
นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในปจจุบัน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในสหภาพยุโรป ไดพัฒนากรอบการดําเนินงานดานอนามัยสิง่ แวดลอม เพือ่
คุมครองสุขภาพประชากรของประเทศเหลานัน้ โดยการพัฒนาเครือขายเฝาระวังสิง่ แวดลอมและสุขภาพ โดยการบูรณา
การระบบขอมูลขาวสาร ดานสิง่ คุกคาม การรับสัมผัส และภัยสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ ระหวางหนวยงานตางๆ จัดตัง้ เครือขาย
เฝาระวัง และทําการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
การขับเคลือ่ นการแกปญหาสิง่ แวดลอมและสุขภาพ นําขอมูลจากเครือขายเฝาระวัง ขับเคลือ่ นสูเครือขายสังคม
เนนการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ การประเมินผล การวิจัยและการจัดกิจกรรมในระดับพื้นที่ที่เปนรูปธรรม
ขอสังเกตประการสําคัญ คือ นวัตกรรมนีพ้ ยายามใหเครือขายสังคมมีสวนรวมรับรูและแกปญหาสิง่ แวดลอมและสุขภาพ
ที่เกิดขึ้นตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ

2

http://www.public.health.wa.gov.au/cproot/3087/2/hra_scoping.pdf
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114

ภาพที่ 57 กรอบนวัตกรรมสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ประยุกตจาก US Environmental Health Tracking

3

http://healthinformatics.wikispaces.com/Environmental+Public+Health+Tracking
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การสุขาภิบาล การกําจัดสิ่งปฏิกูล
รศ.ดร.เลิศชัย เจริญธัญรักษ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิ ลอดุลยเดช เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2544 เนือ่ งในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา มีประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ตอนหนึ่งวา “สิ่งปฏิกูลที่เทศบาลสูบจากบาน
เรือน ยังมีการกําจัดไมดี มีบางสวนมักสูบไปปลอยลงแมนํา้ ลําคลอง ทําใหแหลงนํา้ สกปรก และเปนเหตุใหเกิดการแพร
กระจายเชื้อโรคที่ติดมากับสิ่งปฏิกูล ถามีการทําถังหมักใหถูกสุขลักษณะ ก็จะกําจัดเชื้อโรคไดหมด และสามารถนําสิ่ง
ปฏิกูลไปใชประโยชนได เทศบาลตางๆ ควรพิจารณาวา จะทําอยางไร” จากกระแสพระราชดํารัสดังกลาวแสดงวา
ปญหาการจัดการเกีย่ วกับสิง่ ปฏิกลู นับวามีความสําคัญอยางยิง่ ทีท่ กุ ภาคสวน ทัง้ หนวยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชน
จะตองนําพระราชดํารัสมานอมเกลาเพื่อการปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสม
1. การสุขาภิบาล
การสุขาภิบาล โดยทัว่ ไป หมายถึง วิธกี ารทางสุขอนามัยในการสงเสริมและรักษาสุขภาพทีเ่ ปนระบบ เพือ่ การ
ปองกันไมใหมนุษยไดรับการสัมผัสกับอันตรายหรือภัยจากสิ่งที่กอใหเกิดโรค สิ่งที่กอใหเกิดโรค อันไดแก ของเสีย นํ้า 115
เสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ฯลฯ อันตรายหรือภัยนั้นอาจเปนทั้งตัวการของโรคทางกายภาพ เชื้อจุลินทรียกอโรค หรือ
สารเคมีที่เปนพิษ การสุขาภิบาลที่ไมถูกตองเหมาะสม หรือไมเพียงพอ ก็เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคได มีผลกระ
ทบอยางมีนัยสําคัญที่เปนประโยชนตอสุขภาพทั้งในครัวเรือน ชุมชน และสาธารณะ การสุขาภิบาลอาจเรียกรวมๆ
เปนการสุขาภิบาลสิง่ แวดลอม เนือ่ งจาก มักเกีย่ วของกับสิง่ ตางๆทีอ่ ยูลอมรอบตัวเรา และสามารถเรียกเนนเฉพาะเปน
อยางๆได เชน การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลบานและที่อยูอาศัย การสุขาภิบาลนํ้าเสีย การสุขาภิบาลนํ้าดื่ม แต
บางการสุขาภิบาลอาจเรียกงายๆ ทั่วไป เชน การกําจัดสิ่งปฏิกูล การกําจัดนํ้าเสีย การกําจัดขยะมูลฝอย
บทความนี้ จะกลาวถึงเฉพาะ การกําจัดสิ่งปฏิกูล ที่อาจเปนสาเหตุหนึ่งในการเกิดโรคตางๆได โดยเฉพาะ
ประโยชนที่เกี่ยวโยงกับสิ่งที่กอโรคจําพวกพยาธิตางๆ
2. การกําจัดสิ่งปฏิกูล
สิ่งปฏิกูล หมายถึง ของเสียที่ปลอยหรือขับถายออกจากรางกายมนุษยที่สําคัญ ไดแก อุจจาระ ปสสาวะ และ
หมายความรวมถึง สิง่ อืน่ ใดซึง่ เปนสิง่ โสโครก และทีม่ กี ลิน่ เหม็น จึงครอบคลุมถึงนํา้ โสโครก นํา้ เสียจากอาคารประเภท
ตางๆ รวมทั้งของเสียอื่นๆ ดวย แตมักจะเขาใจกันงายๆวา เปน อุจจาระ ปสสาวะ ซึ่งเปนของเสียที่ถูกขับออกจาก
รางกายมนุษยและสัตว
ทั้งอุจจาระและปสสาวะ เปนผลจากการกินอาหารเขาไป และถูกยอยที่กระเพาะและลําไสใหเปนของเหลว
สารอาหารที่มีประโยชนจะถูกดูดซึมผานผนังลําไสเล็กเขาไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย สวนที่ไมมีประโยชนจะเหลือ
เปนกากอาหารจะเคลือ่ นไปยังลําไสใหญ มีจลุ นิ ทรียยอยกากอาหาร จึงทําใหเกิดกลิน่ เหม็น ในขณะเดียวกันทีล่ าํ ไสใหญ
จะดูดนํ้าในกากอาหาร ทําใหกากอาหารแหงจนเปนกอน ลําไสใหญก็จะบีบตัวไลกากอาหารที่เปนกอนออกทางทวาร
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หนักทีเ่ รียกวาอุจจาระ สวนระบบไตจะขับถายนํา้ ออกมาในสวนทีไ่ มมีความจําเปนออกมาเปนปสสาวะ ฉะนัน้ ทัง้ อุจจาระ
และปสสาวะ ถือไดวาเปนสิ่งปฏิกูลที่ตองมีวิธีในการกําจัดที่ถูกสุขลักษณะ
การกําจัดสิง่ ปฏิกลู หมายถึง วิธกี ารหรือกรรมวิธจี ดั การสิง่ ปฏิกลู เพือ่ ไมใหเปนสิง่ กอใหเกิดโรคได หรือเปนการ
ปรับสภาพจากที่มีอันตรายหรือคาความเสียใหเหมาะสมกอนปลอยทิ้ง เนื่องจากสิ่งปฏิกูลนั้นประกอบดวยของแข็ง
ของเหลวที่เปนสารอินทรีย เชื้อจุลินทรีย และสิ่งอื่นๆ ที่อาจเปนสิ่งกอใหเกิดโรคได ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
กรรมวิธีหรือระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือลดคาของความเสียใหเหลือนอยที่สุดกอนที่จะปลอยทิ้ง
3. ความจําเปนในการกําจัดสิ่งปฏิกูล
3.1 สิ่งปฏิกูลเปนสิ่งทําใหเกิดกลิ่นเหม็น กอใหเกิดความรําคาญ ทําใหสภาพแวดลอมเกิดความสกปรก ไมนา
ดู นารังเกียจ
3.2 สิง่ ปฏิกลู เปนแหลงเพาะพันธุของเชือ้ โรคและพาหะนําโรค หากมีปนเปอนเขาสูรางกายมนุษยและสัตว ไม
วาจะปนเปอนทางอาหาร นํ้า หรือการสัมผัสโดยตรง ยอมกอใหเกิดโรคในมนุษยและสัตวได
3.3 การกําจัดสิง่ ปฏิกลู ทีถ่ กู ตองและเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ เปนการแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงาม เปนทีย่ อมรับ
ของประชาชน และสังคม
สิง่ ปฏิกลู และการขาดสุขลักษณะสวนบุคคลและชุมชนทีด่ พี อ จะเปนสาเหตุกอใหเกิดการระบาดของโรคติด
เชื้อหลายชนิด เชน อุจจาระรวง อหิวาตกโรค โรคไขรากสาด โรคโปลิโอ โรคตับ โรคพยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด พยาธิ
116 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
พบวามีการติดเชือ้ พยาธิตวั ตืด และเชือ้ แบคทีเรีย Salmonella ในสัตวจําพวกวัวควายดวย 3 โรคเหลานีม้ คี วามเกีย่ วของ
กับอุจจาระ โดยเฉพาะในกลุมประเทศกําลังพัฒนา ประเทศที่มีภาวะขาดแคลนสารอาหาร ฐานะยากจน จะทําใหมี
อัตราการปวยและอัตราการตายดวยโรคทีส่ มั พันธกับอุจจาระนีร้ นุ แรงขึน้ สําหรับอัตราปวยตายโดยโรคอุจจาระรวงนัน้
จะพบมากในเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 5 ป 2 สอดคลองกับผลการตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิในผูใหบริการสูบและขนถายสิ่ง
ปฏิกูลในเขตเทศบาลแหงหนึ่ง จํานวน 19 คน พบวา มีการติดเชื้อพยาธิคิดเปนรอยละ 21 จําแนกเปน พยาธิปากขอ
2 คน พยาธิตัวตืด 1 คน และพยาธิใบไมตับ 1 คน 4 ซึ่งแสดงใหเห็นวา สิ่งปฏิกูลมีการปนเปอนของพยาธิ การติดเชื้อ
พยาธิอาจเกิดจากการขาดสุขลักษณะอนามัยสวนบุคคล โดยพบวามีผูใหบริการสูบและขนถายสิ่งปฏิกูลนั้น ไมมีการ
สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคลขณะทํางานทุกครัง้ นอกจากนัน้ รางกายของผูใหบริการสูบและขนถายสิง่ ปฏิกลู ยังเปรอะ
เปอนสิ่งปฏิกูล ซึ่งไมไดมีการทําความสะอาดรางกายทันที
สําหรับปสสาวะ ถาเปนคนปกติจะมีปสสาวะที่ปราศจากเชื้อโรค แตหากมีการติดเชื้อโรค โดย Stenstrom et
al. 5 บอกวา มักพบการติดเชื้อจากปสสาวะ 2 ชนิด คือ พยาธิใบไมเลือด และ เชื้อเลปโตสไปโรซีส อยางไรก็ตาม เมื่อ
มีการจัดการสิ่งปฏิกูล รวมทั้งการจัดหานํ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค และการสรางสุขลักษณะของบุคคลและชุมชนใหดี
ขึน้ แลว พบวาสามารถลดอัตราปวยตาย และอัตราตายดวยโรคอุจจาระรวงไดอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ 6ยกตัวอยางเชน
Esrey et al. 7 ไดศึกษาพบวาเมือ่ จัดการนํา้ ใหดีขนึ้ และการจัดการสิง่ ปฏิกลู ใหถูกหลักสุขาภิบาล สามารถลดอัตราการ
ปวยตายดวยโรคอุจจาระรวง และลดอัตราการตายของเด็กลงได 65% และ 55% ตามลําดับ ดังนัน้ การกําจัดและจัดการ
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สิง่ ปฏิกลู ซึง่ หมายรวมถึงการจัดเก็บ การเก็บขน การบําบัด และการกําจัด จึงมีความสําคัญตอการปกปองสุขภาพมนุษย
และชุมชน
4. ลักษณะและปริมาณของสิ่งปฏิกูล
สิง่ ปฏิกลู ทีเ่ กิดขึน้ ในแตละบุคคล แตละครอบครัว แตละชุมชน มีความแตกตางกันทัง้ ดานปริมาณสวนประกอบ
และความเขมขนของสิง่ ปฏิกลู ขึน้ อยูกับปจจัยทีเ่ กีย่ วของ เชน การกินอาหาร ลักษณะและประเภทของอาหาร ภูมอิ ากาศ
และสภาวะสุขภาพของบุคคลนั้นๆ ปริมาณอุจจาระปสสาวะที่ขับถายออกมาแตละวันของแตละบุคคลมีนํ้าหนัก
ประมาณ 20 กรัม ถึง 1.5 กิโลกรัม คนที่กินอาหารประเภทมังสวิรัติจะมีปริมาณอุจจาระมากกวากลุมอื่นๆ เด็ก วัยรุน
และคนหนุมสาว มีปริมาณอุจจาระนอยกวาคนกลุมอืน่ ๆ ปริมาณนํา้ ในอุจจาระจะผันแปรตามนํา้ หนักของอุจจาระ เชน
ในชุมชนทีม่ อี จุ จาระมีนาํ้ หนัก 100-150 กรัมตอวัน มีปริมาณนํา้ เปนสวนประกอบ รอยละ 75 และเมือ่ ปริมาณอุจจาระ
เพิ่มขึ้น สัดสวนของนํ้าในอุจจาระก็จะเพิ่มขึ้นเชนกัน ความถี่ของการขับถายอุจจาระก็จะผันแปรไปตามนํ้าหนักของ
อุจจาระเชนกัน 8
องคประกอบในอุจจาระทีข่ บั ถายออกมา พบวา ประกอบดวย นํา้ สารอินทรีย และสารอนินทรีย ทีส่ าํ คัญไดแก
คารบอน ไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ซึ่งจะเห็นวา เปนองคประกอบที่สําคัญในการนําไปใชประโยชนเปน
ปุยไดเปนอยางดี แตองคประกอบในสิ่งปฏิกูลที่ขับถายออกมา ยังอาจพบเชื้อ จุลินทรีย ไขและตัวออนพยาธิ หรือสิ่งที่
สามารถกอใหเกิดโรคในมนุษยและสัตวได ซึง่ เชือ้ จุลนิ ทรีย ไข ตัวออนพยาธิทขี่ บั ถายออกมากับอุจจาระเหลานี้ มาจาก
บุคคลนัน้ ๆ หากบุคคลนัน้ ไมสบาย ติดเชือ้ เปนโรค เมือ่ ขับถายออกมาก็สามารถปนเปอนมากับอุจจาระได เชือ้ โรคทีพ่ บ 117
ในสิ่งปฏิกูลจําแนกตามชนิดของเชื้อโรคได ดังตารางที่ 1
เชื้อโรคตางๆ ในอุจจาระเมื่อถูกขับออกจากรางกายจะมีความสามารถในการดํารงชีวิตแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาและการปรับตัวกับสภาพแวดลอมตางๆ เชื้อโรคในอุจจาระเปยกสามารถอยูรอดชีวิตที่อุณหภูมิปกติได เชน
ไขพยาธิตัวกลม สามารถอยูรอดไดนาน ประมาณ 2-3 ป 9 การกําจัดเชื้อโรคในอุจจาระ เพื่อไมใหเกิดการแพรกระจาย
ของโรค จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกตองและเหมาะสม
ตารางที่ 9 เชื้อโรคที่พบในสิ่งปฏิกูล
ประเภทเชื้อโรค
ไวรัส

แบคทีเรีย

ชนิดของเชื้อโรค
Poliovirus
Rotaviruses
Hepatitis A virus
Salmonella typhi
Salmonella paratyphi
Shigella species
Escherichia coli
Vibrio cholera
Yersinia enterocolitica

โรค
โปลิโอ
อุจจาระรวง
โรคตับ
ไขไทฟอยด
โรคพาราไทฟอยด
โรคบิด
อุจจาระรวง
อหิวาตกโรค
อุจจาระรวง โรคเยอชินิโอซีส
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ตารางที่ 9 เชื้อโรคที่พบในสิ่งปฏิกูล (ตอ)
ประเภทเชื้อโรค
โปรโตซัว

ไขและตัวออนของพยาธิ

ชนิดของเชื้อโรค
Balantidium coli
Entamoeba histolytica
Giardia Iamblia
Ascaris Iumbricoides
Fasciola hepatica
Ancylosstoma duodenale
Schistosoma spp.
Taenia spp.
Trichuris trichiura
Opisthorchis viverrini

โรค
อุจจาระรวง
โรคบิดมีตัว
อุจจาระรวง
พยาธิไสเดือน
พยาธิใบไมตับ
พยาธิปากขอ
พยาธิใบไมเลือด
พยาธิตัวตืด
พยาธิแสมา
พยาธิใบไมตับ

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

118 5. สถานการณการจัดการสิ่งปฏิกูลของทองถิ่น

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกําจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พบวา
เทศบาล รอยละ 77.19 และ องคการบริหารสวนตําบล รอยละ 95.16 ไมมีระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล ดานการจัดบริการ
สูบสิ่งปฏิกูลตามบานเรือน พบวา องคการบริหารสวนตําบล รอยละ 64.58 มีรถสูบสิ่งปฏิกูลที่ไมถูกตองตามกฎหมาย
เทศบาล มีรถสูบสิ่งปฏิกูลของหนวยงาน รอยละ 26.15 มีรถสูบสิ่งปฏิกูลเอกชนที่ถูกตองตามกฎหมาย รอยละ 49.23
และมีรถสูบสิง่ ปฏิกลู เอกชนทีไ่ มถูกตองตามกฎหมาย รอยละ 24.62 และพบวา รถสูบสิง่ ปฏิกลู ของทองถิน่ ทีไ่ มมีระบบ
บําบัดสิง่ ปฏิกลู สวนใหญจะนําสิง่ ปฏิกลู ไปทิง้ ตามสวน ไรนา และทีส่ าธารณะ กอใหเกิดปญหาการแพรกระจายของโรค
ระบบทางเดินอาหาร11
ดานสถานการณการจัดการสิ่งปฏิกูลเขตเทศบาลในพื้นที่สาธารณสุขเขต 11 และเขต 14 พบวาการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลเขตเทศบาล รอยละ 97 ใชบริการรถสูบสิ่งปฏิกูลของเอกชนและเปนรถที่ไดรับการอนุญาตถูกตองรอยละ 87.1
ตัวถังรถสูบสิง่ ปฏิกลู ทัง้ ของเทศบาลและสถานประกอบกิจการรถสูบสิง่ ปฏิกลู มีขอความไมครบถวนตามทีพ่ ระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 กําหนด และดานระบบการตรวจสอบติดตาม การเก็บขนสิ่งปฏิกูลของเทศบาลและสถาน
ประกอบการ มีเพียงรอยละ 66.6 และรอยละ 13.8 ตามลําดับ ดานการปฏิบตั ติ วั ขณะทําการสูบสิง่ ปฏิกลู และหลังการ
ปฏิบตั งิ าน ผูปฏิบตั ทิ งั้ ของเทศบาลและสถานประกอบกิจการ ปฏิบตั ติ วั ตามหลักการในการขนถายสิง่ ปฏิกลู ไมครบตาม
เกณฑทีก่ าํ หนด สวนสถานทีก่ าํ จัดสิง่ ปฏิกลู พบวา 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) ที่มีระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล แตสามารถใช
งานไดทัง้ ระบบเพียง 2 แหง และใชไดบางสวน 2 แหง โดยรองรับกากสิง่ ปฏิกลู จากรถสูบสิง่ ปฏิกลู ของเทศบาลเอง และ
รถของเอกชนทีเ่ ทศบาลอนุญาตฯรวม 4 แหงนอกนัน้ ยังไมมีการบําบัดสิง่ ปฏิกลู ทีส่ บู มาจากสวมอยางถูกตอง เทศบาล
รอยละ 74.4 มีการออกเทศบัญญัตเิ กีย่ วกับการควบคุมกําจัดสิง่ ปฏิกลู แตมีเพียงรอยละ 46.8 ทีม่ กี ารกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข สําหรับใหเอกชนที่ขออนุญาต เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลถือปฏิบัติ รอยละ 55.6 ของเทศบาลที่มี
การใหเอกชนจัดเก็บสิ่งปฏิกูล มีการตรวจสอบสุขลักษณะในการเก็บขนกําจัดสิ่งปฏิกูลของเอกชนกอนที่จะอนุญาตให
ดําเนินการโดยสวนใหญจะตรวจสอบเฉพาะรถสูบสิ่งปฏิกูล การบริการเก็บขนแตไมไดตรวจติดตามไปถึงขั้นการกําจัด
สิ่งปฏิกูล และมีเทศบาลที่ทําการตรวจติดตามฯหลังการใหอนุญาตรอยละ 37.0 ปญหาที่เกิดจากการจัดการสิ่งปฏิกูล
มีเทศบาลรอยละ 19.5 ไดรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับสภาพรถสูบสิ่งปฏิกูล ที่ไมถูกสุขลักษณะวิ่งผานชุมชน การนําสิ่ง
ปฏิกูลไปเทราดในที่สาธารณะ (ขางทาง แหลงนํ้า ทอระบายนํ้า) และพื้นที่ของประชาชนโดยไมไดรับอนุญาต สถานที่
เททิ้งสิ่งปฏิกูลกอปญหาเดือดรอนรําคาญ กลิ่นเหม็น 13
สถานการณการจัดการสิ่งปฏิกูลของเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการศึกษา จํานวน 46 แหง
ประกอบดวย เทศบาลนครและเทศบาลเมือง 28 แหง เทศบาลตําบล 18 แหง พบวา เทศบาลสวนมากรอยละ 97.83
มีการออกทศบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ สวนมากไมมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ชัดเจน
เทศบาลจะมุงเนนดานการจัดการขยะมูลฝอยมากกวา ดานการเก็บขนสิ่งปฏิกูล พบวา เทศบาลทุกแหงมีรถบริการสูบ
สิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาล โดยพบวา เทศบาลมีรถสูบสิ่งปฏิกูลของตนเองใหบริการแกประชาชน รอยละ 13.04 รถ 119
เอกชนที่ไดรับอนุญาตรอยละ 78.26 เอกชนที่ไมไดรับอนุญาตรอยละ 8.70 นอกจากนั้นยังพบวา เทศบาลที่มีรถให
บริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลไดมีการอนุญาตเอกชนใหมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลรวมดวย ลักษณะการอนุญาตใหเอกชนมา
เปนผูใหบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล สวนมากเปนการออกใบอนุญาตเปนรายๆ รอยละ 58.69 ใหสัมปทาน
แกผูประกอบการ รอยละ 32.61 และใหบริการโดยไมไดรับอนุญาต รอยละ 8.70 ดานสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูล พบวา
เทศบาลมีสถานทีก่ าํ จัดสิง่ ปฏิกลู เพียง รอยละ 26.08 สวนมากเปนระบบถังหมักสิง่ ปฏิกลู แบบ 28 วัน แตมีระบบบําบัด
ที่มีการใชอยางตอเนื่องเพียงรอยละ 4.34 เทานั้น สวนระบบที่ไมมีการใชนั้นสวนมากจะขาดการบํารุงดูแลและการ
ออกแบบระบบไมสอดคลองกับพืน้ ที่ ทําใหไมมีการใชระบบทีส่ รางขึน้ สวนสิง่ ปฏิกลู ทีเ่ ก็บขนมานัน้ จะนําไปทิง้ ทัง้ บริเวณ
ทีส่ าธารณะ และพืน้ ทีน่ าทัง้ ของประชาชนทีอ่ นุญาตและไมอนุญาต ตลอดทัง้ นําไปทิง้ ในสวนปา สวนผลไมและทุงหญา
เลีย้ งสัตว ซึง่ สิง่ ปฏิกลู เหลานัน้ ยังไมผานการกําจัด ทําใหมีความเสีย่ งตอสุขภาพของประชนในพืน้ ทีเ่ หลานัน้ ดานรถสูบ
สิ่งปฏิกูลพบวา สวนมากมีลักษณะที่ไมถูกตองตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข 2535 ทัง้ สวนของรถทีใ่ ชบรรจุสงิ่ ปฏิกลู มีการรัว่ ซึม และมีสภาพทีเ่ สีย่ งตอการรัว่ ซึม ตลอดจนไมมีขอความ
วา “รถสูบสิง่ ปฏิกลู ” ชือ่ บริษทั หรือเจาของกิจการ หมายเลขโทรศัพท และเลขทะเบียนใบอนุญาต โดยเฉพาะประเด็น
การรั่วซึมจากประตูรถปลอยสิ่งปฏิกูลที่มีความเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อโรคตามเสนทางที่รถวิ่งผาน 14
จากสถานการณการจัดการสิ่งปฏิกูลดังที่กลาวมานั้น จะพบไดวาระบบการจัดการกําจัดสิ่งปฏิกูลยังมีความ
เสีย่ งตอสุขภาพแกผูประกอบการและประชาชนทัว่ ไปทัง้ ทางตรงและทางออม ดังนัน้ หนวยงาน และประชาชนทีเ่ กีย่ วของ
ทัง้ สวนราชการและเอกชน ตลอดจนการสรางภาคีเครือขายเพือ่ ใหเกิดความรวมมือในการผลักดันทางสังคมใหเกิดความ
ตระหนักและหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใชแกปญหาการจัดการสิ่งปฏิกูลใหเปนระบบและลดความเสี่ยงตอสุขภาพ
ตลอดจนมีผลพลอยไดที่เปนประโยชนแกเกษตรกร และประชาชนตอไป
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6. หลักการกําจัดสิ่งปฏิกูล
การกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยทั่วไปมีหลักการเหมือนกับการกําจัดนํ้าเสีย ซึ่งลักษณะของสิ่งปฏิกูลมีนํ้าและปริมาณ
ของสารอินทรียเปนองคประกอบ การยอยสลายสิ่งปฏิกูลจึงจําเปนตองอาศัยจุลินทรียเปนตัวยอยสลายหลัก โดย
จุลินทรียที่ใชยอยสลาย แบงออกเปน 2 ชนิด คือ
6.1 การใชจุลินทรียไมตองการอากาศ ระบบการกําจัดที่รูจักและนิยมใชทั่วไป คือ สวมที่มีบอเกรอะ บอซึม
หรือแบบถังกรองไรอากาศ หรือระบบถังแบบสําเร็จรูป ซึง่ เปนการใชแบคทีเรียชนิดไมตองการอากาศ เปนตัวยอยสลาย
สารอินทรียในสิ่งปฏิกูลนั้นๆ
6.2 การใชจุลนิ ทรียทีต่ องการอากาศ เปนการกําจัดสิง่ ปฏิกลู โดยมีเครือ่ งมือในการเติมอากาศ เพือ่ เพิม่ ออกซิเจน
ใหกับจุลินทรียในการยอยสลายอินทรียสารใหดียิ่งขึ้น ซึ่งตองเปนระบบขนาดใหญ จึงจะเหมาะสมทั้งราคาและเวลา
โดยระบบและการกําจัดสิง่ ปฏิกลู ทีจ่ าํ เปนในบาน ครัวเรือน ชุมชน แหลงสาธารณะ วัด โรงเรียน โรงแรม สถาน
ทีต่ างๆ ทีเ่ รียกวา “สวม” ซึง่ มีหลายรูปลักษณะแลวแตจะเลือกใชตามความเหมาะสมของแตละคน ชุมชนทองถิน่ หรือ
แตละสถานที่ ลักษณะของสวมและการกําจัดสิง่ ปฏิกลู ก็เลือกใชตามความนิยมและเหมาะสมของผูใช สถานที่ วัฒนธรรม
ประเพณี และการใชประโยชน ตัวอยางเชน สวมตามบานเรือน ชุมชน วัด โรงเรียน โรงแรม สถานที่ราชการ แหลงทอง
เทีย่ วตางๆ ทีน่ ยิ มทัว่ ไปก็มกั เปน สวมราดนํา้ จะเปนแบบชักโครก นัง่ ยองๆ หรือนัง่ ราบ ก็ตาม หรือในรถโดยสาร เครือ่ ง
บิน เรือ รถไฟ หากจะมีสวมใหถูกตองเหมาะสม ก็ควรจะเปนสวมแบบถังเก็บกักเพื่อนําไปกําจัดอีกที ซึ่งควรจะมีการ
ชําระลางสิ่งปฏิกูลดวยนํ้าและสารเคมีในถังเก็บกักกอนที่จะนําไปกําจัด แตสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในรถโดยสาร
120 ปรับอากาศหรือที่นิยมเรียกกันวารถทัวรปรับอากาศ ซึ่งเมื่อสวมบนรถทัวรเต็มหรือไมเต็มก็ตาม พนักงานรถทัวร ก็มัก
จะนําสิ่งปฏิกูลนั้นไปปลอยทิ้งในที่ที่ไมเหมาะสม เชน ริมถนน รองระบายนํ้าเสียสาธารณะ สิ่งปฏิกูลบนรถทัวรนั้นมัก
ไมมีการเติมนํ้ายาฆาเชื้อโรคแตอยางใด สิ่งปฏิกูลดังกลาวอาจจะกอใหเกิดการแพรกระจายเชื้อโรคสูมนุษยและสิ่ง
แวดลอมได 15
เมื่อสวมในแตละบาน ครัวเรือน หรือในสถานที่ตางๆ เต็ม ซึ่งหมายถึง ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่มีบอเกรอะ บอ
ซึม หรือเปนถังสําเร็จรูป เต็มไปดวยสิ่งปฏิกูลจนไมสามารถระบายออกไปภายนอกได ก็ตองทําการสูบสิ่งปฏิกูลนั้นๆ
ออกไป เพื่อใหสวมนั้นใชงานไดตอไป โดยทั่วไปก็จะเรียกใชบริการของรถดูดสวมของเทศบาล องคกรปกครองทองถิ่น
หรือ อบต. หรือเอกชนที่ไดรับอนุญาตจากทองถิ่นนั้น โดยรถบริการสูบและขนถายสิ่งปฏิกูลที่ทําการใหบริการ จะตอง
เปนรถทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะการสูบและขนถายสิง่ ปฏิกลู ซึง่ ตองไดรับอนุญาตและตองปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของเทศบาล
หรือองคกรปกครองทองถิ่นนั้นๆ หลังจากรถบริการสูบและขนถายสิ่งปฏิกูลไดสูบเอาสิ่งปฏิกูลจากบอเกรอะ บอซึม
หรือถังสําเร็จรูป จากแตละบาน แตละหลังคาเรือน แลวสวมนั้นๆ ก็สามารถกลับมาใชงานไดดังเดิม สวนสิ่งปฏิกูลที่รถ
ดูดสวมสูบไปนั้น รวบรวมจนเต็มรถแลว จําเปนที่จะตองนําสิ่งปฏิกูลนั้นไปกําจัดอีกทอดหนึ่ง แตจากสถานการณการ
จัดการสิง่ ปฏิกลู ของทองถิน่ ทีไ่ ดกลาวไปขางตนแลวนัน้ ยังพบมีปญหาอีกมาก เนือ่ งจาก แตละทองถิน่ แตละหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ ยังไมมีระบบกําจัดสิง่ ปฏิกลู ไวรองรับ หรือบางแหงทีม่ รี ะบบกําจัดฯ ซึง่ ก็มจี าํ นวนนอยแหงมาก ก็ยงั ไมมีการ
จัดการทีใ่ หเกิดประสิทธิภาพทีด่ ี ประกอบกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของยังไมเห็นประโยชนกับการกําจัดสิง่ ปฏิกลู หรือไมได
ใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ ดังนั้น หากจะมีระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลไวรองรับของแตละทองถิ่น และมีระเบียบการ
ควบคุมปฏิบัติการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ เชื้อโรคและพาหะนําโรคที่ปนเปอนในสิ่งปฏิกูลก็จะถูกกําจัดอยางถูกตอง
เหมาะสม และจะเปนการปองกันไมใหรถดูดสวมนําสิง่ ปฏิกลู ไปปลอยทิง้ ในทีท่ ไี่ มเหมาะสม อันจะเปนการปองกันควบคุม
ไมใหเชื้อโรคที่ปนเปอนในสิ่งปฏิกูลแพรกระจายออกไปสูมนุษยและสิ่งแวดลอมได

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

สําหรับเทคโนโลยีระบบกําจัดสิง่ ปฏิกลู ในกรณีทรี่ ถดูดไปนัน้ สวนทีเ่ ปนนํา้ หรือของเหลวและสวนทีเ่ ปนตะกอน
จะถูกคลุกเคลาผสมจนเปนเนือ้ เดียวกัน โดยทัว่ ไปแลวยังมีความสกปรกอยูมาก และอาจยังมีเชือ้ โรคทีท่ าํ ใหเกิดโรคปน
อยูดวย ดังนั้นจึงตองนําไปกําจัดใหถูกวิธี ซึ่งอาจทําไดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
1) การนําไปฝง โดยขุดดินเปนรองยาวๆ แลวเทสิ่งปฏิกูลลงไปในชองหนาประมาณครึ่ง หนึ่งของรอง แลวใช
ดินกลบ ซึง่ ก็ตองเปนสถานทีห่ างไกลชุมชน เพราะจะมีกลิน่ เหม็น และตองปลอยทิง้ นานเพือ่ ใหแนใจวา เชือ้ โรคทีเ่ จือปน
ถูกกําจัดและยอยสลายหมดแลว จึงจะใชประโยชนตอไปได วิธนี มี้ กั ประยุกตใชกําจัดรวมกับการกําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ฝงกลบ แตควรมีดนิ กลบสิง่ ปฏิกลู และขยะมูลฝอยอยางเพียงพอ และไมใหผูเก็บขยะเขาไปคุยขยะ เพือ่ ปองกันการสัมผัส
สิ่งปฏิกูล
2) การนําไปหมักทําปุย โดยนําสิ่งปฏิกูลไปหมักในถังแบบปด จะกอเปนถังซีเมนตหรือบอหมัก หรือจะเปน
ภาชนะบรรจุขนาดใหญทีป่ ดมิดชิดไมใหอากาศเขาไป เพือ่ ใหเกิดการยอยสลายแบบไรออกซิเจนอยางนอย 28 วัน แลว
จึงนําไปใชทําปุย ซึ่งอาจนําไปใชโดยตรงหรือนําเอาไปทําใหแหงบนทรายกรองกอนก็ได วิธีนี้จะอาศัยจุลินทรียที่ไมใช
อากาศหรือออกซิเจนชวยยอยสลายสิ่งปฏิกูลหรืออุจจาระ โดยมีการศึกษาออกแบบระบบกําจัดตามแนวพระราชดําริ
มีหลักการหมักที่สําคัญ คือ ตองหมักสิ่งปฏิกูลในถังปดนานอยางนอย 28 วัน แลวปลอยสิ่งปฏิกูลที่หมักแลวลงบนลาน
ทรายกรอง ตากตะกอนใหแหงสนิท ซึ่งเปนผลการศึกษาวิจัยตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อ
พ.ศ.2523 ที่ จ.นนทบุรี ที่นําไปใชปฏิบัติจนทุกวันนี้ไดอยางเหมาะสม ถูกหลักการสุขาภิบาล และมีผลพลอยได คือ นํ้า
และกากนําไปใชเปนปุยได อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อจุลินทรีย พยาธิชนิดตางๆไดเปนอยางดี โดยระบบ
121
กําจัดมีสวนประกอบที่สําคัญ 2 สวน คือ
2.1) ถังหมักยอยสลาย ประกอบดวยถังคอนกรีตที่กอสรางขึ้นจํานวน 31 ถัง มีฝาปดมิดชิด ขนาดของถัง
ก็ขนึ้ อยูกับปริมาณทีบ่ รรจุในแตละวัน ถังหมักแตละถังตองมีทอระบายอากาศ ภายในถังหมักจะบรรจุสงิ่ ปฏิกลู ทีไ่ ดจาก
การสูบสิง่ ปฏิกลู ของรถดูดสวมจากบานเรือนและอาคารตางๆ แลวนํามาเทลงในถังหมักนี้ ภายในถังหมักจะเกิดการยอย
สลายสิง่ ปฏิกลู โดยแบคทีเรียชนิดทีไ่ มใชออกซิเจน ทําการหมักอยางนอย 28 วัน เพือ่ ทําลายเชือ้ โรค พยาธิและไขพยาธิ
ที่ปะปนมากับสิ่งปฏิกูล
2.2) ลานทรายกรอง อาจสรางเปนลานสี่เหลี่ยมผืนผา กออิฐฉาบปูน แบงเปนชองๆ ใชสําหรับกรองสิ่ง
ปฏิกลู ทีผ่ านการหมักจากถังหมักทีค่ รบเวลาตามกําหนดแลว ลานทรายกรองจะทําหนาทีก่ รองสิง่ ปฏิกลู ใหเหลือตกคาง
อยูดานบน สวนนํ้าก็จะซึมผานลานทรายกรองสูทอนํ้าทิ้งดานลาง เพื่อรวบรวมนํ้าไปสูบอพักนํ้า เก็บไวรดตนไมหรือ
บําบัดกอนปลอยทิ้งสูแหลงนํ้าสาธารณะ สําหรับตะกอนที่กรองอยูดานบนลานทรายกรอง ใหตากแดดจนแหงเพื่อ
เปนการฆาเชื้อโรคโดยแสงอาทิตยอีกขั้นหนึ่ง จากนั้นจึงนําไปยอยหรือบดใหมีขนาดเล็กลง เพื่อนําไปใชเปนปุยตอไป
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การจัดการนํ้าและอาหารใหปลอดภัย
นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ
สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า กรมอนามัย
1. การจัดการนํ้าสะอาด
นํา้ เปนสิง่ สําคัญและจําเปนอยางมาก ในการดํารงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ ทัง้ หลายโดยเฉพาะการดํารงชีวติ ของมนุษย
เรานั้น นอกจากจะใชนํ้าเพื่อการดื่มการบริโภคแลว ยังตองใชนํ้าเพื่อกิจกรรมตาง ๆ อีกหลายอยาง เชน การกสิกรรม
อุตสาหกรรม พลังงาน การขนสง การคมนาคม ฯลฯ ดังนัน้ นํา้ จึงเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติทสี่ าํ คัญทีส่ งผลกระทบ
โดยตรงตอชีวิตความเปนอยู และความเจริญของชุมชน ตัวอยางที่เห็นไดคอนขางชัดเจนคือ ทองถิ่นที่มีความเจริญมัก
จะตั้งอยูในบริเวณที่มีแหลงนํ้าสมบูรณ หรือมีแมนํ้า ลําธารไหลผาน และทองถิ่นที่ขาดแคลนนํ้าหรือกันดารนํ้า มักจะมี
ความเจริญทีด่ อยกวา ลักษณะดังกลาวมีปรากฏใหเห็นไดในทวีปตาง ๆ ของโลก ซึง่ ประเทศทีม่ งั่ คัง่ สมบูรณ และมีความ
เจริญกาวหนาดีกวามักมีนํ้าอยูอยางอุดมสมบูรณ ความเปนจริงดังกลาวจะปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน แมแตพื้นที่เล็ก
ลงมา ขนาดชุมชนหรือหมูบานตาง ๆ ในประเทศไทยก็ตาม แหลงนํา้ จะถือเปนองคประกอบสําคัญมากอยางหนึง่ สําหรับ
ใชประกอบการเลือกพื้นที่ โดยจะเลือกตั้งชุมชนแหงใหมขึ้นบริเวณพื้นที่ที่มีแหลงนํ้าเหมาะสมและไมขาดแคลน นอก
จากนี้นํ้ายังเปนที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า นับวาเปนประโยชนไดจากนํ้าที่มนุษยนํามาใชในทางออม แตอยางไรก็ตาม สัตว 123
นํา้ นับวาเปนแหลงอาหารโปรตีนทีส่ าํ คัญของมนุษย นอกจากนีน้ าํ้ ยังใชเปนวัตถุดบิ พืน้ ฐานในการผลิตสินคาหลายชนิด
เชน นํ้าแข็ง เครื่องดื่ม และนํ้าบริโภคบรรจุขวด เปนตน
เนื่องจากในนํ้าอาจมีสิ่งเจือปนอยูไดหลายชนิด สิ่งเจือปนเหลานี้เปนสาเหตุใหคุณภาพของนํ้าเปลี่ยนแปลงไป
และอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภคได ดังนั้นจึงเปนการจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการกําหนดมาตรฐาน
นํ้าดื่มหรือนํ้าสะอาดขึ้น เพื่อจะไดใชเปนหลักในการตัดสินหรือวินิจฉัยวา นํ้านั้นสะอาดไดมาตรฐานที่กําหนดหรือไม
การกําหนดมาตรฐานดังกลาว ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการนําไปใชดวย ถานําไปใชเปนตัวทําละลายสารเคมี เพื่อ
ทําการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร หรือนําไปใชในทางกิจการทางการแพทยก็ตองใชนํา้ บริสทุ ธิ์ แตถานําไปใชเพือ่ การดืม่
ปกติ ก็ไมจําเปนตองใชนํา้ บริสทุ ธิ์ แตก็ตองควบคุมชนิดและปริมาณของสารเคมีบางอยาง ซึง่ เปนอันตราย หรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพใหอยูในเกณฑที่กําหนด รวมทั้งตองควบคุมใหปราศจากเชื้อซึ่งอาจทําใหเกิดโรคที่เกิดจากนํ้าเปน
สื่อดวย สวนการใชนํ้าในครัวเรือน แมวานํ้าที่นํามาใชในครัวเรือนจะมีปริมาณไมมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ
ของนํ้าที่ใชเพื่อการอุตสาหกรรมและการชลประทาน แตนํ้าที่นํามาใชในครัวเรือน จะตองมีความสะอาดและปลอดภัย
แหลงนํ้าที่จะใชตองอยูหางไกลชุมชน นํ้าที่จะใชในบานจะตองเปนนํ้าออน ปราศจากเชื้อโรคและสัตวเล็ก ๆ ที่อยูในนํ้า
รสดี และใสสะอาด นํ้าที่นํามาใชไมวาจะมาจากนํ้าผิวดิน หรือนํ้าใตดินจะตองนํามาผานกรรมวิธีทําใหสะอาดเสียกอน
นํ้าจะมีลักษณะเหมาะแกการนําไปใชอุปโภคบริโภคหรือใชในกิจกรรมอื่น ๆ ไดหรือไม ดูจากคุณภาพของนํ้าบางตัวซึ่ง
สามารถบอกไดดวยวิธีงาย ๆ โดยใชประสาทสัมผัส การมองเห็นหรือการสัมผัสได เชน สี ความขุน กลิ่น ฯลฯ แตบาง
ครั้งสารบางอยางไมสามารถตรวจสอบดวยวิธีงาย ๆ ได เชน เชื้อโรค สารพิษตาง ๆ ที่ละลายปะปนอยูในนํ้านั้น
การกําหนดรายละเอียดในมาตรฐานนํ้าดื่มวาจะยอมใหมีสิ่งเจือปนชนิดไหนอยูไดเทาไหรนั้น ใช หลักการที่วา
สิง่ เจือปนนัน้ จะตองอยูในขีดจํากัดทีส่ ามารถรับรองไดวาจะไมกอใหเกิดอันตราย หรือบัน่ ทอนสุขภาพอนามัยของมนุษย
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โดยหลักการนี้มาตรฐานนํ้าดื่มจึงอาจถูกกําหนดขึ้นไดหลายแบบ และแบบที่จะกลาวถึงเปนเกณฑมาตรฐานนํ้าดื่มของ
ประเทศไทย
สําหรับการพิจารณาคุณภาพของนํ้าจะตองพิจารณาคุณสมบัติทั้ง 3 ประการคือ
1) คุณสมบัติทางกายภาพ ตองปราศจากความขุน ตะกอน รส กลิ่น สี โดยปกติแลวคุณสมบัติทางกายภาพ
นี้สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา จึงมักจะบอกไดทันทีวานํ้านั้นมีคุณภาพดีหรือไมดีได
2) คุณสมบัตทิ างเคมี ไดแก แรธาตุและสารเคมีตาง ๆ ทีอ่ าจจะมีปะปนอยูในนํา้ สารเคมีทลี่ ะลายนํา้ อยูในนํา้
บางชนิดก็เปนพิษรุนแรงมาก และบางชนิดก็จะเกิดสะสมขึ้นในรางกายและเปนอันตรายตอสุขภาพ สารเคมีดังกลาวนี้
เชน เหล็ก ตะกั่ว ทองแดง สารหนู เซเลเนียม ไซยาไนด ฟอสเฟต ฟลูออไรด จึงจําเปนจะตองไดรับการตรวจคุณภาพ
ทางดานเคมีใหแนชัดเสียกอนวาไมมีสารเคมีตาง ๆ ปะปนอยูในนํ้าเกินกวามาตรฐานของนํ้าดื่ม
3) คุณสมบัติทางชีววิทยา ไดแก เชื้อจุลินทรียตาง ๆ ที่อาจจะมีปะปนมากับนํ้า โดยเฉพาะนํ้าดื่มจะตอง
ปราศจากเชือ้ โรคปะปน เชือ้ โรคทีอ่ าจจะมีปะปนมากับนํา้ เราไมอาจจะมองเห็นไดดวยตาเปลา จําเปนจะตองมีการตรวจ
สอบทางหองปฏิบตั กิ ารจึงจะทราบได และเนือ่ งจากเชือ้ จุลนิ ทรียหลายชนิดสามารถมีชวี ติ อยูไดในนํา้ แตอาจจะไมทําให
เกิดโรค เชือ้ จุลนิ ทรียดังกลาวถึงแมวาจะมีอยูในนํา้ บางก็ไมนาจะเปนอันตราย แตเชือ้ จุลนิ ทรียดังกลาวนัน้ บางชนิดอาจ
กอใหเกิดโรคระบาดได จุลนิ ทรียทีส่ าํ คัญ ไดแก แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว โรติเฟอร ครัสเตเซียม สาหราย นํา้ ทีม่ จี ลุ นิ ทรีย
มากจะเกิดมลพิษที่มีผลกับสุขภาพไดโดยตรง อาจกอใหเกิดโรคระบาดที่มีนํ้าเปนสื่อได โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคระบบ
ทางเดินอาหารทีส่ าํ คัญมักเกิดจากเชือ้ แบคทีเรียทีก่ อโรค (Pathogens) ปนเปอนอยูในอาหารและนํา้ แลวทําใหเกิดโรค
124 ตาง ๆ เชน อหิวาตกโรค ไทฟอยด พาราไทฟอยด บิดชนิดมีตัว ไวรัสตับอักเสบ เปนตน หนอนพยาธิ (Helminth) แบง
หนอนพยาธิออกเปน 3 ประเภทคือพยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน และพยาธิใบไม
การปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหสะอาดปลอดภัย สามารถทําไดหลายวิธีดังนี้
1. การตม เปนวิธีปรับปรุงคุณภาพนํ้าที่งายที่สุด รูจักกันแพรหลายตั้งแตโบราณ กรรมวิธีคือตมนํ้าใหเดือด
นานประมาณ 10-15 นาที โดยความรอนของนํ้าขณะที่เดือดจะมีอุณหภูมิประมาณ 90-100oC เปนความรอนที่พอจะ
ทําลายเชือ้ จุลนิ ทรียได แตคุณสมบัตทิ างฟสิกสเคมี อาจเปลีย่ นแปลงไปเพียงเล็กนอย เชน อาจลดปริมาณความขุน กลิน่
และสามารถลดความกระดางของนํ้าไดดวย ซึ่งวิธีนี้เสียคาใชจายนอยเหมาะที่จะใชภายในครัวเรือน
2. การกลั่น เปนวิธีปรับปรุงคุณภาพนํ้าที่ทําใหคุณภาพนํ้าดีที่สุดคือ สามารถทําใหนํ้าปราศจากทั้งคุณสมบัติ
ทั้งทางเคมี ฟสิกส และจุลินทรีย แตกรรมวิธีคอนขางทําไดยากและเสียคาใชจายมาก สวนใหญวิธีนี้จะทําในวงจํากัด
เชน ในวงการวิทยาศาสตร และวงการแพทย เปนตน เพราะในสองวงการดังกลาวตองใชนํา้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ อาทิ การ
ทํานํ้ากลั่นเพื่อผสมยารักษาโรค
3. การกรอง เปนวิธีปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหสะอาด ที่สามารถลดจํานวนเชื้อโรคลงได 95-99% นิยมใชกัน
ทั่วไปในกิจการประปา การกรองสามารถทําไดโดยผานเครื่องกรองสองแบบซึ่ง ผูใชสามารถเลือกใชแบบใดแบบหนึ่ง
หรือทั้งสองแบบขึ้นอยูกับความตองการและคุณภาพของนํ้าที่นํามากรองคือ
- เครื่องกรองชา เครื่องกรองแบบนี้สามารถลดปริมาณจุลินทรียที่ปนเปอนมากับนํ้าดิบ ไดถึง 98-99%
เปนการกรองโดยใหนํ้าไหลผานทราย อยางชา ๆ ในอัตราไมเกิน 50 แกลลอน ตอเนื้อที่ผิวทราย 1 ตารางฟุต ในเวลา
1 วัน การกรองในวิธีนี้ ตองบรรจุทราย กรวด และหิน ลงในถังกรองตามลําดับ ทรายที่ใช ตองเปนทรายละเอียด ชั้น
ทรายมีความหนา ประมาณ 2-5 ฟุต แตจะตองไมตํ่ากวา 20 นิ้ว เม็ดทรายควรมี เสนผาศูนยกลางประมาณ 0.25-0.35
มิลลิลติ ร ชัน้ กรวดและชัน้ หินหนาประมาณ 18 นิว้ นํา้ ทีก่ รองมี ความขุนไมเกิน 50 สวนในนํา้ ลานสวน ถาความขุนเกิน
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กวานี้ ควรใช สารเคมีทาํ ใหความขุนลดลงเสียกอน มิฉะนัน้ ถังกรองจะอุดแนนเร็วกวาปกติ การทําความสะอาดถังกรอง
ทําไดโดยตักเอาทรายทีอ่ ยูผิวหนาของ ถังกรองออกไปลางเสียกอนแลวจึงนํากลับมาใสทีเ่ ดิม หรือจะใช วิธตี กั เอาทราย
ผิวหนาออกทิ้งแลวเอาทราย ใหมมาใสแทนก็ได การทําความสะอาดถังกรองควรทําประมาณ 7 วันตอครั้งทั้งนี้ขึ้นอยู
กับความขุนของนํ้า ที่นํามากรอง
- เครือ่ งกรองนํา้ เร็ว สามารถลดปริมาณจุลนิ ทรียทีป่ นเปอนมากับนํา้ ดิบได 80-90% เครือ่ งกรองนํา้ แบบนี้
มีลักษณะคลายคลึงกับเครื่องกรองชาแตมีอัตราการกรองสูงกวาคือ กรองไดในอัตรา 3 แกลลอนตอพื้นที่ผิวทราย 1
ตารางฟุต ในเวลา 1 นาที เครื่องกรองเร็วมีวิธีการที่ยุงยากกวาเครื่องกรองชา การทําความสะอาดถังกรองทําโดยใชนํ้า
ที่สะอาดปลอยเขากนถังกรอง โดยอาศัยความดันอากาศ เขาชวย เพื่อขจัดตะกอนออกใหหมด ซึ่งวิธีนี้ทําไดงายและ
รวดเร็ว
4. การใชสารเคมี สารเคมีหลายชนิดสามารถทําลายเชื้อโรคหรือเชื้อจุลินทรียในนํ้าไดเชน
4.1 ดางทับทิม เมื่อละลายนํ้าจะเปนสีชมพูหรือชมพูอมมวง ดางทับทิมสามารถ ทําลายเชื้อโรคไดเพียง
บางชนิดเทานัน้ และตองใชเวลานาน เชน ดางทับทิมทีน่ าํ มาละลายนํา้ ในอัตรา 1 : 100 ถึง 1 : 5000 จะสามารถทําลาย
เชือ้ โรคไดตองใชเวลานานเปนชัว่ โมงสวนเชือ้ โรคจําพวก แบคทีเรียทีส่ รางสปอร ดางทับทิมไมสามารถทําลายได ( 1:5000
คือ ใชดางทับทิม 1 กรัม ละลายนํ้า 5000 กรัม หรือ 5000 ลูกบาศกเซนติเมตร)
4.2 คลอรีน เปนสารเคมีที่ใชสําหรับฆาเชื้อโรคไดมากกวา 99% รวมทั้ง อี.โคไล (E.coli) และเชื้อไวรัส
นอกจากนี้ที่สําคัญคือมีฤทธิ์คงเหลือเพื่อฆาเชื้อโรคในนํ้าตอไปไดอีก โดยคลอรีนที่เติมลงไปจะละลายนํ้าอยูในรูปของ
คลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) ทําหนาทีฆ่ าเชือ้ โรคทีอ่ าจปนเปอนในภายหลัง ทัง้ นีก้ ารฆาเชือ้ โรคจะมีประสิทธิภาพ 125
จะตองมีปริมาณและระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ขอดีของคลอรีนทีใ่ ชฆาเชือ้ โรค เพราะราคาไมแพง ใชงาย และการดูแลเก็บ
รักษางาย การใชคลอรีนเพือ่ ฆาเชือ้ โรคในนํา้ จะตองปรับปรุงคุณภาพนํา้ กอนดวยการแกวงดวยสารสม ขนาดของสารสม
ที่ใชใหสังเกตดูวา เมื่อตะกอนเริ่มจับตัวกันใหหยุดแกวงสารสม แลวทิ้งไวใหตกตะกอน นํานํ้าที่ใสสวนบนมาทําการฆา
เชือ้ โรค คลอรีนทีเ่ หมาะสมสําหรับใชในครัวเรือน ไดแก คลอรีนผง คลอรีนเม็ดและคลอรีนนํา้ ควรเลือกชนิดทีม่ ปี ริมาณ
พอเหมาะ ในการใชแตละครั้ง เพราะคลอรีนมีการระเหยเสื่อมคุณภาพได และจะใชไมไดผล
4.2.1 คลอรีนผง เปนผง หรือเกล็ดสีขาว เวลาใชตองนํามาละลายนํา้ แลวนําสวนทีเ่ ปนนํา้ ใสไปใชงาน
วิธีใช คลอรีนผง 60 % เพื่อฆาเชื้อโรคในนํ้าดื่มและนํ้าใชลางผักสด ผลไม อาหารทะเล ภาชนะ
อุปกรณ และอาคารสถานที่ มีวิธีการเตรียม ปริมาณและระยะเวลาการใช ดังนี้
- เตรียมนํ้าใสภาชนะที่สะอาดตามขนาดที่ตองการใชประโยชน เชน โอง แท็งก
- ตักนํ้าในภาชนะมาครึ่งแกว หรือปบ
- นําผงปูนคลอรีนผสมลงไปตามสัดสวน แลวคนใหเขากันเพือ่ ใหปูนคลอรีนละลายนํา้
ไดมากที่สุด แลวตั้งทิ้งไวใหผงปูนตกตะกอน
- นํานํ้าปูนคลอรีนสวนที่เปนนํ้าใส ผสมในภาชนะที่เตรียมนํ้าไวตามสัดสวน แลวคน
ใหเขากัน ปริมาณและระยะเวลาทําลายเชื้อโรค รายละเอียดดังตาราง
- ปดฝาภาชนะใหมิดชิด เพือ่ ไมใหคลอรีนระเหยเร็วเกินไป และปองกันสิง่ สกปรกจาก
ภายนอก
- จัดภาชนะสําหรับตักนํ้าประจํา หรือใชเปดกอก สามารถเติมคลอรีนไดอีก เมื่อพบ
วานํ้าไมมีกลิ่นคลอรีนแลว หากไมชอบกลิ่นคลอรีน ใหเปดภาชนะทิ้งไวประมาณ 1
ชั่วโมง กลิ่นคลอรีนจะระเหยไป และยังคงสะอาดไดระยะหนึ่ง
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ตารางที่ 10 ปริมาณและระยะเวลาการทําลายเชื้อโรค
ความเขมขน
50 พีพีเอ็ม
100 พีพีเอ็ม
5 พีพีเอ็ม

ผงปูนคลอรีน 60%
จํานวน
ครึ่งชอนชา
1 ชอนชา
1 ชอนชา
1 ชอนชา
ครึ่งชอนชา

นํ้าที่ผสม
ลิตร
20 ลิตร (1 ปบ)
20 ลิตร
20 ลิตร
20 ลิตร
10 ปบ

ระยะเวลาแช
30 นาที
30 นาที
2 นาที
ทําความสะอาด
ทิ้งไวนาน 30 นาที

ประเภท
อาหาร
ผัก ผลไม
อาหารทะเล
ภาชนะอุปกรณ
อาคารสถานที่
นํ้าดื่ม-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 จึงนําไปใชเปนนํ้าดื่มนํ้าใช
4.2.3 คลอรีนนํ้าหรือหยดทิพยเปนคลอรีนนํ้า 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
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ขอควรระวังในการใชคลอรีน
- เก็บใหพนมือเด็ก เก็บในที่แหงและ ไมถูกแสงแดด
- อยาสัมผัสคลอรีนดวยมือ และอยาใหถูกผิวหนัง หากถูกผิวหนังใหรีบลางดวยนํา้ สะอาดจนอาการ
ระคายเคืองทุเลา หากไมทุเลาใหไปพบแพทย
- หามรับประทานโดยตรง
การเติมคลอรีนลงไปในนํ้าก็เพื่อตองการฆาเชื้อโรค แตอยางไรก็ตามคลอรีนจะทําปฏิกิริยากับสาร อื่น ๆ ดวย
จึงจําเปนตองเติมคลอรีนใหมีปริมาณพอเพียงที่จะตองใหมีคลอรีนตกคางอยูดวย คลอรีนตกคางอาจจะอยูในรูปของ
คลอรีนอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆาเชื้อโรคไดดี หรืออยูในรูปของคลอรีนรวมตัว ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆาเชื้อโรคได
นอย การใชคลอรีนในทางสาธารณสุขมีดวยกันหลายรูปแบบ เชน ใชในการประปา การลางบอ เปนตน
นํ้าที่ผานการปรับปรุงคุณภาพดวยวิธีการตาง ๆ ที่กลาวมาแลวขางตนนั้นจะเห็นไดวามีความสะอาด แตกตาง
กัน นํา้ ทีส่ ามารถนําไปใชเพือ่ การบริโภคไดนัน้ เปนนํา้ ทีผ่ านการปรับปรุงคุณภาพดวยวิธกี าร ตม กลัน่ กรอง และฆาเชือ้
จุลนิ ทรียโดยใชสารคลอรีน (ซึง่ สวนใหญเปนนํา้ ประปา สวนนํา้ ทีใ่ ชเพือ่ การ อุปโภคนัน้ คือนํา้ ทีผ่ านกรรมวิธกี ารปรับปรุง
คุณภาพนํ้าดวยวิธีการอื่น ๆ นอกเหนือจากวิธีที่กลาวมาแลว)
หลังจากที่นํ้าไดผานการปรับปรุงคุณภาพแลวจะตองนํามากักเก็บในที่ที่สะอาดอยูเสมอ เชน
1. ตุมนํ้า หรือภาชนะเก็บนํ้า จะตองสะอาดมีฝาปดมิดชิดเพื่อปองกันฝุนละออง แมลง หรือสัตวตาง ๆ ลงไป
ในนํ้า
2. ในกรณีทเี่ ปนภาชนะรองรับนํา้ ฝน ควรปลอยใหฝนตกลงไปแลว คาดวาฝุนละอองและสิง่ สกปรกตาง ๆ บน
หลังคาหรือรางนํา้ ถูกนํา้ ฝนชะลางสะอาดเรียบรอยแลวจึงรองรับนํา้ ฝนดวยภาชนะสะอาด ซึง่ มีตะแกรงหรือผาขาวบาง

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

ที่สะอาดสวมทับบนภาชนะ หลังจากที่นํ้าฝนเต็มภาชนะนั้นแลว ควรปดฝา ภาชนะนั้นใหมิดชิด
3. แหลงกักเก็บนํ้า ตองอยู หางไกลจากที่กําจัดสิ่งขับถาย นํ้าสกปรก เศษขยะ หรือสิ่งปฏิกูลตาง ๆ
4. บอนํ้าสวนตัวควรมีฝาปด เพื่อปองกันใบไม ขยะ หรือสัตวลงไปในบอซึ่งจะทําใหนํ้าไมสะอาด
หรือเนาเสียได
5. ควรอาบนํ้าใหหางจากบอพอสมควร เพื่อปองกันนํ้าสกปรกลงไปในบอ
2. การจัดการอาหารใหปลอดภัย
โรคและอันตรายทีเ่ กิดจากอาหารและนํา้ นัน้ เกิดจากการทีค่ นเราบริโภคอาหารและนํา้ ทีไ่ ดรับการปนเปอนจาก
เชื้อโรค สารพิษ หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นที่ไมใชอาหาร หรือสวนประกอบของอาหาร เมื่อบริโภคเขาไปจึงทําใหเกิดผลก
ระทบตอสุขภาพและรางกาย หรือการบริโภคอาหารเนื้อสัตว เชน เนื้อวัว เนื้อหมู หรือปลา แบบสุกๆ ดิบๆ ทําใหเกิด
การเจ็บปวยและตายจากโรคพยาธิตางๆ ทีม่ อี ยูในเนือ้ สัตวเหลานัน้ ซึง่ การเจ็บปวยจะมากหรือนอยขึน้ อยูกับภูมติ านทาน
ของแตละบุคคล ชนิด ปริมาณ และความรุนแรงของเชื้อโรค สารพิษ หรือสิ่งแปลกปลอมที่ผูบริโภคไดรับเขาไป วิธีการ
หนึ่งที่จะชวยปองกันการเจ็บปวยจากโรคหรืออันตรายจากอาหารและนํ้าที่ไมสะอาด ปลอดภัยไดคือการปฏิบัติตนให
เปนผูที่มีสุขนิสัยและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตอง ดังนี้
1. เลือกซื้อและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ควรเลือกซื้ออาหารที่ผลิตหรือจําหนายจากแหลงผลิตที่สะอาด
ปลอดภัย เชน อาหารปรุงสุกไมวางจําหนายบนพืน้ อาหารปรุงสุกตองมีการปกปด และเก็บในอุณหภูมทิ เี่ หมาะสม และ
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อานฉลากทุกครั้งกอนซื้ออาหารที่อยูในภาชนะบรรจุปดสนิท (อาหารกระปอง)
2. ปรุงอาหารดวยความรอนใหสุกอยางทั่วถึง อาหารดิบ เชน เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก ไข ปลา และอาหาร
ทะเล มักมีเชื้อโรคปะปนอยู เมื่อนําอาหารดิบมาปรุงตองใชความรอนสูงอยางนอย 70oC (การทอด ตม ผัด แกง ยาง)
เพื่อทําใหอาหารสุกทั่วถึงทุกสวน ไมปรุงอาหารแบบสุกๆ ดิบๆ
3. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม อาหารที่ปรุงสุกดวยความรอนแลว หากปลอยทิ้งไวใหเย็นลง เชื้อโรคที่
หลงเหลืออยูหรือปนเปอนอยูในอาหารจะสามารถเจริญเติบโตไดอีก ยิง่ ทิง้ ไวนานเทาใดก็มโี อกาสเสีย่ งทีเ่ ชือ้ โรคจะเจริญ
เติบโตไดมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคจึงควรรับประทานทันทีหลังจากปรุงอาหารใหสุกดวยความรอนแลว
4. เก็บอาหารปรุงสุกอยางเหมาะสม หากตองเก็บอาหารที่ปรุงสุกแลว ไมวาจะเปนอาหารที่เตรียมไวลวง
หนา หรืออาหารเหลือจากการบริโภคไวนานเกินกวา 4-5 ชั่วโมง สามารถทําได 2 วิธีคือ เก็บแบบอุนรอนที่มีอุณหภูมิ
สูงกวาหรือเทากับ 60oC เชน การอุนบนเตาไฟ การแชในอางนํ้ารอน เปนตน หรือเก็บในที่เย็นที่มีอุณหภูมิตํ่ากวา 5oC
และไมควรเก็บอาหารปริมาณมากๆ ในภาชนะขนาดใหญ ควรแบงใสภาชนะกวางและตืน้ เพือ่ ใหความเย็นกระจายซึม
ผานไดทัว่ ถึง และตองนํามาอุนใหรอนอยางทัว่ ถึงกอนบริโภค สําหรับอาหารทารก ไมควรเตรียมไวลวงหนาหรือเก็บเปน
เวลานาน เมื่อปรุงสุกแลวควรนํามาบริโภคทันที
5. อุนอาหารทีป่ รุงสุกแลวอยางทัว่ ถึง การอุนอาหารทีป่ รุงสุกแลวอยางทัว่ ถึงเปนวิธกี ารสําคัญในการปองกัน
เชือ้ โรคซึง่ อาจเจริญเติบโตไดในขณะทีเ่ ก็บอาหารไวทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ องปกติหรือทีอ่ ณ
ุ หภูมติ าํ่ ฉะนัน้ กอนนําอาหารทีเ่ ก็บไว
มาบริโภค จึงตองอุนอาหารดวยความรอนใหทุกสวนของอาหารมีอณ
ุ หภูมอิ ยางนอย 70oC และควรบริโภคทันทีทอี่ าหาร
ยังรอนอยู
6. หลีกเลี่ยงไมใหอาหารดิบสัมผัสกับอาหารที่ปรุงสุกแลว อาหารที่ปรุงสุกดวยความรอนแลว ตองมีการ
ปองกันไมไดไดรับการปนเปอนขามจากอาหารดิบ เชน ไมนํามีดและเขียงทีใ่ ชหัน่ อาหารดิบมาหัน่ อาหารปรุงสุก โดยไม
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ไดลางทําความสะอาดกอน เปนตน สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ คือ ควรแยกใชเขียง มีด หรือภาชนะอุปกรณอืน่ ๆ ระหวางอาหารดิบและ
อาหารปรุงสุก
7. ลางมือใหสะอาดดวยนํ้าและสบูทุกครั้ง กอนเตรียม ปรุง และบริโภคอาหาร ผูที่มีหนาที่เตรียม ปรุง
อาหาร ตองลางมือดวยนํ้าและสบูทุกครั้งกอนทําอาหาร หลังหยิบจับอาหารดิบ ธนบัตร สัมผัสสัตวเลี้ยงหรือสิ่งสกปร
กอื่นๆ เชน ขยะ เศษอาหาร เปนตน หลังใชหองนํ้าหองสวม และกอนบริโภคอาหาร เนื่องจากเชื้อโรคจากมือที่สกปรก
จะปนเปอนลงสูอาหารได
8. รักษาความสะอาดของหองครัวอยูเสมอ เนื่องจากอาหารอาจถูกปนเปอนไดงาย จากเชื้อโรคที่อยูในสิ่ง
แวดลอมทั่วไป ดังนั้นเราจึงตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคบริเวณโตะที่ใชเตรียม ปรุงอาหาร เตาหุงตมอาหาร พื้น
ผนัง เพดานของหองครัวใหสะอาดอยูเสมอ ผาเช็ดทําความสะอาดตองแยกใชเฉพาะแตละบริเวณ เชน ผาที่ใชเช็ดโตะ
ตองแยกจากผาที่ใชเช็ดพื้น เปนตน และตองซักทําความสะอาดบอยๆ
9. มีนํ้าใชที่สะอาด นํ้าที่ใชในการเตรียม ปรุงอาหาร ตองเปนนํ้าที่สะอาดมีคุณภาพเชนเดียวกับนํ้าดื่ม โดย
เฉพาะนํา้ ทีจ่ ะนํามาเตรียมอาหารทารก หากไมแนใจในคุณภาพนํา้ ตองนํามาตมกอนจะนํามาปรุงอาหารหรือทํานํา้ แข็ง
10. มีการปองกันอาหารใหปลอดภัยจากสัตว แมลงนําโรค สัตว แมลงนําโรค เปนพาหะที่สําคัญในการนํา
เชื้อโรคมาสูอาหาร และทําใหเกิดโรคที่เกิดจากอาหารเปนสื่อ ดังนั้นตองมีการปองกันอาหารไมใหไดรับการปนเปอน
จากสัตว แมลงนําโรค โดยการเก็บอาหารในภาชนะที่มีการปกปดมิดชิด (ฝาชี หรือตูเก็บอาหาร) เพื่อไมใหสัตว แมลง
นําโรคมีโอกาสสัมผัสอาหารและนําโรคมาสูผูบริโภคได
128
11. ใชชอนกลางทุกครั้งที่บริโภคอาหารรวมกันกับผูอื่น ชอนกลางเปนชอนที่ใชใสในจานกับขาว เพื่อใชตัก
แบงอาหารมาใสจานของผูกิน โดยอาจเปนอุปกรณอื่นที่เหมาะสมกับประเภทของอาหารนั้นๆ เชน สอม ที่คีบ ซึ่งตอง
จัดวางไวในอาหารทุกจาน ชอนกลางจะชวยปองกันโรคทีต่ ดิ ตอผานทางนํา้ ลายไดแก ไขหวัดใหญ คอตีบ คางทูม วัณโรค
โปลิโอ ไวรัสตับอักเสบ ไมใหแพรกระจายระหวางบุคคลได นอกจากนีย้ งั ชวยปองกันนํา้ ลายของผูกินไมใหลงไปปนเปอน
อาหารทําใหบูดเสียงายอีกดวย ทัง้ ยังเปนการสรางพฤติกรรมอนามัยทีถ่ กู ตอง ใหเปนวัฒนธรรมทีด่ ใี นการบริโภคอาหาร
รวมกัน
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เกษตรอินทรีย
รศ.ดร. สุพัตรา ชาติบัญชาชัย
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
เมื่อกลาวถึงพืชผักอินทรีย คือ ผลผลิตที่ไดจากการเกษตรที่สอดคลองกับธรรมชาติ โดยคํานึงถึงระบบนิเวศ
หลักการโดยทั่วไป จึงเปนการกระทําเพื่อใหเกิดความอุดมสมบูรณของดิน ใหมีธาตุอาหารเพียงพอกับการเจริญ
เติบโตของพืชผัก โดยไมมีการใชสารเคมีแตอยางใด กระบวนการผลิตที่ใชสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติซึ่งเรียกวาอินทรีย
วัตถุ ซึง่ ไดจากพืช และสัตว โดยมีการใชหลักการหมุนเวียน เกือ้ กูลซึง่ กันและกันทัง้ คนกับสิง่ แวดลอม คนกับชุมชนรอบ
ขาง คนกับสัตว รักษาสมดุลกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกฟารม ไมใชพันธพืชหรือสัตวที่ดัดแปลงพันธุกรรม
การผลิตพืชผักทัว่ ไป สวนมากจะมีการใชสารเคมีซงึ่ มีหลายลักษณะ เชนใชปุยเคมีเพือ่ เพิม่ สารอาหารและแรธาติในดิน
อันจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะการปลูกพืชชนิดเดิม เพื่อการคา ธาตุอาหารในดินที่เคยมีอยูเดิมจะถูก
พืชใชจนหมดไป ครั้งตอๆไปที่ปลูกซํ้าบริเวณเกาจึงมีธาตุอาหารไมเพียงพอ ผลผลิตไดไมดี จึงจําเปนที่จะตองเติมสาร
อาหารสําหรับพืชเพิ่มลงไป นอกจากนี้ยังมีการใชสารเคมีที่เปนสารกําจัดศัตรูพืช กําจัดวัชชพืช แมกระทั่งการใชสาร
เคมีเพื่อเรงการเจริญเติบโต ซึ่งเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย เนื่องจากเห็นผลในระยะสั้นชัดเจน และใชแรงงานในการ
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ดูแลนอยลง
ในทางกฎหมายคําวาปุย หมายถึง สารอินทรียหรือสารอนินทรีย ไมวาจะเกิดเองโดยธรรมชาติหรือทําขึน้ ก็ตาม
สําหรับใชเปนธาตุอาหารแกพืชไดไมวาโดยวิธีใด หรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดิน เพื่อบํารุงความเจริญ
เติบโตแกพืช
การใชสารเคมีในการปลูกพืชผัก โดยเฉพาะการใชอยางไมระมัดระวัง เกิดผลเสียที่ตามมาอยางมาก ไดแก
1. อันตรายโดยตรงกับเกษตรกรผูใช
2. สารเคมีที่ตกคางในผลผลิตก็จะอันตรายตอผูบริโภคดวยขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณตกคาง
3. เกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
4. ทําใหศัตรูพชื เกิดความตานทานเมือ่ ใชสารชนิดนัน้ บอยๆ นําไปสูการระบาดซํา้ แมวาจะเคยใชมาแลวไดผล
ก็ตาม
5. ลดความหลากหลายทางชีวภาพ ทําลายสมดุลทางธรรมชาติ (แมลงที่เปนประโยชนถูกทําลาย)
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ตารางที่ 11 แสดงความแตกตางของผลผลิตที่เปนอินทรียตามมาตรฐาน กับ ผลผลิตที่เรียกวาปลอดภัยจากสารพิษ
คุณลักษณะ
การใชปุยเคมีสังเคราะห
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

มาตรฐานเกษตรอินทรีย

มาตรฐานปลอดภัยจากสารพิษ

หามใช
หามใช

อนุญาตใหใชโดยไมจํากัด
อนุญาตใหใชได แตมีการควบคุมไมใหมีสาร
ตกคางเกินปริมาณที่กําหนด
การใชฮอรโมนสังเคราะห
หามใช
อนุญาตใหใชโดยไมจํากัด
การใชผลิตภัณฑพันธุวิศกรรม
หามใชโดยเด็ดขาด
ไมไดหาม
การปนเปอนจากสภาพแวดลอม มี ก ารกํ า หนดไว ชั ด เจนให ไมไดกําหนดชัดเจน
เกษตรกรตองปองกัน
แตจะตองไมเกิดสารตกคางเกินปริมาณที่
กําหนด
ดังนั้นผักอินทรีย จึงเปนผลผลิตที่มีความเปนธรรมชาติและปลอดภัยกวาผักปลอดภัยจากสารพิษ ผักปลอด
สารพิษ ผักปลอดภัยจากสารพิษ และผักทั่วไป
สําหรับผักทัว่ ๆไป คือผักทีค่ นเอามาจําหนายโดยไมมีการพิสจู นวามีวธิ กี ารปลูกอยางไร ใชอะไรในกระบวนการ
ปลูกบางซึ่งก็ไมไดหมายความวาผักที่ปลูกทั่วไปนั้นจะตองไมปลอดภัยเสมอไป ถาเปนผักพื้นบาน รวมถึงผักที่ชาวบาน
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ปลูกไวรับประทานเองบนพื้นที่ไมมากนัก ก็มักจะปลอดภัย ซึ่งถาไมมีการใชสารเคมีแตอยางใด อยูในพื้นที่ที่สะอาด
ปลอดภัย เชน ไมอยูใกลแหลงทิง้ ขยะ ใกลไรออยทีม่ กี ารพนยากําจัดศัตรูพชื หรือใกลแหลงทีม่ นี าํ้ เสีย ถาไมอยูในเงือ่ นไข
ดังกลาว ผักที่ชาวบานปลูกก็จะเขาขายผักอินทรียไดเชนกัน
ผักปลอดสารพิษ หมายถึง ผักที่มีกระบวนการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวโดยไมใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
แตยังอาจมีการใชสารเคมีทเี่ ปนปุยหรือฮอรโมนพืชในการเรงการเจริญเติบโตชนิดทีไ่ มเปนอันตรายตอสุขภาพ นัน่ ก็คอื
มีการใชสารเคมีอยูบางแตตองเปนชนิดที่อนุญาตใหใช ทั้งนี้ไมไดใชสารเคมีกลุมที่มีฤทธิ์ในการกําจัดศัตรูพืช
ผักปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง ผักที่มีกระบวนการปลูกโดยใชสารเคมีเพื่อกําจัดวัชพืช กําจัดศัตรูพืช โดย
ใชตามชนิดและปริมาณตามที่กฎหมายกําหนด สวนใหญของการผลิตประเภทนี้มักจะใชปุยเคมีกันดวยแตถามีการใช
ปุยธรรมชาติ ก็ยงั เรียกวาผักปลอดภัยจากสารพิษ เนือ่ งจากสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื เปนเงือ่ นไขสําคัญของการแบงประเภท
ตามชื่อเรียกที่แตกตางกัน
ประชาชนทั่วไป มักจะเรียกชื่อประเภทของผัก ตามความคุนชิน มากกวาจะพิจารณาจากความหมายที่เปน
ดานวิชาการ และมีการเรียกแตกตางออกไปจากนีอ้ กี มากมาย ประเทศตางๆจึงมีความจําเปนทีจ่ ะตองสรางความชัดเจน
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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การปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการผลิตทางการเกษตร(GAP) คือ ระบบการจัดการกระบวนการผลิตทางการเกษตรเพือ่ ให
ไดผลผลิตที่ปลอดภัยตอเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค มีคุณภาพปราศจากศัตรูพืชและจุลินทรีย ไมทําใหเกิดมลพิษตอ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการรับรองวาพืชผลผลิตไดมีการปฏิบัติที่ดีและสรางความเชื่อมั่นแกผูบริโภค ซึ่งไม
ไดมาเห็นกระบวนการผลิต จึงไดมีการใหใบรับรองแหลงผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตรจะเปนผู
ตรวจประเมินแปลงปลูกพืชแลวใหใบรับรองเกษตรปลอดภัย( Q ) ตามชนิดของพืชที่ปลูก เพื่อนําไปแสดงตอผูบริโภค
ที่ผลผลิต และบรรจุภัณฑ หรือในสถานที่จําหนายหรือการสงขายตางประเทศซึ่งปจจุบันมีหลายประเทศที่ตองการ
ใบรับรอง (Q)

เปนสัญลักษณใหกับรานคาที่ แผงทีจ่ าํ หนายอาหารสด ในตลาดสดและซุปเปอรมาเก็ต รับผิดชอบโดย สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
เปนการรับรอง อาหารสด อาหารแปรรูป อาหารปรุงจําหนาย สารเคมีทตี่ รวจ ไดแก บอรแรกซ สารพิษตกคาง 131
จากสารเคมี สารฟอกขาว สารกันเชื้อรา สารฟอรมาลีน สารเรงเนื้อแดง จุลินทรีย คลอแรมแฟนิคอล ไนโตรฟูแรน
ความแตกตางของ มาตรฐานอินทรีย และมาตรฐานความปลอดภัย
เนื่องจากในปจจุบันผูบริโภคคํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตผลมากขึ้น จึงทําใหผูผลิตตองมีการ
ปฏิบัติที่ดีในการผลิตทางการเกษตร(GAP) ซึ่งหมายความวาตองมีระบบการจัดการกระบวนการผลิตทางการเกษตรที่
ดี เพือ่ ใหไดผลผลิตทีป่ ลอดภัย มีคณ
ุ ภาพปราศจากสารกําจัดศัตรูพชื และจุลนิ ทรีย ไมทําใหเกิดมลพิษตอธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อเปนการรับรองวาพืชที่ทานผลผลิตไดมีการปฏิบัติที่ดีและสรางความเชื่อมั่นแกผูบริโภค ซึ่งไมไดมา
เห็นกระบวนการผลิตของเราจึงไดมีการใหใบรับรองแหลงผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตรจะเปนผู
ตรวจประเมินแปลงปลูกพืชแลวใหใบรับรองเกษตรปลอดภัย( Q ) ตามชนิดของพืชที่ปลูก เพื่อนําไปแสดงตอผูบริโภค
ที่ผลผลิต และบรรจุภัณฑ หรือในสถานที่จําหนาย
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วิธีการปลูกพืชอินทรีย
ปจจัยตางๆที่จําเปนในการปลูกพืชผัก เพื่อใหไดผลผลิตแบบอินทรีย ประกอบดวย 2 ประการใหญๆคือ การ
ทําใหดินอุดมสมบูรณ และดูแลระบบนิเวศที่เกื้อกูลและสมดุลตามธรรมชาติ
ดังรายละเอียดดังนี้
1. การทําใหดินอุดมสมบูรณ มีความสําคัญมากในการผลิตพืชผักอินทรีย เมื่อกลาวถึงดินดี ดินอุดมสมบูรณ
หมายถึง ดินทีม่ อี นิ ทรียวัตถุ(ควรจะมีประมาณ 5%) มีความชืน้ และมีอากาศหรือมีชองวางในดิน อินทรียวัตถุแบงออก
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
อาหารที่อยูในนํ้า และในอากาศก็มีเชนกัน ซึ่งถาพืชขาดธาตุอาหารชนิดใดก็จะแสดงออกมาในรูปแบบที่แตกตางกัน
การทําใหดินดี หรือดินมีอาหาร ก็เพื่อจะถูกดูดซึมไปยังพืชที่ปลูกอีกตอหนึ่ง จึงตองมีความเขาใจวาควรปฏิบัติอยางไร
เพื่อใหดินมีอาหารที่พืชตองการ เชน เมื่อเรามีความรูวา ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม เปนธาตุอาหารที่พืช
ตองการ และยังมีธาตุอื่นๆอีก แต 3 ธาตุดังกลาวมีปริมาณนอยในดิน เราควรปรับปรุงดิน เชน ปลูกพืชตระกูลถั่วและ
ไถกลบ ใชปุยพืชสด หรือใชปุยหมักจากมูลสัตว ในอดีตเกษตรกรทําปุยดวยตนเอง อีกทั้งปลูกทีละไมมาก จึงไมใชเรื่อง
132 ที่เหนือบากวาแรงจนเกินไป แตถามีการปลูกเพื่อจําหนายทีละมากๆ ก็จะยากที่ปฏิบัติได เนื่องจากเหตุผลที่ดินมักจะ
ขาดธาตุอาหารดังกลาว จึงมีการผลิตปุยเคมี ที่มี N, P, K (Nitrogen, Phosporus, Potassium) มาจําหนายและเปน
ที่นิยมในหมูเกษตรกรมาโดยตลอด
การใสปุยเคมีอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานๆ จะทําใหดินเสื่อมสภาพลง และดินจะมีสภาพเปนกรดคอน
ขางสูง ทําใหการใสปุยเคมีครัง้ ตอไปไมคอยไดผล เกษตรกรจึงตองใสปุยมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนอาจเปนอันตรายตอตนผักได

ภาพที่ 58 สวนประกอบของดิน แบงตามรอยละขององคประกอบตางๆ
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2. ระบบนิเวศ ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน เชนกัน แตมีปจจัยมากกวาที่จะตองคํานึงถึง คือ
1. สวนประกอบที่ไมมีชีวิต เชน แรธาตุ , อุณหภูมิ , ความชื้น , คา pH
2. สวนประกอบที่มีชีวิต เชน พืช, แพลงตอน , จุลินทรีย พวกสัตวตางๆ รวมทั้งแมลงที่กินเศษซากพืช
และซากสัตวเปนอาหาร ซึ่งเปนกลุมที่ทําใหเกิดสารอาหารในดิน
การควบคุมศัตรูธรรมชาติแตยังคงไวซึ่งสภาวะสมดุลทางธรรมชาติ เรียกวา ชีววิธี โดยไมมีการใชสารเคมีแตใช
หลากหลายวิธี เชน ตัวหํ้า(Predator) ตัวเบียน(Parasitoid) ไสเดือนฝอย การใชพืชหมุนเวียน เปนตน
ตัวหํา้ เปนสิง่ มีชวี ติ ทีก่ นิ ศัตรูพชื เปนอาหาร ตัวหํา้ มีทงั้ ทีเ่ ปนแมลง เชนแมลงปอ ดวงเตา มวน แมลงชาง แมลง
หางหนีบ และสัตวที่ไมใชแมลง 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
ตัวเบียน เปนสิง่ มีชวี ติ ทีด่ าํ รงชีวติ อยูดวยการเบียดเบียนอยูบนหรือในศัตรูพชื เพือ่ การเจริญเติบโต หรือดํารง
อยูจนครบวงจรชีวติ ทําใหเหยือ่ ออนแอและตายในทีส่ ดุ มีทงั้ ทีเ่ ปนแมลง และสัตวอืน่ ๆ เชน แตนเบียน และไสเดือนฝอย
ตัวเบียนมีบทบาทสําคัญในการควบคุมศัตรูพืชเปนกระบวนการควบคุมศัตรูพืชโดยธรรมชาติเพื่อสรางความสมดุล ตัว
เบียนทําลายศัตรูพืชไดทุกระยะ เชน ตัวเบียนไข ตัวเบียนหนอน ตัวเบียนดักแดตัวเบียนตัวเต็มวัย ตัวเบียนตองดํารง
ชีวติ จนครบวงจรในเหยือ่ จึงเสาะหาศัตรูพชื เพือ่ เปนแหลงอาหารและขยายพันธุ แมวาตัวเบียนจะมีความจําเพาะเจาะจง 133
ตอชนิดศัตรูพืช แตก็เปนแมลงที่มีมาก ทั้งชนิดและปริมาณจึงมีบทบาทสําคัญในการลดปริมาณศัตรูพืชลงอยางมาก
ตัวเบียน ตองอาศัยเบียดเบียนเหยือ่ จึงมักมีขนาดเล็กกวาเหยือ่ บางชนิดมองแทบไมเห็นดวยตาเปลา เคลือ่ นที่
ไดรวดเร็ว วองไว ตัวเมียมีอวัยวะวางไขยาวเพื่อสามารถวางไขในศัตรูพืชได
โรคจะเกิดขึน้ ไดจะมีปจจัยทีเ่ กีย่ วของ 3 ประการ ไดแก 1. ชนิดของพืช 2. ความรุนแรงของเชือ้ และ 3. มีสภาพ
แวดลอมที่เหมาะสมกับการเกิดโรค แมจะมีปจจัยที่เกี่ยวของทั้ง 3 ประการ โรคพืชอาจจะไมเกิดขึ้น 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 เพือ่ สรางความมัน่ ใจแกผูบริโภค โดยหนวยงานทีร่ บั รองมาตรฐานอยางเปนทางการ
โดยกรมวิชาการเกษตรจะเปนผูตรวจประเมินแปลงปลูกพืชแลวใหใบรับรอง ตามชนิดของพืชที่ปลูก เพื่อนํา
ไปแสดงตอผูบริโภคที่ผลผลิต และบรรจุภัณฑ หรือในสถานที่จําหนาย
เมือ่ กรมวิชาการเกษตรไดรับรายชือ่ ทีอ่ ยูของแปลงแลวก็จะสงเจาหนาทีอ่ อกไปประเมินแปลงของเกษตรกรใน
พื้นที่โดยมีการตรวจประเมินในสิ่งตางๆดังตอไปนี้คือ
1. แหลงนํ้า นํ้าที่ใชตองไดจากแหลงที่ไมมีสภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการปนเปอนของจุลินทรียที่เปนสาเหตุ
ของโรค หรือไมมีการปนเปอนของสารเคมี และโลหะหนักที่เปนอันตราย
2.พื้นที่ปลูก ตองเปนพื้นที่ซึ่งไมมีความเสี่ยงจากวัตถุอันตรายและจุลินทรีย ที่จะทําใหเกิดการตกคางหรือปน
เปอนในผลิตผล
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3.การใชวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรกรณีทเี่ ปนไปตามมาตรฐาน GAP ตองใชเฉพาะทีม่ กี ารขึน้ ทะเบียนกับ
กรมวิชาการเกษตรอยางถูกตอง และไมใชวัตถุอันตรายที่ประกาศหามใช การใชตองเปนไปตามตามคําแนะนําอยาง
เครงครัดรวมถึงมาตรการการเก็บดูแลวัตถุอันตรายตางๆที่ถูกตองและปลอดภัย แตถาเปน มาตรฐานอินทรีย (Organic Thailand) จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานอินทรีย ที่ไมอนุญาตใหใชสารเคมีตางๆตามขอกําหนดใน
ประกาศฉบับลาสุด
4. สถานที่เก็บรักษาผลผลิต อุปกรณตางๆ ยานพาหนะในการขนยายผลผลิต ตองมีคุณสมบัติปองกันการ
ปนเปอนของ วัตถุอันตราย(กรณีที่ไมใชมาตรฐานอินทรีย) ศัตรูพืช และพาหะของโรค รวมทั้งตองมีการขนยายผลผลิต
ดวยความระมัดระวัง
5. การบันทึกสิ่งที่ปฏิบัติตางในแปลง ตองมีบันทึกการใชสารเคมี วัตถุอันตรายทางการเกษตร(กรณีที่ไมใช
มาตรฐานอินทรีย) มีบันทึกการตรวจโรคแมลงศัตรูพืชในแตละระยะของการเจริญเติบโตของพืช มีการบันทึกวิธีการ
ดําเนินงานการจัดการตางๆในแปลง
6. ผลผลิตตองปลอดจากศัตรูพชื มีการปองกันกําจัดศัตรูพชื ตามคําแนะนําและผลผลิตทีค่ ดั แยกตองไมมีโรค
และแมลง
7. การจัดการผลผลิตเพื่อใหไดคุณภาพ ตองมีการวางแผนการจัดการคุณภาพผลผลิตพืชและมีการบันทึก
ขอมูลการดําเนินการตางๆ ถามีผลผลิตที่ไมไดคุณภาพตองมีการคัดแยกออก
8. การเก็บเกี่ยวและวิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ตองมีการควบคุมไมใหกอความเสียหายแกผลผลิตเชน
การเก็บจากแปลง การขนยาย การคัดแยก การบรรจุ เพือ่ ใหไดผลผลิตทีค่ ณ
ุ ภาพดีและปราศจากการปนเปอนสิง่ ทีเ่ ปน
อันตรายตอผูบริโภค
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การใชสมุนไพรในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพชื พืชบางชนิดมีสวนประกอบของสารทีเ่ ปนพิษตอแมลง เมือ่
สกัดจากพืชสารเคมีเหลานี้ เรียกวา สมุนไพร โดยทัว่ ไปสมุนไพร จะเสือ่ มประสิทธิภาพเร็วกวาสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ซึง่
นับไดวาคอนขางปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม และศัตรูธรรมชาติมากกวาสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกคางนาน เนื่องจากมันมักจะ
เสื่อมภายใน 2-3 วัน หรือบางครั้งอาจไมกี่ชั่วโมง สมุนไพรตองฉีดพนบอย เมื่อรวมคาใชจายแลวมักจะมีตนทุนสูงกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับการใชสารเคมีกําจัดแมลงแตถาผลิตในทองถิ่นไดเอง สมุนไพรอาจมีราคาถูกกวา สารกําจัดแมลง
สวนความเปนพิษตอสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ นัน้ อาจแตกตางกันไป และอาจจะเปนพิษนอยตอสัตวเลีย้ งลูกดวยนม(ยกเวนนิโคติน)
นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับพวกที่ไมใชสมุนไพร
การใชสมุนไพรเปนวิธีปฏิบัติทั่วไป ของการทําการเกษตรมาตั้งแตดั้งเดิม สมุนไพรที่รูจักกันดีและใชกันอยาง
แพรหลาย คือ สะเดา นิโคติน โรติโนน ไพริทรัม
สะเดา (Neem) มาจากตนสะเดา ซึ่งพบในเขตอากาศรอน ประกอบดวยสวนผสมมากมายเปนตัวยับยั้งการ
กิน ยับยั้งการเจริญเติบโตสารประกอบหลักคือ azadiractin ซึ่งกลาวกันวามีประโยชนตอแมลง 200 ชนิด รวมทั้งไร
ไสเดือนฝอย หนอนผีเสื้อ เพลี้ยไฟ และแมลงหวี่ขาว ที่สําคัญไมเปนอันตรายตอสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
นํ้าและนํ้ามันที่สกัดจากเมล็ดและใบ นํามาใชควบคุมศัตรูพืช สารสกัดจะเสื่อมลงเมื่อถูกแสงแดดโดยตรง จะ
มีประสิทธิภาพสูงสุดเพียง 8 ชั่วโมงหลังเตรียมสารละลาย และจะมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตสภาวะที่ชื้น หรือเมื่อพืช
และแมลงเปยกชื้น การใชสารสะเดาดวยความเขมขนสูงเกินไป อาจทําใหใบพืชไหม รวมทั้งศัตรูธรรมชาติ เชน แตน
เบียนโคทีเซีย อาจไดรับผลกระทบจากสารสะเดาดวย
นิโคติน (Nicotine) สกัดมาจากยาสูบเปนพิษอยางแรงและใหผลอยางรวดเร็วตอสัตวสวนใหญรวมทั้งพวกวัว 135
และไก สามารถฆาคนได นิโคตินขนาดครึ่งหนึ่งของบุหรี่ ก็เพียงพอสําหรับฆามนุษยผูใหญได ในบางพื้นที่มีการปลูก
ยาสูบสลับกับแถวขาวโพด เนื่องจากกลาวกันวาชวยลดหนอนเจาะขาวโพด นิโคตินฆาแมลงโดยการสัมผัส สูดดมหรือ
การกินที่ใชกินทั่วไปมากที่สุด คือ เพื่อควบคุมแมลงที่มีลําตัวออน เชน เพลี้ยออน ไร และหนอนผีเสื้อศัตรูพืช
โรติโนน (Rotenone) สกัดจากรากถั่ว (legunes) โดยเฉพาะหางไหล(Desris sp.) โรติโนนเปนพิษโดยการ
สัมผัส เปนพิษตอกระเพาะอาหาร ยังเปนพิษตอปลา หมู และผึ้ง ระคายเคืองตอผิวมนุษยอาจทําใหประสาทรับความ
รูสึกที่ปาก และลําคอชาหากสูดดมเขาไป รากหางไหลจะตองเก็บในที่เย็น แหงและมืด มิฉะนั้น โรติโนนจะสลายตัวโร
ติโนนมีความคงทนตํ่ามาก ดังนั้นควรฉีดพนทันที่เมื่อเตรียมสารเสร็จและเตรียมใหมทุกครั้ง
ไพริทรัม (Pyrethrm) เปนดอกไมเหมือนดอกเบญจมาศ ดอกไพริทรัมจะปลูกแถบภูเขา เนื่องจากตองการ
อากาศเย็นเพื่อพัฒนาดอก สารไพริทรัมคือสารเคมีที่ฆาแมลงได เปนพิษตอระบบประสาท ทําใหแมลงสวนใหญเปน
อัมพาตทันที ถาใชในปริมาณตํา่ จะไมฆาแมลงแตมีผลทําใหแมลงสลบ ปกติมนุษยจะแพสารไพริทรัม อาจทําใหเกิดผืน่
การสูดดมเขาไปทําใหปวดศีรษะและไมสบายได สารไพริทรัมจะเสือ่ มลงเมือ่ ผสมกับดางหรือกรดสูง ซึง่ ไมควรผสมสาร
ไพริทรัมกับนํา้ มะนายหรือนํา้ สบู สภาพทีเ่ ปนของเหลวสารไพริทรัมละลายตัวเร็วมากในแสงแดด ดังนัน้ ควรเก็บไวในที่
มืด
ดาวเรือง (Marigold) มักปลูกในสวนเพราะมีดอกที่สวยงาม ปลูกเปนการคาเพื่อตัดดอกขาย นอกจากนี้ดาว
เรืองยังเปนสารขับไลแมลงและไสเดือนฝอยดวย
พริก (Chili) ผลแกหรือเมล็ดจะมีสารประกอบที่สามารถฆาแมลงได ผงพริกแหงจะกอความระคายเคืองมาก
ทําใหใชยาก แตจะไดผลดีในการควบคุมเพลี้ยออนในแปลงผัก
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การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
เชื้อราไตรโคเดอรมา
- ปนเชื้อราชั้นสูง เสนใยสีขาว สปอรสีเขียว(สวนใหญ)
- เจริญไดดีในดิน เศษซากพืช และซากสิ่งมีชีวิตตางๆ วัสดุอินทรีย
- เปนศัตรู(ปฏิปกษ) ของเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด
กลไกการตอสู
1. การแขงขัน เชื้อราไตรโคเดอรมาแขงขันกับเชื้อราที่เปนสาเหตุของโรคพืชได เนื่องจากเจริญเติบโตดีกวา
เชื่อราโรคพืช
2. การเปนปรสิต เชื้อราไตรโคเดอรมามันรัดเชื้อราโรคพืช
3. การสรางปฏิชีวนสาร / สารพิษ
4. ชักนําใหพืชตานทานโรค เชื้อราไตรโคเดอรมาเจริญบนผิวรากพืช
วิธีการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา
เชือ้ ราไตรโคเดอรมาใชเพือ่ การปองกันโรคเปนสําคัญ จึงควรใชในขณะทีพ่ ชื ยังไมแสดงอาการของโรค โดยอาจ
เริ่มตั้งแตการเพาะเมล็ด (กลา) จนตลอดชวงการเจริญเติบโตของพืช สามารถใชไดหลายวิธี ดังนี้
1. คลุกเมล็ดอัตราเชื้อ 10 กรัม/เมล็ด 1 กก. ตักเชื้อ 10 กรัม(1 ชอน) ใสในถุง เติมนํ้าเล็กนอย(1 ชอน) เขยา
ถุงเบาๆ เพือ่ ใหสปอรเชือ้ ราไตรโคเดอรมาละลายออกมา เทเมล็ดลงไปในถุง เขยาถุงเพือ่ ใหเชือ้ คลุกเคลากับเมล็ดทัว่ ถึง
136 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 นําสวนผสมรองเชื้อ 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. ฉีดพน อัตราเชือ้ 1 กก./นํา้ 200 ลิตร โดยผสมเชือ้ ในนํา้ คนใหเชือ้ หลุดออกมามากทีส่ ดุ กรองเอาเฉพาะนํา้
เชือ้ เติมนํา้ ใหครบตามสัดสวน นํานํา้ เชือ้ ไปใชอัตรา 10-20 ลิตร/ตารางเมตร (160-320 ลิตร/ไร) อาจใชรวมกับนํา้ หมัก
ใชนํ้าหมักในอัตรา 0.5 ลิตร/นํ้าเชื้อ 200 ลิตร จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอรมา
Bt , Bs , บิวเวอรเรีย
- บีที (Bacillus thuringiensis : Bt) เปนแบคทีเรีย ชนิดหนึ่งที่พบไดทั่วไปในธรรมชาติ เชนในดิน (56 –
94%) นํ้า เศษใบพืชที่ยอยสลายและตัวออนของแมลง 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. เลือกใชบีทีที่ไมหมดอายุ
3. ใชตามอัตราคําแนะนํา
4. ควรฉีดพนชวงแดดออน
5. หามผสมฉีดพนกับสารควบคุมโรคพืช
6. ตองผสมสารจับใบทุกครั้ง
7. ฉีดพนใหทั่วถึง
8. ฉีดพนติดตอกัน 2-3 ครั้ง
ลักษณะอาการของหนอนเมื่อไดรับเชื้อบีที
1. หนอนหยุดกินอาหาร
2. เคลื่อนไหวชา
3. อัมพาต ตายคงรูปราง แหงเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลดํา
4. หนอนจะตายระยะเวลา 4 – 5 วัน
- บีเอส (Bacillus subtilis: Bs ) เปนเชื้อแบคทีเรีย ใชสําหรับรักษาโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อรา ไฟทอปทอรา
หรือโรคกาบใบแหง ทีเ่ กิดจากเชือ้ รา ไรซอคโทเนีย ทําการฉีดพนเมือ่ พบโรค อัตราการใช ตามอัตราคําแนะนําขางฉลาก 137
ควรพน 2 – 3 ครั้ง หางจากครั้งแรก 7 – 15 วัน
วิธีการเก็บรักษา
ควรเก็บในภาชนะที่ปดสนิทในที่รมเย็น หางจากมือเด็ก อาหารและสัตวเลี้ยง
- เชือ้ ราบิวเวอรเรีย เปนเชือ้ จุลนิ ทรียทีจ่ ดั เปนพวก “เชือ้ ราทําลายแมลง” สามารถทําลายแมลงไดหลายชนิด
เชน แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยออน เพลี้ยไกแจสม ตั๊กแตน ปลวก ดวงงวงมันเทศ มดคันไฟ หนอนเจาะฝก
ขาวโพด หนอนศัตรูพืช ฯลฯ
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การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ดร.จริยา อินทรรัศมี
ศูนยอนามัยที่ 6
ปจจุบันนอกจากคําวา “การสุขาภิบาล” (Sanitation) ยังอาจใชคําวา “การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม”
(Environmental Sanitation) หรือ “ การอนามัยสิ่งแวดลอม” (Environmental Health)
การสุขาภิบาลหรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม หมายถึง การควบคุมองคประกอบตางๆ ที่เปนสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพของมนุษยซึง่ ทําใหหรืออาจทําใหเกิดเปนพิษเปนภัยตอการมีสขุ ภาพทีส่ มบูรณตอการเจริญเติบโตและตอการ
ดํารงชีวิตที่ปลอดภัยของมนุษย
การสุขาภิบาลสิง่ แวดลอม เปนการปองกันและควบคุมโดยการกําจัด ควบคุม และปรับปรุงสภาวะสิง่ แวดลอม
เพือ่ เปนการตัดวงจรการติดตอของโรคทีจ่ ะมาสูมนุษย ซึง่ งานสุขาภิบาลสิง่ แวดลอมทีเ่ กีย่ วของ ทีจ่ ะปองกันและควบคุม
โรค ประกอบดวย
1. การจัดการนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล
2. การจัดการขยะมูลฝอย
3. การควบคุมแมลงและสัตวพาหะนําโรค
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4. การสุขาภิบาลอาหาร นํ้าดื่ม และนํ้าใช
ความสําคัญของการสุขาภิบาล
1. ลดอัตราการปวยตายของประชาชน ซึง่ เปนผลมาจากการดําเนินงานสุขาภิบาลเพือ่ ปองกันโรค ไดแก การ
กําจัดอุจจาระ ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล การสุขาภิบาลเรื่องอาหาร นํ้าดื่มนํ้าใช การกําจัดแมลง และสัตวตาง ๆ เพื่อ
ปองกันโรคทางลําไส และโรคทางเดินอาหาร เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ทองรวง และโรคทางเดินอาหารอืน่
เปนตน
2. สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน อันเปนผลมาจากการสุขาภิบาลและสิง่ แวดลอม ตลอดจนการรักษา
ความสะอาดของรางกาย เครือ่ งนุงหม ทีอ่ ยูอาศัย อาคารบานเรือน การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการ
พักผอนหลับนอน ซึ่งมีผลใหทุกคนมีสุขภาพภาพสมบูรณแข็งแรง
3. สงเสริมเศรษฐกิจของชาติ เมือ่ ทุกคนมีสขุ ภาพรางกายทีแ่ ข็งแรง ปราศจากโรคภัย ยอมตองเกิดแรงงานสูง
สามารถประกอบอาชีพไดโดยสะดวก ฐานะของแตละคน แตละครอบครัว แตละทองถิ่นยอมตองดีขึ้น ประเทศชาติ
ยอมมีฐานะดีขึ้น
4. สงเสริมความเจริญของประเทศชาติ เมือ่ ทุกคน ทุกครอบครัว และทุกทองถิน่ มีเศรษฐกิจดี เศรษฐกิจของ
ชาติยอมดีขึ้นดวย
การดําเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันและควบคุมโรค จะตองมีการดําเนินงานปรับปรุงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมในประเด็นที่พบวานาจะเปนปญหาหรือเอื้อตอการระบาดของโรคไดแก
1. การจัดการสิ่งปฏิกูล ปญหาที่พบคือ การไมถายลงสวม การใชสวมที่ไมถูกสุขลักษณะ และพฤติกรรมการ
ใชสวมที่ไมถูกตอง
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2. การบําบัดและกําจัดนํา้ เสีย นํา้ เสียทีเ่ กิดขึน้ จากบานเรือน รานอาหาร ตลาด และสถานประกอบการตางๆ
หากมีการปลอยโดยไมมีการควบคุมหรือจัดการจะทําใหเกิดการเนาเสียสงกลิน่ เหม็น ยังเปนแหลงแพรกระจายเชือ้ โรค
3. การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการที่ไมถูกสุขลักษณะโดยเฉพาะขยะประเภทเศษอาหารหรือขยะที่ยอย
สลายงาย อาจกลายเปนแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวพาหะนําโรค
4. การควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค แมลงและสัตวพาหะนําโรคที่สําคัญในการนําโรคติดตอทางเดิน
อาหารมาสูมนุษยไดหลายโรค คือ แมลงวัน เพราะเปนสัตวที่สามารถปรับตัวใหอยูในสิ่งแวดลอมไดดีและกินอาหารได
ทุกชนิด ทั้งเศษอาหาร อุจจาระ มูลสัตว ซากสัตว อาหารบูดเนาตามกองขยะ และสามารถขยายตัวไดรวดเร็ว
การปองกันโรคติดตอตาง ๆ โดยการปรับปรุงการสุขาภิบาลทั่วไปใหดีขึ้น โดย
1. ดื่มนํ้าจากแหลงนํ้าที่สะอาดแลวเทานั้น
2. ถายอุจจาระในสวมซึม
3. กินอาหารที่สะอาดและทําใหสุกดีแลว
4. ลางมือกอนกินอาหารและหลังจากถายอุจจาระ ปสสาวะ
5. รักษาความสะอาดรางกาย เสื้อผา บานเรือน ตลอดจนสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
6. กําจัดสิ่งปฏิกูล นํ้าโสโครก และแมลง นําโรค
การสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation)
การจัดการใหอาหารมีความสะอาดปลอดภัย จะตองมีการจัดและควบคุมสุขลักษณะของสถานที่ อาหาร ภาชนะ 139
อุปกรณ บุคลากรมีการเฝาระวังและควบคุมความสะอาดปลอดภัยของอาหาร ซึ่งจะตองมีการควบคุมดูแลทั้งการจัด
บริการอาหารมาตรฐานในการพิจารณา มีดังนี้
1. บริเวณที่เตรียมปรุงอาหาร
1.1 ภายในมีสภาพดี วัสดุอุปกรณตางๆ จัดวางไวอยางเปนระเบียบ จัดเปนสัดสวนแบงตามการปฏิบัติงาน
สะอาด ไมมีคราบสกปรกและหยากไย มีแสงสวางเพียงพอ ควรมีแสงแดดสองถึงเพื่อฆาเชื้อโรค และควรอยูไกลจาก
แหลงของความสกปรก เชน ที่พักขยะ บริเวณบําบัดนํ้าเสีย เปนตน หรือมีมาตรการในการปองกันการปนเปอนที่มี
ประสิทธิภาพโดยตองไมมีกลิ่น ฝุนละอองของสิ่งสกปรก มีการปองกันสัตวแมลงพาหะนําโรครบกวน เชน กรุมุงลวด
เปนตน
1.2 พืน้ ผนัง เพดาน ทําดวยวัสดุทเี่ รียบทําความสะอาดงาย เชน คอนกรีต กระเบือ้ ง มีสภาพดี สะอาด ไมเปน
แหลงสะสมความสกปรก หลอดไฟที่ติดไวตามผนัง เพดานควรมีฝาครอบ ปองกันการแตกกระจายของหลอดไฟ
1.3 มีการระบายอากาศ รวมทัง้ กลิน่ และควันจากการทําอาหารไดดี เชน มีพดั ลมดูดอากาศ ปลองระบายควัน
ที่ใชการไดดี
1.4 ตองเตรียม-ปรุง ประกอบอาหาร บนโตะสูงจากพืน้ อยางนอย 60 เซนติเมตร โดยโตะหรือเคานเตอรเตรียม
ปรุงอาหารและผนังบริเวณเตาไฟ ทําดวยวัสดุทเี่ รียบ ทําความสะอาดงาย เชน สแตนเลส กระเบือ้ งเคลือบ อยูในสภาพ
ดี ไมชํารุด แข็งแรง มั่นคง สะอาด ตองไมเตรียมปรุง หรือวางอาหารที่พื้น
1.5 มีอางลางมือพรอมสบู สําหรับผูประกอบอาหารและตั้งอยูในบริเวณที่เอื้อตอการใชงาน
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1.6 มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค เชน แมลงวัน แมลงสาบ หนู มด ฯลฯ ดวยวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับพื้นที่ เชน กรุดวยมุงลวด เปนตน
2. ตัวอาหาร-นํ้าบริโภค (นํ้าดื่ม)
2.1 อาหารและเครื่องดื่มที่บรรจุในภาชนะปดสนิท หมายถึง อาหารและเครื่องดื่มที่บรรจุในภาชนะบรรจุที่มี
การฉาบ อัด เคลือบ หรือติดดวยวัสดุที่สามารถปองกันความชื้น หรืออากาศภายนอกเขาไปในภาชนะบรรจุได อาหาร
ดังกลาวตองมีฉลาก และฉลากตองมีเครื่องหมายแสดงการไดรับอนุญาตที่ถูกตองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และตองเก็บเปนระเบียบ วางสูงจากพื้นอยางนอย 30 เซนติเมตร กอนใชตองตรวจดูคุณภาพและวันหมดอายุ
ดวย ทั้งนี้ การเลือกใชวัตถุดิบ เครื่องปรุงรส ควรเลือกชนิดที่มีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน นอกจากนั้นควรตรวจสอบและ
กําจัดอาหารหมดอายุทิ้ง ไมใหเหลือคางอยู
2.2 อาหารสดตองมีคณ
ุ ภาพดี หมายถึง มีลกั ษณะสด สะอาด ไมมีสหี รือกลิน่ ทีผ่ ดิ ปกติ เก็บในภาชนะทีส่ ะอาด
มีการปกปด โดยแยกเก็บระหวางเนื้อสัตว ผักสด ผลไม และวางไวสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร อาหารสดที่ตอง
เก็บในตูเย็นตองเก็บในอุณหภูมทิ เี่ หมาะสมตามประเภทของอาหาร ทัง้ เนือ้ สัตวและผักสดจะตองลางใหสะอาดกอนนํา
ไปเก็บแชเย็นหรือกอนนํามาปรุง โดยมีอางลางอาหารเฉพาะ แยกจากอางลางมือ
สําหรับอาหารแหงตองไมอับชื้น ไมมีรา ไมมีกลิ่นเหม็นหืน ไมมีสีผิดปกติ เก็บในภาชนะที่สะอาด มีหองหรือตู
เก็บอาหารแหงโดยเฉพาะที่โปรง สะอาด จัดเปนระเบียบและชั้นวางอาหารชั้นลางตองสูงจากพื้นอยางนอย 30
เซนติเมตร กอนนําไปปรุงอาหารตองลางทําความสะอาดกอน โดยทัง้ หมดนีต้ องเลือกอาหารทีป่ ลอดภัยจากสารพิษดวย
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2.3 อาหารที่แชในตูเย็นหรือหองเย็น ตองแยกเปนสัดสวนตามประเภทของอาหาร ไมใหปะปนกัน เชน เนื้อ
สัตว ผักสด ผลไม อาหารพรอมบริโภค เปนตน จัดเปนระเบียบ บรรจุอาหารไมมากเกินไป ควรมีชองวางใหความเย็น
กระจายไดทั่วถึง
- นม (Pasteurization) ควรเก็บที่อุณหภูมิตํ่ากวา 5 องศาเซลเซียส (แตไมแชแข็ง)
- เนื้อสัตวและอาหารปรุงสําเร็จพรอมบริโภค ควรเก็บไวที่อุณหภูมิตํ่ากวา 5 องศาเซลเซียส
- ผักผลไม ควรเก็บไวที่อุณหภูมิ 7-10 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้ ตองพิจารณาถึงประเภทอาหาร ขนาด ความสดใหมและระยะเวลาในการเก็บดวย อาหารที่เก็บในตูเย็น
หรือหองเย็น ควรมีการปกปด หอหุม ปองกันหยดนํ้า และอาหารที่ปรุงเสร็จแลว หรือผัก ผลไม ที่ลางสะอาดแลวควร
เก็บไวบนชั้นที่สูงกวาอาหารที่ยังไมสะอาด ตูเย็นตองอยูในสภาพที่สะอาด ไมมีนํ้าแข็งเกาะหนา ควรมีการละลายนํ้า
แข็ง และทําความสะอาดภายในตูเย็น และขอบยาง ทุกสัปดาห (โดยตองถอดปลัก๊ ไฟออกกอนทําความสะอาดตูเย็นทุก
ครั้ง)
2.4 อาหารทีป่ รุงสําเร็จแลว ไดแก อาหารทีพ่ รอมจะรับประทานไดทันที โดยไมผานการฆาเชือ้ โรคอีก ตองเก็บ
ไวในภาชนะที่สะอาด มีอุปกรณสําหรับปกปดอาหาร เชน ฝาปดภาชนะ หรือตูที่สะอาดและวางสูงจากพื้นอยางนอย
60 เซนติเมตร เมื่อปรุงเสร็จแลวตองรีบเสิรฟโดยเร็ว
2.5 การลําเลียงอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว และภาชนะอุปกรณสําหรับรับประทานอาหารไปใหผูปวย ตองมีการ
ปกปดที่มิดชิดสามารถปองกันฝุนละออง แมลง และการปนเปอนได
2.6 การเตรียมเครื่องดื่ม นํ้าผลไม ตองใชนํ้าสะอาดผานการฆาเชื้อโรค และการเตรียมวัตถุดิบตองมีการลาง
และฆาเชือ้ โรค เมือ่ เตรียมแลวควรเสิรฟใหผูปวยโดยเร็ว เพือ่ คุณคาทางอาหารและความปลอดภัย ภาชนะทีใ่ สตองมีฝา
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ปด สําหรับภาชนะใสนํ้าดื่มควรมีกอกหรือทางเทรินนํ้าและวางสูงจากพื้น อยางนอย 60 เซนติเมตร
2.7 สารเคมี หรือ วัสดุที่เปนอันตราย ควรแยกเก็บใหเปนสัดสวน เชน แยกหองหรือตูเก็บ และมีการปองกัน
การปนเปอนกับอาหารและปองกันการผิดพลาดในการหยิบใชดวยโดยการระบุที่ฉลาก และบริเวณที่เก็บอยางชัดเจน
3. ภาชนะและอุปกรณ
3.1 ภาชนะอุปกรณทุกชนิด ตองทําดวยวัสดุที่ไมเปนอันตรายและมีรูปแบบที่ทําความสะอาดไดงาย เชน
กระเบื้องเคลือบ สแตนเลส แกว
3.2 การลางภาชนะอุปกรณที่ถูกสุขลักษณะ การลางควรแยกลางตามประเภทของภาชนะอุปกรณ โดยแยก
เปนแกวนํา้ ภาชนะใสอาหารหวาน ภาชนะใสอาหารคาว หากจําเปนตองลางทัง้ หมดในคราวเดียวกันใหลางแกวนํา้ กอน
แลวตามดวยภาชนะใสอาหารหวาน สวนภาชนะใสอาหารคาวทีหลังตามลําดับ โดยมีขั้นตอนการลาง ดังนี้
ขัน้ เตรียม (Pre-rinse) เปนขัน้ ตอนการกําจัดเศษอาหาร ไขมัน และสิง่ สกปรกเบือ้ งตน โดยกวาดและลางเศษ
อาหารที่เหลือติดภาชนะอยูออกใหหมด
ขั้นตอนที่ 1 (Wash) เปนขั้นตอนการลางและขัดถูดวยนํ้าผสมนํ้ายาลางภาชนะ (ไมควรใชผงซักฟอกเพราะมี
สารเคมีทอี่ าจเปนอันตราย เชน สารทีช่ วยใหผาขาว) หากใชนํา้ อุนผสมนํา้ ยาลางจานในการลางจะชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทําความสะอาดและกําจัดคราบไขมันไดงายขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 (Rinse) เปนขั้นตอนการลางนํ้ายาลางภาชนะ และสิ่งสกปรกที่ตกคางอยูใหหมด โดยการลางนํ้า
สะอาดอีก 2 ครั้ง หรือโดยการลางนํ้าที่ไหลจากกอก
ขัน้ ตอนที่ 3 (Sanitize) เปนขัน้ ตอนการฆาเชือ้ โดยการลางดวยนํา้ รอนหรือใชยาฆาเชือ้ เชน นํา้ ยาผสมนํา้ ปูน 141
คลอรีนความเขมขน 50-100 ppm หรือวิธกี ารอืน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ทําลายจุลนิ ทรียทีป่ นเปอนอยูทีภ่ าชนะอุปกรณ
โดยทุกขัน้ ตอนตองเปลีย่ นนํา้ บอยๆ อยาปลอยใหนํา้ สกปรก เพราะจะทําใหประสิทธิภาพการทําความสะอาด
ลดลง
อางที่ใชลางภาชนะอุปกรณ ตองใชอางที่มีกอกสงนํ้าใช และมีทอระบายนํ้าที่ระบายนํ้าไดดี ควรมีอยาง
นอย 3 อาง สูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร (เพื่อความสะดวกในการยืนลางควรสูงประมาณ 80-85 เซนติเมตร)
เมือ่ ภาชนะอุปกรณแหงดีแลวใหนําไปเก็บไวในทีแ่ หง สะอาดและมิดชิด สามารถปองกันการปนเปอนจาก
ฝุน สิ่งสกปรก และสัตว แมลงพาหะนําโรคได ชอน สอม ควรวางในลักษณะที่จะสามารถหยิบจับไดโดยไมสัมผัสสวนที่
ตักอาหาร เชน วางตัง้ เอาดามขึน้ หรือวางเรียงนอนไปทางเดียวกัน โดยเก็บในภาชนะโปรง สะอาด และขณะลําเลียงไป
ใหผูปวยตองมีการปกปดปองกันการปนเปอนได เชน สอม แกว ใสในซองที่มิดชิด
3.3 เขียงที่ใชหั่นอาหารตองมีขนาดพอเหมาะ ไมแตกราวหรือเปนรอง ไมขึ้นรา ไมมีคราบสกปรกที่ฝงแนน
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 ผูปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับอาหาร ตองมีความรูเกีย่ วกับการควบคุมความสะอาดปลอดภัยของอาหาร เชน ไดรับ
การอบรม ไดรับการศึกษาทีเ่ กีย่ วของ ควรมีความรูเกีย่ วกับโรคและอันตรายทีเ่ กิดจากอาหารเปนพิษ การควบคุมปองกัน
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การเลือก การปรุง การเก็บอาหาร การใช การลางภาชนะอุปกรณ สุขอนามัยสวนบุคคล การจัดสถานทีก่ ารรักษาความ
สะอาดและสิ่งแวดลอม
4.2 ผูปฏิบตั งิ านทุกคนตองแตงกายสะอาด สวมเสือ้ มีแขน ผูกผากันเปอนและสวมหมวกคลุมผมทีม่ สี ขี าวหรือ
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 ตองเปนผูมีสขุ ลักษณะทีด่ แี ละรักษาความสะอาดของรางกายอยูเสมอ เชน อาบนํา้ สระผม ตองตัดเล็บสัน้
ไมทาเล็บ ไมสวมเครือ่ งประดับทีข่ อมือและนิว้ มือ ไมใชมือสัมผัสกับอาหารทีป่ รุงสําเร็จแลว ตองใชอุปกรณหยิบ ตัก เชน
ใชที่คีบ ทัพพี ไมสูบบุหรี่ ถามีแผลที่มือตองปดแผลใหมิดชิดดวยพลาสเตอรที่กันนํ้าไดและควรสวมถุงมือทับเพื่อไมให
บาดแผลสัมผัสกับอาหาร แตถาบาดแผลมีหนอง ควรหยุดปฏิบัติงานที่มีโอกาสทําใหอาหารหรือภาชนะปนเปอนได
การลางมือเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหอาหารสะอาด ปลอดภัย ดังนั้นผูปฏิบัติงานตองลางมือใหสะอาดอยูเสมอ
ดวยสบูหรือนํ้ายาลางมือ และนํ้าสะอาดอยางทั่วถึงในกรณีตางๆ เชน
1) กอนการเขาปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว ผัก ผลไมที่ลางสะอาดแลว
2) หลังการใชหองนํา้ หองสวม การไอจาม การใชผาเช็ดหนา การใชกระดาษทิชชู การสูบบุหรี่ การรับประทาน
142 อาหาร การดืม่ เครือ่ งดืม่ การเกา แคะ หรือสัมผัสสวนตางๆของรางกาย (นอกจากมือและแขนทีส่ ะอาดแลว) การสัมผัส
อาหาร ภาชนะอุปกรณ ถังขยะ ผาขี้ริ้ว สารเคมี หรือวัสดุอื่นๆที่ไมสะอาด
3) ระหวางการปฏิบัติงาน ควรลางมือบอยๆ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนกิจกรรม
5. การรวบรวมขยะและการระบายนํ้าโสโครก
ขยะสวนใหญจะเปนเศษอาหารจากวัตถุดบิ และเศษอาหารเหลือจากการรับประทานในการรวบรวมขยะและ
การระบายนํ้าทิ้ง ตองปฏิบัติดังนี้
1. ถังขยะทีใ่ ชตองมีสภาพดี ทําจากวัสดุทไี่ มรัว่ ซึม สามารถลางทําความสะอาดได และมีฝาปดมิดชิด โดยควร
สวมถุงพลาสติกไวดานในเพื่อสะดวกในการรวบรวมไปกําจัด
2. มีทอหรือรางระบายนํา้ ทีม่ สี ภาพดี ไมแตกราว ตองมีความลาดเอียง เพือ่ ใหสามารถระบายนํา้ จากหองครัว
และที่ลางภาชนะอุปกรณลงสูทอระบายหรือแหลงบําบัดนํ้าไดดี ไมมีนํ้าขัง ฝาทอหรือฝารางควรเปนแบบที่เปดเพื่อ
ทําความสะอาดไดงาย มีตะแกรงดักเศษอาหารเปนระยะๆในรางระบายนํา้ ควรเก็บกวาดเศษอาหารและลางรางระบาย
นํ้าทุกวัน เพื่อไมใหเปนแหลงอาหารของสัตวและแมลงพาหะนําโรค
3. มีการติดตั้งที่ดักไขมันเพื่อดักไขมันที่ออกจากหองครัวกอนปลอยลงสูระบบบําบัดนํ้าเสียโดยควรตักไขมัน
ทิง้ อยางสมํา่ เสมอ (สัปดาหละ 1-2 ครัง้ ตามปริมาณของไขมันทีจ่ บั ตัวเปนฝาพอทีจ่ ะสามารถตักทิง้ ได) และนําไปกําจัด
ดวยวิธีการที่ถูกหลักสุขาภิบาล
6. หองนํ้า หองสวม
เนือ่ งจากหองนํา้ หองสวมเปนแหลงแพรเชือ้ โรคทีส่ าํ คัญ ดังนัน้ จึงตองมีการรักษาความสะอาด ตองหมัน่ ทําความ
สะอาดระหวางวันดวยตามความสกปรกของหองนํ้าหองสวมนอกเหนือจากการทําความสะอาดหลังจากเสร็จสิ้นการ
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ปฏิบัติงานในแตละวัน โดยขัดลางทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคอยางทั่วถึงทั้งบริเวณหองสวม โถสวม อางลางมือ พื้น
ผนัง บริเวณโดยรอบ โดยมีขอควรปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1. ตองมีหองนํา้ หองสวมทีถ่ กู หลักสุขาภิบาลสําหรับผูปรุง-ผูเสิรฟโดยเฉพาะ โดยตองแยกเปนสัดสวนอยูหาง
จากบริเวณทีป่ ระกอบอาหาร แตถาจําเปนตองอยูในหองครัวเพราะสถานทีแ่ คบจะตองทําผนังกัน้ ปดใหสนิทมิดชิด เปน
สัดสวน ประตูไมเปดสูบริเวณที่เตรียมปรุงอาหารที่ลางและเก็บอุปกรณ ที่เก็บอาหาร และตองมีอางลางมือที่ใชการได
ดีพรอมสบูอยูในบริเวณหองสวม
2. ตองสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น มีนํ้าใชพอเพียง ไมควรมีถังขยะสําหรับใสกระดาษชําระที่ใชแลว เพราะอาจ
จะเปนแหลงสะสมและทําใหเกิดการแพรกระจายสิ่งสกปรกและเชื้อโรคไดในระหวางการรวบรวมนําไปกําจัด สําหรับ
หองสวมหญิงถาจําเปนตองมีถงั ใสผาอนามัยควรใชชนิดทีป่ ด-เปดดวยเทา และตองมีฝาปดโดยควรตัง้ ไวในจุดทีใ่ กลอาง
ลางมือ เพื่อใหลางมือไดสะดวกทันทีที่ทิ้ง
การจัดการคุณภาพนํ้า
นํ้าสะอาด หมายถึง นํ้าที่ใส ไมมีกลิ่น ไมมีรส ไมมีธาตุ สารพิษ หรือกัมมันตรังสี ตลอดจนเชื้อโรค ปนอยู หรือ
ถาจะปะปนอยูไดก็ตองไมเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดไวสําหรับอุปโภค – บริโภค โดยสรุปนํ้าสะอาดจะตอง
มีลักษณะ 3 ประการคือ
1. ไมมีสารพิษเจือปน
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2. ปราศจากเชื้อโรคที่อาจทําใหเกิดโรคโดยนํ้าเปนสื่อ
3. หากมีแรธาตุหรือสารบางอยางปนอยูตองไมเกินกวาที่มาตรฐานกําหนด
การปรับปรุงคุณภาพนํ้า
วิธีการปรับปรุงคุณภาพนํ้า (Water Treatment)
การปรับปรุงคุณภาพนํ้า เพื่อใหมีคุณภาพสําหรับอุปโภคบริโภคนับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะวาแห
ลงนํา้ บางแหงมีคณ
ุ ภาพทางดานกายภาพเคมี และแบคทีเรียทีไ่ มเหมาะสมตอการอุปโภคบริโภค กรรมวิธใี นการปรับปรุง
คุณภาพนํา้ มีหลายวิธี ซึง่ แตละวิธมี คี วามเหมาะสมและจําเปนสําหรับนํา้ แตละแหลงไมเหมือนกันวิธกี ารปรับปรุงคุณภา
พนํ้าที่สําคัญ พอสรุปไดดังนี้
• การตม (Boiling) เปนวิธกี ารปรับปรุงคุณภาพนํา้ ทีง่ ายโดยมีวตั ถุประสงคทีต่ องการคือ การทําลายเชือ้ จุลนิ ท
รียในนํ้าใหหมดไป
• การกลั่น (Distillation) เปนวิธีการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทั้ง 3 ดาน คือ ทางดานกายภาพดานเคมีและดาน
แบคทีเรีย เปนวิธีการปรับปรุงคุณภาพนํ้าที่ดีที่สุดแตมีความยุงยากและราคาแพง
• การใชสารเคมี (Chemical Treatment) การปรับปรุงคุณภาพนํ้า โดยใชสารเคมี เพื่อทําลายเชื้อจุลินทรีย
ในนํา้ นัน้ มีสารเคมีหลายชนิดทีส่ ามารถทําลายเชือ้ โรคในนํา้ ได เชน ดางทับทิม (Potassium Permanganate) ทิงเจอร
ไอโอดีน คลอรีน ฯลฯ เปนตนแตในการใชสารเคมีดงั กลาวจะตองคํานึงถึงความเขมขน ระยะเวลาในการเติมสารเคมีให
มีความเหมาะสมกับสารเคมีแตละชนิด
• การกรอง (Filtration) เปนกรรมวิธกี ารปรับปรุงคุณภาพนํา้ ทีแ่ พรหลายมากทีส่ ดุ ในปจจุบนั ทัง้ ระบบประปา
และการกรองนํา้ สําหรับครอบครัว การกรองอาศัยหลักการคือการนํานํา้ ทีส่ กปรก หรือมีการปนเปอนผานวัสดุบางอยาง
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ที่เปนตัวกรอง (Filter Media) โดยที่วัสดุจะตองมีคุณสมบัติที่จะสามารถกักเก็บหรือกันเอาสิ่งสกปรกที่ติดมากับนํ้าไม
ใหไหลออกไป
การฆาเชื้อโรคในนํ้าดวยคลอรีน
คลอรีนเปนสารเคมีที่ใชสําหรับฆาเชื้อโรคไดมากกวา 99% รวมทั้งอี.โคไล (E.coli) และเชื้อไวรัส นอกจากนี้
ทีส่ าํ คัญคือมีฤทธิค์ งเหลือเพือ่ ฆาเชือ้ โรคในนํา้ ตอไปไดอีกโดยคลอรีนทีเ่ ติมลงไปจะละลายนํา้ อยูในรูปของคลอรีนอิสระ
(Residual Chlorine) ทําหนาที่ฆาเชื้อโรคที่อาจปนเปอนในภายหลังทั้งนี้การฆาเชื้อโรคจะมีประสิทธิภาพจะตองมี
ปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม
ขอดีของคลอรีนที่ใชฆาเชื้อโรค เพราะราคาไมแพงใชงายและการดูแลเก็บรักษางาย คลอรีนที่เหมาะสมสําหรับใชใน
ครัวเรือน ไดแก คลอรีนผง คลอรีนเม็ดและคลอรีนนํ้าควรเลือกชนิดที่มีปริมาณพอเหมาะในการใชแตละครั้งเพราะ
คลอรีนมีการระเหยเสื่อมคุณภาพไดและจะใชไมไดผล
1. ประเภทคลอรีน
1.1 คลอรีนผง เปนผงหรือเกล็ดสีขาวเวลาใชตองนํามาละลายนํา้ แลวนําสวนทีเ่ ปนนํา้ ใสไปใชงาน วิธใี ชคลอรีน
ผง 60 % เพื่อฆาเชื้อโรคในนํ้าดื่มและนํ้าใชลางผักสดผลไม อาหารทะเล
ภาชนะอุปกรณและอาคารสถานที่ มีวิธีการเตรียมปริมาณและระยะเวลาการใช ดังนี้
1. เตรียมนํ้าใสภาชนะที่สะอาดตามขนาดที่ตองการใชประโยชนเชน โอง แท็งก
2. ตักนํ้าในภาชนะมาครึ่งแกวหรือปบ
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3. นําผงปูนคลอรีนผสมลงไปตามสัดสวนแลวคนใหเขากันเพื่อใหปูนคลอรีนละลายนํ้าไดมากที่สุดดวย
ภาชนะที่สะอาด
4. ตั้งทิ้งไวใหผงปูนตกตะกอน
5. นํานํ้าปูนคลอรีนสวนที่เปนนํ้าใสผสมในภาชนะที่เตรียมนํ้าไวตามสัดสวนแลวคนใหเขากัน
6. ปดฝาภาชนะใหมิดชิดเพื่อไมใหคลอรีนระเหยเร็วเกินไปและปองกันสิ่งสกปรกจากภายนอก
7. จัดภาชนะสําหรับตักนํ้าประจําหรือใชเปดกอก
8. สามารถเติมคลอรีนไดอีกเมื่อพบวานํ้าไมมีกลิ่นคลอรีนแลว
9. หากไมชอบกลิ่นคลอรีน ใหเปดภาชนะทิ้งไวประมาณ 1ชั่วโมง กลิ่นคลอรีนจะระเหยไปและยังคง
สะอาดไดระยะหนึ่ง
1.2 คลอรีนเม็ด คลอรีน 1 เม็ดขนาด 3 กรัม วิธีใช
1. ใชคลอรีน 1 เม็ดตอนํ้า 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. คนใหเขากันดวยภาชนะที่สะอาด
3. ทิ้งไว 30 นาทีจึงนําไปใชเปนนํ้าดื่มนํ้าใช
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2 ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ
ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในนํา้ ดืม่ นํา้ ใชแสดงถึงความสะอาดปลอดภัยจากเชือ้ โรคปริมาณในภาวะปกติ = 0.2-0.5
มิลลิกรัมตอลิตร (0.2-0.5 ppm ) ปริมาณในสถานการณโรคระบาด = 0.2-1.0 มิลลิกรัมตอลิตร (0.5-1.0 ppm)
• ขอควรระวัง
- เก็บใหพนมือเด็กเก็บในที่แหงและ ไมถูกแสงแดด
- อยาสัมผัสคลอรีนดวยมือและอยาใหถูกผิวหนังหากถูกผิวหนังใหรีบลางดวยนํ้าสะอาดจนอาการ
ระคายเคืองทุเลาหากไมทุเลาใหไปพบแพทย
- หามรับประทานโดยตรง
การจัดการขยะมูลฝอย
การดํารงชีวติ ของมนุษยในสังคมตาง ๆ ยอมจะตองมีกจิ กรรมทีเ่ กีย่ วของกัน มีการใชทรัพยากรตาง ๆ เพือ่ การ
อุปโภคและบริโภค ผลจากการใชทรัพยากรดังกลาว ไดกอใหเกิดผลผลิตทีไ่ มมีประโยชนหรือความจําเปนในการใชสอย
ผลผลิตเหลานั้นก็จะถูกทิ้งไปในรูปของขยะมูลฝอย
ความหมายของขยะมูลฝอย
มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะทีใ่ สอาหาร เถา มูลสัตว หรือ
ซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น ๆ
ของเสีย หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล นํ้าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปลอยทิ้งหรือมีที่มา 145
จากแหลงกําเนิดมลพิษรวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกคางจากสิ่งเหลานั้น ที่อยูในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือกาซ
ดังนัน้ อาจจะกลาวโดยสรุปไดวา ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษสิง่ ของทีไ่ มตองการใชแลว ทัง้ ทีเ่ นาเปอยไดและไมเนาเปอย
รวมตลอดถึงเถา ซากสัตว มูลสัตว ฝุนละออง และเศษวัตถุที่ทิ้งจากอาคารบานเรือน ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม
ความจําเปนของการจัดการขยะมูลฝอย
การกําจัดขยะมูลฝอยเปนหนาทีข่ องทุกคนทีจ่ ะตองรับผิดชอบรวมกัน ดําเนินการควบคุมและกําจัดใหหมดไป
เพราะหากไมดําเนินการจะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ คือ
• ทําใหบานเมือง สกปรก มีสภาพไมนาดู
• เปนบอเกิดของโรคตาง ๆ
• เปนแหลงเพาะพันธุของพาหะนําโรค เชน แมลงวัน หนู
• เกิดกลิ่นเหม็น และสภาพที่นารังเกียจ
• เปนแหลงที่กอใหเกิดเหตุรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น นํ้าเสีย
• เปนแหลงเชื้อเพลิง ทําใหเกิดเพลิงไหมได
ประเภทของขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยในชุมชนนั้นมีมากมายหลายชนิด การจําแนกประเภทของขยะมูลฝอยนั้นมีการจําแนกในหลาย
ลักษณะ โดยพิจารณาจากองคประกอบหรือแหลงกําเนิดของขยะมูลฝอยในทีน่ จี้ ะอาศัยการจําแนกประเภทโดยใชแหลง
กําเนิดเปนเกณฑในการพิจารณา สามารถจําแนกออกได 3 ประเภท คือ
1. ขยะมูลฝอยจากชุมชน (Community Wastes)
ขยะมูลฝอย พวกนี้สวนมากจะเปนเศษอาหาร เศษกระดาษ เศษแกว เศษโลหะ เศษไม และเศษพลาสติก
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เปนตน นอกจากนีย้ งั มีขยะมูลฝอยทีเ่ ปนอันตราย (Household Hazardous Wastes) เชน ซากถานไฟฉาย แบตเตอรี่
เกา ซากหลอดฟลูออเรสเซนต และกระปองสารเคมีตาง ๆ ที่ใชในบาน เปนตน
2. ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Wastes)
ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม จะมีทั้งขยะที่เปนอันตราย เชน กากสารเคมีและสารประกอบที่มี
โลหะหนักตาง ๆ นอกจากนั้น ยังมีขยะมูลฝอยที่ไมเปนอันตรายที่เกิดจากกิจการในสวนของสํานักงาน และโรงอาหาร
ของโรงงาน เชน เศษวัสดุเหลือทิ้ง เศษอาหาร เปนตน
3. ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม (Agricultural Wastes)
ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม มีทั้งขยะที่เปนซากพืช ซากสัตว มูลสัตว และเศษภาชนะที่ใชบรรจุสาร
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช เปนตน
การจัดการขยะมูลฝอย
การจัดการขยะมูลฝอยตองเนนการจัดการตัง้ แตแหลงกําเนิด โดยมีการจัดเก็บ การรวบรวม เก็บขน และกําจัด
อยางถูกหลักสุขาภิบาล ควรดําเนินการดังนี้
1. การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยที่สําคัญประกอบดวย
1.1 คัดแยกเศษอาหารและขยะมูลฝอยที่ยอยสลายออกจากขยะประเภทอื่น
1.2 จัดใหมีภาชนะรองรับที่มีลักษณะแข็งแรงทนทาน ทําความสะอาดงาย มีฝาปด ไมรั่วซึมและมีความจุ
เพียงพอสําหรับรองรับขยะในปริมาณ 1 วัน
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1.3 ทําความสะอาดภาชนะรองรับทุกวันและนํ้าทําความสะอาดตองบําบัดและกําจัดอยางถูกตอง
1.4 ประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บทุก 1-2 วัน เพื่อใหเกิดขยะตดคาง
2. การเก็บขน ตองจัดใหมีความถีใ่ นการเก็บขน เพือ่ ไมใหเกิดการตกคาง และตองทําความสะอาดถังรวบรวม
ขยะ ตลอดจนรถเก็บขนขยะใหสะอาดอยูเสมอ
3. การกําจัดขยะมูลฝอย ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
แนวทางในการแกปญหาดานการจัดการขยะจึงควรมุงเนนไปที่การลดปริมาณขยะ/การคัดแยกมูลฝอยดวย
หลัก 3 Rs อันประกอบดวย การลดการเพิ่มปริมาณมูลฝอย (Reduce)การใชซํ้า(Reuse)และการนํากลับมาใช
ใหม(Recycle)ตลอดจนการนําขยะไปใชประโยชนใหเหลือปริมาณทีจ่ ะนําไปกําจัดใหนอยทีส่ ดุ โดยเนนความรวมมือจาก
ทุกภาคสวน
การจัดการสิ่งปฏิกูล
สิง่ โสโครกทีข่ บั ถายออกมาจากรางกายของมนุษย ไดแก อุจจาระและปสสาวะ นอกจากจะทําใหเกิดกลิน่ เหม็น
เปนที่นารังเกียจ ยังทําใหดินและแหลงนํ้าสกปรก เปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน และแหลงแพรเชื้อโรคตางๆเชน
อหิวาตกโรค บิด ไทฟอยด พยาธิลําไส เปนตน
แหลงเก็บรวบรวมสิ่งปฏิกูลจากแหลงกําเนิดก็คือสวม
องคประกอบที่สําคัญของสวม
1. ตัวเรือนสวม เปนสวนที่ใชปกปดไมใหผูอื่นมองเห็นผูถาย 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
ปองกันกลิ่น
3. บอเก็บกักอุจจาระหรือบอเกรอะ มีหนาทีเ่ ก็บกักอุจจาระและทําใหเกิดการหมักยอยสลายโดยระบบไมใช
ออกซิเจน ความลึกของบอไมควรเกิน 3 เมตร เพราะจะทําใหอุจจาระถูกยอยสลายโดยจุลินทรียไดยาก
4. บอซึม ใชรับนํ้าใสจากบอเก็บกักอุจจาระมากําจัด โดยการซึมไปในดินควรอยูลึกจากผิวดินไมนอยกวา 1
เมตร เพื่อไมใหมีการปนเปอนถึงผิวดินได และมีระยะหางจากแหลงนํ้าใชอยางนอย 30 เมตร
5. ทอระบายอากาศ เปนการระบายอากาศที่เกิดจากการยอยสลายในบอเก็บกักอุจจาระ และเพื่อลดความ
ดันอากาศขณะราดนํ้าชําระที่โถสวม
ประโยชนของสวม
1. ชวยลดอัตราการระบาดของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
2. ชวยลดแหลงเพาะพันธุพาหะนําโรค
3. ชวยปองกันกลิ่นและทัศนียภาพที่ไมนาดู
4. ชวยปองกันปญหาดินสกปรก
การรักษาความสะอาดและการดูแลรักษา
1. พื้นหองสวมควรเปนพื้นคอนกรีตหรือปูกระเบื้องเพื่องายตอการทําความสะอาด
2. ลางทําความสะอาดสมํ่าเสมอ โถสวม พื้น ไมควรใชนํ้ายาฆาเชื้อลงไปในถังสวมเพราะแบคทีเรียในถังสวม
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ตายทําใหสวมเต็มเร็ว
3. ควรมีถังใสเศษกระดาษ ผาอนามัย เพื่อปองกันการทิ้งลงในคอหานทําใหเกิดการอุดตัน
การลดปญหาการแพรกระจายเชื้อโรคติดตอทางเดินอาหาร จะตองมีการดําเนินการเก็บรวบรวมเก็บกัก การ
ขนถาย และนําไปบําบัดในระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล
การควบคุมสัตวและพาหะนําโรค
แมลงและพาหะนําโรคทีส่ าํ คัญในการนําโรคติดตอทางเดินอาหารคือ แมลงวัน การควบคุมสามารถดําเนินการ
โดยใชมาตรการดังนี้
1. การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการควบคุมที่ไดผลในการทําลายแหลงเพาะพันธุ โดยวิธีการ
ดังนี้
1.1 จัดใหมีและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ มีการบํารุงรักษาใหสะอาดอยูเสมอ
1.2 จัดเก็บเศษอาหารและขยะมูลฝอยทีย่ อยสลายงายในภาชนะทีไ่ มรัว่ ซึม มีฝาปดมิดชิด และนําไปกําจัด
ที่ถูกตอง
1.3 มีการจัดการมูลฝอยชุมชนที่ถูกตองและเหมาะสม ไมใหมีการเหลือตกคาง
1.4 มีตูเก็บอาหารและภาชนะปกปดอาหารมิใหแมลงวันตอม
1.5 สถานที่จําหนาย 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. คู มื อ แนวทางการลด คั ด แยกและใชประโยชนขยะมู ล ฝอย สํ า หรั บ อาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน พิมพครั้งที่ 1. 2551
กรมอนามัย. ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พิมพครั้งที่ 5: โรงพิมพ
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.), 2545
กรมอนามัย. สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า. แนวทางการเฝาระวังสุขาภิบาลอาหารและนํ้า สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
เพื่อปองกันโรคที่เกิดจากอาหารและนํ้าเปนสื่อ พิมพครั้งที่ 2: ชุมนุมโรงพิมพสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย, 2558
กรมอนามัย. สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม. คูมือมาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล พิมพครั้งที่
1: โรงพิมพองคกรสงเคราะหทหารผานศึก, 2551
กรมอนามัย. สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม. การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
พิมพครั้งที่ 2: สํานักงานกิจการโรงพิมพองคกรสงเคราะหทหารผานศึก, 2553
กรมอนามัย. สํานักอนามัยสิง่ แวดลอม. คูมือการจัดการสิง่ ปฏิกลู แบบครบวงจรโครงการตามแนวพระราชดําริ พิมพ
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ครั้งที่ 2: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549
พัฒนา มูลพฤกษ. อนามัยสิ่งแวดลอม พิมพครั้งที่ 4: โรงพิมพองคกรสงเคราะหทหารผานศึก, 2550

แนวคิดที่ 4 การดูแลผูปวย
การคัดกรองโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
กระบวนการกอมะเร็งทอนํา้ ดีทสี่ มั พันธกับการติดเชือ้ พยาธิใบไมตับ
การวินจิ ฉัยและการรักษาโรคพยาธิใบไมตับ
การวินจิ ฉัยและการรักษาโรคมะเร็งทอนํ้าดี
การดูแลประคับประคองผูปวยโรคมะเร็งทอนํ้าดี
การสงเสริมคุณ
ุ ภาพชีวิตผููปวยโรคมะเร็งทอนํ้าดี
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การคัดกรองโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
ดร. เกษร แถวโนนงิ้ว 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 ซึ่งมีความไวและความแมนยําในการตรวจนอยและมากขึ้น ตามลําดับ การ
ตรวจดวยวิธที งั้ สองเปนการตรวจเชิงคุณภาพวามีหรือไมมีพยาธิชนิดใดแตไมสามารถบอกในเชิงปริมาณวาติดพยาธิมาก
นอยเทาไร ยกเวนในกรณีของวิธี modiﬁed Kato-Katz อาจทําในเชิงปริมาณไดเพราะทราบปริมาณของอุจจาระที่
ใชตรวจ ประชาชนสามารถไปตรวจอุจจาระไดที่โรงพยาบาลชุมชน หรือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล
สวนวิธกี ารตรวจวินจิ ฉัยไขพยาธิใบไมตับจากอุจจาระทีม่ คี วามไวและความแมนยําสูง คือ วิธกี ารตรวจดวยวิธมี าตรฐาน
formalin ethylacetate concentration technique (FECT) ซึ่งสามารถบอกชนิดและปริมาณของการติดเชื้อพยาธิ
ใบไมตับและพยาธิลําไสอื่นๆ ไดแมนยําสูงขึ้นกวาสองวิธีขางตน นอกจากนี้จํานวนไขตอกรัมของอุจจาระยังมีความ
สัมพันธตรงกับจํานวนตัวพยาธิในทางเดินนํ้าดีและพยาธิสภาพที่ตรวจพบโดยการทําอัลตราซาวด การตรวจนี้มักใชใน 151
การศึกษาวิจัย เพราะมีความยุงยากกวาวิธีการตรวจธรรมดาแตก็สามารถทําได อยางไรก็ตามการตรวจอุจจาระทุกวิธี
ตองตรวจภายใตกลองจุลทรรศน ดังนัน้ จึงตองอาศัยเจาหนาทีท่ มี่ คี วามชํานาญและมีประสบการณในการตรวจไขพยาธิ
ประกอบกันดวย

ภาพที่ 59 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อพยาธิใบไมตับโดยการตรวจหาไขพยาธิดวยกลองจุลทรรศน

2. การคัดกรองกลุมเสี่ยงโรคมะเร็งทอนํ้าดีดวยวาจา (verbal screening)
เนือ่ งจากธรรมชาติของโรคมะเร็งทอนํา้ ดีเปนโรคทีส่ ามารถมีอนั ตรายถึงตายไดอยางรวดเร็ว ผูปวยเกือบทุกคน
ที่มาพบแพทยก็เมื่อมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง หรือมะเร็งอยูในระยะทายมีการแพรลุกลามไปมากแลว ทําอยางไรจะ
ทําใหกลุมเสี่ยงในพื้นที่ไดรับการคัดกรอง เพื่อนําไปสูการวินิจฉัยไดตั้งแตแรกเริ่ม เพื่อนําไปสูการรักษารวดเร็วขึ้น
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กระบวนการคัดกรองกลุมเสีย่ งดวย verbal screening เพือ่ คนหากลุมเสีย่ งในพืน้ ที่ โดยใช อสม.และเจาหนาที่
สาธารณสุขในพื้นที่เปนผูคัดกรอง มีปจจัยเสี่ยงดังตอไปนี้
1). เปนคนอีสานโดยกําเนิด
2). อายุมากกวา 40 ป
3). มีประวัติติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
4). เคยกินปลาเกล็ดขาวดิบ
5). เคยกินยาถายพยาธิใบไมตับ
6). มีญาติปวยเปนมะเร็งทอนํ้าดี
ถาพบความเสี่ยง 3 ขอขึ้นไป ก็เขาสูกระบวนการคัดกรองดวยอัลตราซาวด อยางไรก็ตามในบางพื้นที่ ถาพบ
ความเสี่ยง ≥ 3 ขอขึ้นไป ตองมีการตรวจอุจจาระกอนถาผลการตรวจอุจจาระพบไขพยาธิถึงจะสงตรวจอัลตราซาวด
และมีกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามตรวจอุจาระซํ้าทุก 1 ป
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(verbal screening)
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1
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3. การคัดกรองผูปวยระยะเริ่มแรกโรคมะเร็งทอนํ้าดีดวยการตรวจอัลตราซาวด
กระบวนการคัดกรองกลุมเสีย่ งโดยใชคลืน่ ความถีส่ งู (ultrasound) เพือ่ คนหาผูปวยมะเร็งทอนํา้ ดีในระยะเริม่
แรกใหรวดเร็ว เพือ่ จะสงไปรักษาไดรวดเร็วขึน้ ซึง่ กระบวนการคัดกรองกลุมเสีย่ งเปนขัน้ ตอนทีเ่ ชือ่ มตอจากการคัดกรอง
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
ultrasound

(40

)

ultrasound
PPF
(

ultrasound

)

PPF

/

Intra /
extra hepatic duct
hepatoma cholangio CA

1

ultrasound
1

ภาพที่ 61 การคัดกรองดวย ultrasound
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บทบาทของครู นักเรียน ในการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
1. เปนตนแบบการเลิกกินปลานํ้าจืดดิบ กินแตปลาสุก
2. เผยแพรความรูสูผูปกครอง ครอบครัว เพื่อใหเกิดตนแบบไมกินปลาดิบในชุมชน
3. เผยแพร ประชาสัมพันธ และสื่อสารความเสี่ยงโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
4. หากมีผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีในชุมชน ประสาน รพสต. เพื่อดําเนินการดูแลผูปวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ริเริ่ม ชักชวนกลุมชุมชน ดําเนินมาตรการทางสังคม คนอีสานแท กินแตปลาสุก

การคัดกรองแตเนิ่นๆ ชวยชีวิตผูปวยได
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กระบวนการกอมะเร็งทอนํ้าดีที่สัมพันธกับการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
ศ.ดร. พวงรัตน ยงวณิชย
ศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
ในรอบเวลา 30 ปมานี้ ไดปรากฏหลักฐานที่พิสูจนอยางชัดเจนถึงบทบาทการกอมะเร็งในมนุษยที่มีสาเหตุ
มาจากการติดเชื้อโรคชนิดตางๆ โดย Parkin (1) ไดรายงานถึงสถิติป 2002 ของอุบัติการณของโรคมะเร็งทั่วโลกที่เกิด
จากการติดเชื้อ วาอยูที่ 1.9 ลานราย หรือคิดเปนรอยละ 17.8 ของโรคมะเร็งจากสาเหตุทั้งหมด สาเหตุใหญๆนั้นมา
จากเชือ้ แบคทีเรีย Helicobactor pyroli ทีเ่ ปนสาเหตุของมะเร็งกระเพาะอาหาร เชือ้ ไวรัส human papilloma ทําให
เกิดมะเร็งปากมดลูก และในกลุมมะเร็งตับคือ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี รวมถึงตัวปรสิตหลายชนิด นอกจากนีย้ งั
พบวาโรคมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อเปนปญหาของประเทศกําลังพัฒนามากกวาประเทศพัฒนา สําหรับประเทศไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โรคมะเร็งทอนํ้าดีอันเกิดมาจากการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ (Opisthorchis viverrini) ก็ยงั มีอบุ ตั กิ ารณสูงสุดเมือ่ เทียบกับโรคมะเร็งชนิดอืน่ ๆ ยิง่ ไปกวานีอ้ บุ ตั กิ ารณของมะเร็งตับของไทยนัน้
มีตัวเลขที่สูงกวาประเทศเพื่อนบานในแถบอาเซียตะวันออกเฉียงใตเชนฟลิปปนส และสิงคโปร ที่ไมมีรายงานการติด
เชือ้ พยาธิใบไมตับ แตมีการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบใกลเคียงกัน โดยตัวเลขความเสีย่ ง (relative risk) ของการเกิดมะเร็ง
156 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 พยาธิใบไมตับ ไดรับการพิสจู นทางวิทยาศาสตรแนนอนวาสามารถเปนเชือ้ ปรสิตทีก่ อมะเร็งไดในมนุษย
คําอธิบายถึงกลไกการกอมะเร็งทอนํ้าดีที่สัมพันธกับการติดเชื้อพยาธิใบไมตับอาจสรุปไดโดยสังเขปจากผลการศึกษา
วิจัยในชวง 20 ปที่ผานมาไดดังนี้คือ
1.กระบวนการอักเสบจากปฏิสัมพันธระหวางการติดพยาธิใบไมตับ และโฮสต
พยาธิใบไมตับนอกจากจะสามารถกระตุนการแบงตัวของเนื้อเยื่อทอทางเดินนํ้าดีไดแลวยังมีรายงานวามีการ
ตรวจพบแอนติเจนของพยาธิในเนื้อตับรอบๆทอนํ้าดีทั้งบริเวณรอบๆทอขนาดใหญที่มีตัวพยาธิ และทอนํ้าดีเล็กที่ไมมี
ตัวพยาธิ โดยตรวจพบตั้งแตวันที่ 3 ของการติดพยาธิ (5) อาจเปนไปไดวาแอนติเจนของพยาธิที่หลั่งออกมาสามารถไป
กระตุนระบบภูมิคุมกันของรางกายเรา มีการสะสมของเซลลอักเสบ และเกิดกระบวนการอักเสบตามมา และเมื่อติด
พยาธิเรื้อรังก็ทําใหเกิดกระบวนการอักเสบเรื้อรัง ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่สามารถกระตุนใหเกิดมะเร็งได (6)
2. การติดเชือ้ พยาธิใบไมตับแบบเรือ้ รังและซํา้ ซากกอใหเกิดการทําลายดีเอ็นเอ : หลักฐานจากสัตวทดลองและการ
ศึกษาในผูปวย
การศึกษาของคณะวิจยั เรา สามารถแสดงใหเห็นวาการติดเชือ้ พยาธิใบไมตับแบบเรือ้ รังในหนูแฮมสเตอรกอให
เกิดภาวะการอักเสบแบบเรือ้ รังในทอนํา้ ดีและสงผลใหมีการสรางสารประกอบทีเ่ ปนอนุมลู อิสระชนิดออกซิเจน (reac-
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tive oxygen species ; ROS) และไนโตรเจน ( reactive nitrogen species ; RNS) จํานวนมาก ซึง่ สารเหลานีส้ ามารถ
ทําลายดีเอ็นเอ ซึง่ อาจจะกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงของยีน และมีโอกาสเสีย่ งนําไปสูการเกิดมะเร็งทอนํา้ ดีตอไปได โดย
ผลการศึกษาครัง้ นีส้ ามารถแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวามีการทําลายดีเอ็นเอในเซลลเยือ่ บุผวิ ทอนํา้ ดีหลังจากสัตวทดลอง
ไดรับเชือ้ พยาธิใบไมตับ โดยการตรวจดูระดับของเบสบนดีเอ็นเอทีถ่ กู เปลีย่ นแปลงไป คือ 8-oxodG และ 8-nitroguanine ซึ่งเปนตัวบงชี้การทําลายดีเอ็นเอจากอนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจนตามลําดับ (7) ดังแสดงในรภาพที่ 62
ทีน่ าสนใจคือเราไดทําการทดลองตอไปโดยใหหนูแฮมสเตอรติดเชือ้ พยาธิซาํ้ เปนครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 จะเกิดการทําลาย
ดีเอ็นเอใหมทุกครั้ง และความรุนแรงของการทําลายเกิดไดรวดเร็วขึ้นตามจํานวนครั้งของการติดเชื้อซํ้า (8) นอกจากนี้
ยังพบวาในระยะเรื้อรังของทั้งการติดพยาธิครั้งเดียวและการติดพยาธิซํ้า จํานวนเซลลอักเสบจะลดลงแตเนื้อเยื่อเกี่ยว
พันจะเพิม่ ขึน้ การติดพยาธิ OV ซํา้ สามครัง้ สองครัง้ และครัง้ เดียว จะเหนีย่ วนําจํานวนเซลลอักเสบใหเคลือ่ นทีม่ ารวดเร็ว
ขึ้นเปนลําดับในระยะเริ่มตน และเซลลอักเสบนี้จะสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของเอนไซมในตับและความหนาตัว
ของเนื้อเยื่อ (9) การทําลายเบสบนดีเอ็นเอดังกลาวไดรับการพิสูจนตอมาวาเกิดขึ้นในคนที่ติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
เชนเดียวกัน (10)
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ภาพที่ 62 การติดเชื้อพยาธิใบไมตับทําใหเกิดการอักเสบในตับบริเวณรอบๆทอนํ้าดี มีเซลลเม็ดเลือดขาวเขามาเปนจํานวนมาก
และสรางอนุมูลอิสระ จึงเกิดการทําลายดีเอ็นเอในเซลลเยื่อบุผิวทอนํ้าดี ทําใหรหัสพันธุกรรมเกิดการกลายพันธุที่สามารถ
เขาสูกระบวนการกอมะเร็ง ซึ่งจะใชเวลายาวนานประมาณ 20-30 ป

เนื่องจากมีโครงการรณรงคและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับอยางตอเนื่อง (11) ถึงแมการใชยา ถายพยาธิพราซิค
วอนเทลจะสามารถชวยลดอัตราการติดพยาธิใบไมตับได แตพบวาในพืน้ ทีร่ ะบาดหลายแหงก็ยงั พบวามีการติดเชือ้ ซํา้ ๆ
ซากๆหลังจากการรักษาดวยยาพราซิควอนเทล (12) ดังนั้นหลักฐานจากสัตวทดลองเรื่องการติดเชื้อซํ้าที่เพิ่มความเสี่ยง
ตอการทําลายดีเอ็นเอนี้ จึงเปนขอมูลสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่เพิ่มมากขึ้นหากคนยังนิยม
รับประทานปลาดิบ หรือปลารา ปลาสมที่มีระยะติดเชื้อของพยาธิใบไมตับ รวมทั้งการซื้อยาถายพยาธิมารักษาตัวเอง
แตยังไมสามารถละเลิกจากนิสยั การกินดิบได เพือ่ ใหเขาใจงายขึน้ ใหดูภาพที่ 63 ซึง่ เปนแผนภูมทิ แี่ สดงวิธกี ารปฏิบตั ติ วั
เพื่อปองกันมะเร็งทอนํ้าดีวา หากติดพยาธิใบไมตับใหกินยาถายพยาธิพราซิควอนเทล แตถาไมเลิกนิสัยกินปลาดิบแลว
ถายพยาธิเรื่อยๆ จะทําใหเพิ่มการอักเสบทุกครั้งที่ติดเชื้อใหม แลวจะมีการทําลายดีเอ็นเอมากขึ้น ทําใหยีนของเราเกิด
การกลายพันธุ (mutation) หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการเกิดมะเร็ง จึงเขาสู
กระบวนการกอมะเร็งไดเร็วขึ้น
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ภาพที่ 63 แผนภูมิแสดงวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันมะเร็งทอนํ้าดี หากติดพยาธิใบไมตับใหกินยาถายพยาธิพราซิควอนเทล แตถา
ไมเลิกนิสัยกินปลาดิบแลวถายพยาธิเรื่อยๆ จะทําใหเพิ่มการอักเสบทุกครั้งที่ติดเชื้อใหม แลวจะมีการทําลายดีเอ็นเอ
มากขึ้น ทําใหยีนของเราเกิดการกลายพันธุ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการเกิดมะเร็ง
จึงเขาสูกระบวนการกอมะเร็งไดเร็วขึ้น

3. การเกิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบทอนํ้าดีเปนปจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งทอนํ้าดี
จากการศึกษาของ Prakobwong และคณะในหนูแฮมเตอรที่ติดพยาธิใบไมตับพบวาการเกิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
รอบทอนํ้าดี (periductal ﬁbrosis) เกิดแบบขึ้นอยูกับระยะเวลา (time dependent) ซึ่งผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานวาการ
เกิดเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพันรอบทอนํา้ ดีในหนูแฮมสเตอรนีม้ คี วามเกีย่ วของกับระยะเวลาของการอักเสบทีเ่ กิดจากการติดพยาธิ
ใบไมตับ (13) โดยเมื่อใหยาถายพยาธิในสัตวทดลองที่ติดพยาธิในระยะเฉียบพลัน ในวันที่ 21 พบวาพังผืดหายไป แตใน
ระยะเรื้อรัง ที่ 4 เดือน พบวารอยโรค หรือพังผืดรอบทอนํ้าดีหลังการรักษายังคงอยู หรือสลายไมหมดแมกําจัดพยาธิ
ออกไปแลว (14) และเมื่อนําตัวบงชี้ของการเกิดพังผืดรอบทอนํ้าดี หรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบทอนํ้าดีที่พบในหนู ไดแก
hydroxyproline, collagen I และ MMP7 มาประเมินเพือ่ แยกระดับของความผิดปกติของระบบทางเดินนํา้ ดีในผูปวย
พบวาสามารถตรวจแยกโรคไดตามระดับความรุนแรงของการผิดปกติของระบบทางเดินนํ้าดี (15) สําหรับในคน การ
ศึกษาโดย Sripa และคณะพบวาจากการติดพยาธิใบไมตับสามารถกระตุนใหระดับไซโตไคนที่เกี่ยวของกับการอักเสบ
คือ IL-6 มีระดับสูงขึ้นและระดับไซโตไคนที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ยังความสัมพันธกับการเกิดพังผืดรอบทอนํ้าดี ในผูที่ติดพยาธิ
ใบไมตับโดยผูที่มีระดับ IL-6 สูงจะมีโอกาสในการเกิดพังผืดรอบทอนํ้าดีไดมากกวาผูที่มีระดับ IL-6 ตํ่า (16) นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาอืน่ ๆ อีกทีส่ นับสนุนสมมติฐานทีว่ าพังผืดรอบทอนํา้ ดีนนั้ เปนปจจัยเสีย่ งตอการเกิดมะเร็งทอนํา้ ดี จะเห็น
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ไดวาการติดพยาธิใบไมตับแบบเรื้อรังนั้นสามารถทําใหเกิดการสะสมของพังผืดรอบทอนํ้าดี และมีผลกระทบตอระบบ
ทางเดินนํา้ ดีใหผิดปกติ แลวอาจเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดมะเร็งทอนํา้ ดีอกี ทางหนึง่ ภาพที่ 64 แสดงระยะเวลาประมาณ
ของกระบวนการเกิดมะเร็งทอนํา้ ดีในคนทีใ่ ชเวลาประมาณ 20-30 ป หลังการติดเชือ้ ซึง่ ทําใหเกิดการอักเสบแบบเรือ้ รัง
และการหนาตัวรอบเซลลทอนํ้าดี ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งทอนํ้าดี และแพทยสามารถตรวจวินิจฉัยได
ดวยเครื่องอัลตราซาวด (17) ซึ่งผูที่เคยติดพยาธิใบไมตับไดรับการตรวจคัดกรอง หรือตรวจวินิจฉัยการเปนมะเร็งระยะ
เริ่มตน ทั้งนี้จะสามารถเขารับการผาตัดเพื่อรักษาไดอยางทันทวงที
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ภาพที่ 64 แสดงระยะเวลาประมาณของกระบวนการเกิดมะเร็งทอนํ้าดีในคนที่ใชเวลาประมาณ 20-30 ป หลังการติดเชื้อซึ่ง
ทําใหเกิดการอักเสบแบบเรื้อรัง และการหนาตัวรอบเซลลทอนํ้าดี ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งทอนํ้าดี
และแพทยสามารถตรวจวินิจฉัยไดดวยเครื่องอัลตราซาวด

4. กลไกอื่นๆระดับโมเลกุลที่เกี่ยวของในการเกิดมะเร็งทอนํ้าดี
ไดมีการคนพบการแสดงออกของกลุมของยีนที่นาจะมีบทบาทสําคัญในกระบวนการกอมะเร็งทอนํ้าดี (18,19)
ซึง่ ขอมูลการแสดงออกของกลุมของยีนทีเ่ ปลีย่ นแปลงนีพ้ บไดทัง้ ในกลุมทีค่ วบคุมการแบงตัว กลุมการตาย (apoptosis)
และกลุมการแพรลุกลามของเซลล (metastasis) กลไกที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและการแสดงออก
ของยีนนี้อาจเนื่องมาจาก
4.1 การกลายพันธุ เชนการกลายพันธุของยีน P53 ซึ่งทําหนาที่ซอมแซม DNA และทําใหเซลลตาย เปนตน
(20,21)

4.2 เกิดจาก Epigenetic change (การเปลี่ยนแปลงการทํางานของยีนโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงของลําดับ
เบสทีเ่ ปนองคประกอบของสารพันธุกรรม โดยมีกระบวนการทีส่ าํ คัญ คือ DNA methylation) พบวาสวนใหญเกิดจาก
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กระบวนการ hypermethylation ของ tumor suppressor genes และยีนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการแบงตัว
ของเซลล การเจริญเติบโตของเซลล การซอมแซมดีเอ็นเอ และกระบวนการตายแบบ apoptosis เปนตน (22)
4.3 เซลลตนกําเนิดมะเร็ง เปนแนวคิดใหม ที่เชื่อวาในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่เปนมะเร็งจะมีเซลลกลุมหนึ่งซึ่งมี
คุณสมบัติเหมือนเซลลตนกําเนิด คือ เมื่อแบงตัวแลวสามารถยอนกลับมาเปนเซลลที่มีคุณสมบัติเหมือนเดิมได (selfrenewal) สามารถแบงตัวเปนเซลลไดหลายชนิดและทําใหมะเร็งเจริญมากขึน้ พบวาเซลลตนกําเนิดมะเร็งทอนํา้ ดีกถ็ กู
ทําลายดวยภาวะ oxidative stress และทําใหเกิดความรุนแรงของโรคไดมากขึ้น โดยดูจากอัตราการรอดชีพที่ลดลง
อยางมีนัยสําคัญในผูปวยที่เซลลตนกําเนิดมะเร็งทอนํ้าดีเกิดความเสียหายของ DNA สูง (23)
4.4 Micro RNA (miRNAs) เปนสายอารเอ็นเอเสนสั้นๆ ขนาด 20-22 นิวคลีโอไทด ทําหนาที่ในการควบคุม
การแสดงออกของยีนโดยเขาไปจับกับ mRNA ทีต่ าํ แหนงทีเ่ ปนคูสมกัน ซึง่ ทําใหกระบวนการแปลรหัสของสาย mRNA
นัน้ ถูกยับยัง้ Chen และคณะไดทําการศึกษา miRNAs ในมะเร็งทอนํา้ ดีชนิดในตับ พบวามี miRNAs ประมาณ 38 ชนิด
ที่มีการแสดงออกแตกตางจากเซลลปกติ (24) Selaru และคณะพบวา miR-21 มีการแสดงออกสูงขึ้นในมะเร็งทอนํ้าดี
ซึ่งสงผลใหมีการแสดงออกของ Programmed Cell Death 4 (PDCD4) และ tissue inhibitor of metalloproteinases 3 (TIMP3) ลดลง สงผลใหเซลลเกิดการเจริญเติบโต (25) และการแพรลุกลามของมะเร็งทอนํ้าดี (26)
5. สรุป
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การติดพยาธิใบไมตับในระยะเฉียบพลันทําใหเกิดกระบวนการอักเสบและทําลายเซลลตับ ในระยะเรื้อรังเกิด
กระบวนการอักเสบแบบเรื้อรังและการหนาตัวของทอทางเดินนํ้าดี กระบวนการอักเสบแบบเรื้อรังโดยเฉพาะการติด
พยาธิซํ้าๆซากๆ มีการสรางอนุมูลอิสระทั้งชนิดออกซิเจนและไนโตรเจนเพิ่มขึ้น และการสรางสารตานอนุมูลอิสระลด
ลง แลวทําใหเกิดภาวะเครียดแบบออกซิเดชั่นและไนเตรชั่น แลวทําใหเกิดความเสียหายแกสารชีวโมเลกุลตางๆ เชน
ดีเอ็นเอ โปรตีน ไขมัน เปนตน ซึง่ สงผลใหเกิดการกระตุนใหเกิดมะเร็งทอนํา้ ดีตามมา นอกจากนีก้ ารอักเสบทีเ่ กิดขึน้ ยัง
สามารถกระตุนใหเกิดพังผืดรอบทอนํ้าดี ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งทอนํ้าดีเชนกัน จากการศึกษาในปจจุบัน
ยังพบวากลไกอืน่ ๆ ก็มคี วามเกีย่ วของกับการเกิด การพัฒนาและ/หรือการเจริญมะเร็งทอนํา้ ดี เชน epigenetic change
เซลลตนกําเนิดมะเร็ง และ microRNA เปนตน จากปจจัยดังกลาวทําใหเราเขาใจกลไกในการเกิดมะเร็งทอนํา้ ดีมากขึน้
ซึง่ สามารถนําความรูนีไ้ ปประยุกตใชในการพัฒนาวิธปี องกันและรักษามะเร็งทอนํา้ ดีได กลไกตางๆดังทีก่ ลาวมาไดสรุป
ไวในแผนภาพที่ 65 ดังนัน้ การปองกันการเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดีทมี่ สี าเหตุจากโรคพยาธิใบไมตับทีส่ าํ คัญคือการ ลด ละ
เลิก อุปนิสัยการรับประทานปลานํ้าจืดสุกๆดิบๆ เชนปลาขาวนอย ปลาขาวนา เปนตน ซึ่งจะมีระยะติดตอของพยาธิ
และเสี่ยงตอการติดพยาธิ ถาคนที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงจะติดพยาธิก็ควรนําอุจจาระไปตรวจเพื่อหาไขของพยาธิ เพื่อ
จะไดรีบทําการรักษาและหายขาดจากโรคพยาธิ และไมกลับมารับประทานปลาดิบอีก
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ภาพที่ 65 สรุปกลไกระดับโมเลกุลที่นําไปสูการเกิดมะเร็งทอนํ้าดีหลังการติดเชื้อพยาธิใบไมตับแบบเรื้อรังและซํ้าซาก ที่ทําใหเกิด
ความเสียหายตอสารชีวโมเลกุลทุกชนิด รวมทั้งเซลลเยื่อบุทอนํ้าดี ทําใหตองมีการซอมแซมและเกิดรอยโรคคือการสราง
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบทอนํ้าดี ขณะเดียวกันก็เกิดการกลายพันธุของรหัสพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออก
ของยีนที่เกี่ยวของกับควบคุมการแบงตัว กลุมการตาย (apoptosis) และกลุมการแพรลุกลามของเซลล (metastasis)
เปนตน เหตุการณทั้งหมดนี้จะมีการสอดประสานกันและนําเขาสูกระบวนการกอมะเร็ง ทําใหเซลลเยื่อบุผิวทอนํ้าดีปกติ
กลายเปนเซลลมะเร็งไดในที่สุด [ดัดแปลงจาก Yongvanit 2012 (27)]
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การวินิจฉัยและการรักษาโรคพยาธิใบไมตับ
รศ.นพ.พิศาล ไมเรียง
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. บทนํา
พยาธิใบไมตับในประเทศไทย มี 2 ชนิด คือ Opisthorchis ตระกูล viverrini ทีต่ ดิ ตอโดยการรับประทานปลา
ดิบ และกอใหเกิดโรคมะเร็งทอนํา้ ดี และพยาธิใบไม Fasciola สกุล Hepatica หรือ Gigantica ทีท่ าํ ใหเกิดโรคไขเรือ้ รัง
และฝในตับ เกิดจากการกินผักดิบที่อยูในนํ้าหรือริมตลิ่ง
2. อาการและอาการแสดงของพยาธิใบไมตับ
2.1 Opisthorchis viverrini
เมือ่ รับประทานปลาดิบ แลวตัวออนทีอ่ ยูในปลาดิบจะถูกยอยออกมาจากเนือ้ ปลาและจะคลานขึน้ ไปจาก
ลําไสเล็กสวน duodenum เขาสูทอนํ้าดีและขึ้นไปเจริญเปนตัวเต็มวัยที่ทอนํ้าดีในตับ โดยใชปากดูดของมันเกาะผนัง
ทอนํา้ ดีไว ในการติดเชือ้ ระยะแรกจะไมมีอาการใดๆ แตในรายทีเ่ ปนเรือ้ รังจะพบอาการทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ พยาธิโดยตรง
ไดแก อาการอืดแนนทองชายโครงขวา จุกเสียด อาหารไมยอย มีอาการออนเพลีย และมีความรูสึกแสบหรือออกรอน
164 บริเวณลิน้ ปหรือชายโครงขวา1,2 ตรวจพบมีตบั โตเล็กนอย ไดประมาณรอยละ 14 โดยเฉพาะกลุมทีม่ กี ารติดเชือ้ จํานวน
มาก3 พบถุงนํา้ ดีโตจากการตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ งู (Ultrasound) และถุงนํา้ ดีทโี่ ตนีจ้ ะยุบไดหลังจากรักษาพยาธิดวย
ยา Prasiquantel4 เมื่อพบมีตาเหลืองตัวเหลืองจะพบเมื่อมีภาวะแทรกซอนแลวเทานั้น เชน เปนมะเร็งทอนํ้าดีหรือมี
นิ่วอุดตันทอนํ้าดี
ภาวะแทรกซอนของ Opisthorchis viverrini
ก. มะเร็งทอนํ้าดี ซึ่งมี 2 ชนิดใหญๆ คือ ทําใหเกิดกอนมะเร็งที่ตับ ผูปวยจะมาดวยเรื่องตับโต และมะเร็ง
ทอนํ้าดีที่ขั้วตับ หรือทอนํ้าดีใหญ ซึ่งจะมาดวยเรื่องตาเหลืองตัวเหลือง รายละเอียดใหอานในบทมะเร็ง
ทอนํ้าดี
ข. ความผิดปกติทถี่ งุ นํา้ ดี พยาธิและไขพยาธิจะสามารถเขาไปอยูในถุงนํา้ ดี กอใหเกิดความผิดปกติของถุงนํา้
ดีได เชน เกิดนํ้าดีที่เหนียวขุนขน ตกตะกอน (Gallbladder sludge) รอยละ 2.8 ถุงนํ้าดีโตขึ้นและบีบ
ตัวไดไมดี 5 และนิ่วในถุงนํ้าดี รอยละ 5.4 6
ค. ความผิดปกติทที่ อนํา้ ดีเล็กๆ ในเนือ้ ตับจะสามารถตรวจพบทอนํา้ ดีเล็กๆ ในตับหนาตัวขึน้ เนือ่ งจากมีการ
อั ก เสบและมี แ ผลเปนรอบๆทอนํ้ า ดี (periportal ﬁbrosis) โดยใหตรวจดวย ultrasound ถึ ง รอยละ 23 6,7
2.2 Fasciola hepatica และ Fasciola gigantica 8
พยาธิใบไม Fasciola นี้ติดตอไดดวยการกินผักที่ปนเปอนกับอุจจาระของแกะ แพะ วัว ควาย โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในประเทศไทย โดยเชือ้ พยาธิทอี่ ยูในตับของสัตวจําพวกดังกลาว เมือ่ ถายมูลลงในทีน่ า หนองนํา้ หรือปลักควาย
พยาธิตัวออนในมูลสัตวจะไปเจริญและแบงตัวในหอยและออกไปสูแหลงนํ้า วายไปเกาะกับผักหรือพืชนํ้า คนจะนําผัก
ที่ไมสะอาดที่ขึ้นอยูตามหนองนํ้า ตลิ่ง เชน ผักบุง ผักแวน มารับประทาน ก็จะไดตัวออนของพยาธิชนิดนี้ไป พยาธิเมื่อ
เขาไปในลําไสแลวจะไชทะลุลําไสและเคลื่อนตอไปอยูตามที่ตางๆ ทําใหเกิดอาการไข ปวดทองได เมื่อตัวออนไขเขาไป
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ในเนือ้ ตับ จะเกิดฝในตับขึน้ หากพยาธิไชเขาไปในทอนํา้ ดีจะเกิดการติดเชือ้ และอักเสบของทอนํา้ ดี มีไขสูงหนาวสัน่ และ
ตาเหลืองตัวเหลืองได ถาพยาธิเขาไปอยูในถุงนํ้าดี ทําใหเกิดถุงนํ้าดีอักเสบแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังได บางรายทําให
เกิดปฏิกิริยาเกิดเปนกอนที่ตับและทอนํ้าดี ทําใหเขาใจผิดวาเปนมะเร็งทอนํ้าดีได รางกายมีปฏิกิริยาตอบสนองตอการ
ติดเชื้อพยาธินี้ดวยมีเม็ดเลือดขาว Eosinophil สูงได
3. การวินิจฉัยพยาธิใบไมตับ
3.1 Opisthorchis viverrini
โดยการตรวจอุจจาระพบไขพยาธิ การตรวจโดยการทําใหอุจจาระเขมขน โดยการดองดวย Formalin และ
นําไปปนจะทําใหตรวจไดไวขึ้นกวาการตรวจแบบปกติ การตรวจพบภูมิตานทานตอพยาธิโดยดู immunoglobulin G
ทีเ่ ฉพาะตอพยาธิ ชวยวินจิ ฉัยการติดเชือ้ ในอดีต ซึง่ อาจจะมีผลบวก ทัง้ ๆทีไ่ ดยาฆาพยาธิไปแลวก็ตาม จึงใชวินจิ ฉัยเพือ่
การรกษาไมได
3.2 Fasciola
การตรวจอุจจาระเพือ่ ดูไขพยาธิมกั ไดผลลบ เนือ่ งจากตัวพยาธิอาจไมไดอยูในทอนํา้ ดี แตอยูในเนือ้ ตับ การ
วินจิ ฉัยจึงตองใช ELISA เพือ่ ทํา antibodies ตอสารทีพ่ ยาธิหลัง่ ออกมา (Excretory-secretory Antigens) 9 การตรวจ
พบผูปวยมีเม็ดเลือด Eosinophil สูง รวมกับการตรวจทางภาพรังสีพบฝหรือกอนในตับ โดยเห็นทางเดินของพยาธิใน
ตับ ชวยในการวินิจฉัยเบื้องตนได 10
4. การรักษาพยาธิใบไมตับ
4.1 Opisthorchis viverrini ยา praziquantel เปนยาที่ใชไดผลดี โดยอาจให 40 มก./นํ้าหนัก 1 กก. ครั้ง 165
เดียวหรือให 25 มก./นํ้าหนัก 1 กก. 3 ครั้ง ซึ่งไดผลดีมากสามารถฆาเชื้อไดถึง 95-100%11 ไมแนะนําใหใชยาฆาพยาธิ
เปนประจําทุกป เพื่อฆาพยาธิแลวไปรับประทานปลาดิบอีก เพราะแตละครั้งที่ใชยาฆาพยาธิ จะทําใหเกิดการอักเสบ
ของทอนํ้าดีตามมา ถาใชบอยๆ ก็จะทําใหเกิดแผลรอบๆ ทอนํ้าดีมากขึ้น เปนสวนที่เกี่ยวเนื่องที่กอใหเกิดมะเร็งทอนํ้า
ดีในอนาคตได12 ดังนั้นจึงแนะนําใหงดรับประทานปลาดิบโดยเด็ดขาด หลังจากตรวจพบพยาธิและใหยาฆาพยาธิแลว
เพื่อปองกันความเสี่ยงของมะเร็งทอนํ้าดีในอนาคต
4.2 Fasciola
Triclobendazole 10 มก./นํ้าหนัก 1 กก. ใหครั้งเดียวไดผล 80-90% อาการขางเคียงของยา เชน คลื่นไส
อาเจียน และปวดทอง13
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การวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งทอนํ้าดี
(Current diagnosis and treatment of cholangiocarcinoma)
รศ.นพ. ณรงค ขันตีแกว
ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
โครงการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Cholangiocarcinoma Screening and Care Program: CASCAP) มหาวิทยาลัยขอนแกน
โรคมะเร็งทอนํ้าดี (Cholangiocarcinoma)
ความหมาย คือมะเร็งทีเ่ กิดจากเซลลเยือ่ บุผนังของทอทางเดินนํา้ ดีซงึ่ รวมถึงทอนํา้ ดีภายในและภายนอกตับ แต
ไมรวมถึงเยื่อบุของถุงนํ้าดีและ Papilla of Vater แบงเปน 2 ประเภท คือ มะเร็งทอนํ้าดีภายในตับ (intrahepatic
cholangiocarcinoma or peripheral type cholangiocarcinoma) และมะเร็งทอนํ้าดีภายนอกตับ (extrahepatic type cholangiocarcinoma)1-6 ศาสตราจารยนายแพทยทองอวบ อุตรวิเชียร และรองศาสตราจารยนาย
แพทยวัชรพงศ พุทธิสวัสดิ์ ไดเปนผูเริ่มศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งทอนํ้าดีมากวา 30 ปพบวาโรคนี้เกิดในผูชายมากกวาผู
หญิงคือ 135.4 ตอ 100,000 ในชาย และ 43.0 ตอ 100,000 ในหญิง7 ซึ่งถือวามากที่สุดในโลกและเปนปญหาทาง
สาธารณสุขที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สาเหตุของมะเร็งชนิดนี้พบวาเกี่ยวของกับการรับ 167
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)
และอีกแบบไมมีตวั เหลืองตาเหลือง (non-jaundice) โดยพบรอยละ 70 และ 30 ตามลําดับ นอกจากนีย้ งั พบแยกยอย
ลงไปอีกวารอยละ 14 มาดวยพบกอนในตับ (liver mass) สวนรอยละ 6.7 คลําถุงนํ้าดีได (hydrops of gallbladder)
และรอยละ 7 มาดวยอาการถุงนํ้าดีอักเสบเฉียบพลันแบบไมมีนิ่วในถุงนํ้าดี (acute acalculous cholecystitis) สวน
ที่เหลือมาดวยอาการไขไมทราบสาเหตุและพบขณะที่ผาตัดโรคอื่น แตอยางไรก็ตามผูปวยที่ไมมีตัวเหลืองตาเหลืองมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น ในป 2529 ผูปวย 182 รายที่เปนมะเร็งทอนํ้าดี รอยละ 60 เปนแบบตัวเหลืองตาเหลือง รอยละ 40
มาดวยไมมีตัวเหลือง และในป 2547 อัตราสวนประมาณครึ่งตอครึ่ง
ผูปวยสวนใหญจะไมมีอาการอะไรที่สัมพันธกับพยาธิสภาพของโรค เชนอาการอืดแนนทอง เรอ อาหารไมยอย
เปนตน มักจะตรวจพบโรคเนื่องจากการตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับภาวะอื่นๆ หรือเปนการตรวจพบโดยบังเอิญ ผูที่มีอาการ
เชนปวดใตชายโครงขวาราวไปหลัง หรือไหล คลํากอนที่ทองไดตัวเหลืองตาเหลืองและมีไข มักจะมีการดําเนินโรคคอน
ขางมากแลว การตรวจทางหองปฏิบัติการที่ชวยในการวินิจฉัยคือพบวาคา alkaline phosphatase จะสูงทั้งในผูปวย
ที่ตาเหลืองและที่ตาไมเหลือง และยังพบวาคา CEA สูงถึงรอยละ 90 แตคา alpha-fetoprotein ไมสูง คา CA19-9
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ขึน้ สูงแตไมคอยเฉพาะเจาะจง การตรวจหาโรคทางรังสีวนิ จิ ฉัยอันแรกทีส่ าํ คัญคือการใชอัลตราซาวด(ultrasound)ตรวจ
ชองทองดานบน จะสามารถตรวจพบโรคไดดีมาก มีความแมนยําสูง ราคาถูกและสามารถตรวจพบโรคระยะแรกไดดี
ชวยใหผลการรักษาไดผลดีมาก การใช CT และMRI จะใชเพื่อการแยกโรคและวางแผนการรักษาผาตัด หรือในรายที่
สงสัยวามะเร็งลุกลามเขาไปในอวัยวะที่สําคัญเชนเสนเลือดดําที่มาเลี้ยงตับ (portal vein) หรือเสนเลือดแดงที่มาเลี้ยง
ตับ (hepatic artery) นอกจากนี้ยังใชในการติดตามผลการรักษาไดอีกดวย
พยาธิวิทยา
จากประสบการณของเราพบวาพยาธิสภาพสวนใหญทีพ่ บขณะผาตัดมักจะเปนระยะทีโ่ รคลุกลามแลว แตอยางไร
ก็ตามพยาธิสภาพของมะเร็งทอนํ้าดีที่เกิดในตับ (intrahepatic cholangiocarcinoma)เมื่อตัดกอนเนื้องอกแบะออก
จะพบวาหนาตัดมีสีขาวแกมเทาและคอนขางจะสะทอนแสงแวววาวเนื่องจากการหลั่งนํ้าเมือกจากกอนมะเร็ง อาจพบ
เปนกอนเดี่ยวๆหรือหลายกอนก็ได และอาจพบขางเดียวหรือจากตับทั้งสองขางก็ได ซึ่งพยาธิสภาพอยางนี้อาจทําให
เขาใจผิดวาเปนกอนมะเร็งที่กระจาย(metastases)มาจากที่อื่นก็ได สวนมะเร็งทอนํ้าดีที่เกิดนอกตับ (extrahepatic
cholangiocarcinoma) จะพบวาเกิดอยูในทอทางเดินนํ้าดี 3 ระดับ คือ ระดับสูงใกลกับตัวตับ โดยเกิดอยูในทอนํ้าดี
ตับจนถึงทอนํ้าดีตับรวม(upper third from hepatic duct to common hepatic duct) หรือ hilar cholangiocarcinoma (รอยละ 60) นอกจากนี้พบที่ทอทางเดินนํ้าดีสวนกลาง (middle third from distal common
duct,cystic duct and its conﬂuence to proximal common bile duct) (รอยละ 20) และพบที่ทอทางเดินนํ้า
ดีสวนลาง (lower third from distal common bile duct to periampullary region)(รอยละ 20) พยาธิสภาพที่
168 พบบริเวณ hilar เนื้อมะเร็งจะแข็งมากทําใหทอนํ้าดีตีบแคบ (scirrhous and stenotic type) แตบางครั้งก็อาจพบวา
เปนแบบอืน่ เชน papillary หรือ nodular type เปนตน สวนทีพ่ บในทอนํา้ ดีสวนกลางและสวนลาง มักจะเปนnodular
และ papillary type ตามลําดับ
พยาธิสภาพที่พบทั้งชนิดที่เกิดในทอทางเดินนํ้าดีในตับและนอกตับนั้นอาจจะพบหลายๆที่(multifocal) ในมะ
เร็งทอนํ้าดีนอกตับอาจจะพบวาเปนอยูหลายระดับ (skip lesions) พบรอยละ 10 นอกจากนี้ยังพบวามีตับขางใดขาง
หนึ่งมีขนาดเล็กลงกวาปกติ หรือมีการฝอของตับ (liver atrophy) ขางที่มีพยาธิสภาพ ทั้งนี้อาจจะเกิดจากการอุดตัน
ทอทางเดินนํา้ ดีเปนเวลานานหรือมีการลุกลามของมะเร็งเขาไปในเสนเลือดทีม่ าเลีย้ งตับสวนนัน้ แลวทําใหเสนเลือดอุด
ตันและทําใหตับขางนัน้ ฝอในทีส่ ดุ จากการศึกษาของรองศาสตราจารยวัชรพงศ พุทธิสวัสดิ์ ในผูปวยมะเร็งทอนํา้ ดีทมี่ า
ดวยอาการเหลืองจํานวน 125 ราย เมื่อ พ.ศ. 2531 พบตับฝอ 14 ราย (รอยละ11.2) เปนตับขางขวา 9 ราย ขางซาย
5 ราย
นอกจากนี้ยังมีพยาธิสภาพที่สําคัญที่พบไดประมาณรอยละ 5 ก็คือมะเร็งทอนํ้าดีเกิดตลอดทั้งทางเดินนํ้าดีนอก
ตับและในตับ ลักษณะเชนนีท้ าํ ใหการตัดสินใจรักษาเกิดความยากลําบาก และสวนใหญจะสามารถทําไดเพียงการรักษา
แบบประคับประคองเทานั้น มีนอยมากที่สามารถทําการผาตัดเอาเนื้องอกออกไดทั้งหมด (intention for cure)
จุลพยาธิวิทยา
จะพบวาเนือ้ มะเร็งประกอบดวยโครงสรางของตอมและลอมรอบดวยสวนพยุง (stroma) ทีเ่ ปนพังผืดแข็งจํานวน
มาก และมีการเรียงตัวเปนทอนํา้ ดีในรูปแบบธรรมดาโดยอาจจะสามารถแยกแยะไดดีปานกลาง หรือแยกยาก (simple
ductular arrangement of well or moderatelly differentiated collumnar or cuboidal epithelium) มะเร็ง
จะหลั่งนํ้าเมือก (mucin or mucus) แตจะไมสรางนํ้าดี การยอมสีพิเศษจะพบเมือกใน cytoplasm ของเซลลและ
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พบอยูนอกเซลลซึง่ ลอมรอบดวยสวนพยุง (stroma) การพบเชนนีน้ บั วามีความสําคัญมากเพราะทําใหสามารถแยกมะเร็ง
ที่เกิดจากอวัยวะที่มีเนื้อเยื่อเปนตอมได เชนมะเร็งลําไสใหญเปนตน
การกระจายของมะเร็งทอนํ้าดี
มะเร็งชนิดนีถ้ อื วาเปนมะเร็งทีม่ กี ารเติบโตชา แตก็พบวามีการลุกลามไปสูอวัยวะอืน่ ไดโดยเฉพาะอวัยวะขางเคียง
และตอมนํ้าเหลืองที่อยูใกลๆ (regional lymph nodes) ทั้งๆที่ตัวกอนมะเร็งนั้นอยูในระยะสุดทายแลวก็ตาม เราพบ
ปรากฏการณเชนนี้ประมาณรอยละ 85 สวนที่เหลืออีกรอยละ 15 นั้นตัวมะเร็งเองอยูในระยะแรกๆแตพบวามีการ
ลุกลามไปสูอวัยวะขางเคียงแลว นอกจากนี้การลุกลามไปยังเสนประสาท (perineural invasion) ที่อยูใกลๆก็พบได
การกระจายไปที่อื่นๆเชน กระดูกซี่โครง กระดูกสันหลัง กระดูกอื่นๆ สมอง ผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนังก็พบไดบาง
แตเปนจํานวนนอย เปนที่นาสังเกตวามะเร็งชนิดนี้กระจายไปทางกระแสเลือดนอย
มะเร็งทอนํ้าดีที่เกิดภายในตับ (intrahepatic or peripheral cholangiocarcinoma)
เปนโรคที่มักเขาใจผิดวาเปนมะเร็งตับ (hepatocellular carcinoma: HCC) เพราะตับโตและมีกอนที่ตับแต
มะเร็งทอนํ้าดีนี้ (intrahepatic cholangiocarcinoma: ICC) เกิดจากเซลลของเยื่อบุทอนํ้าดีในตับพบในผูปวยชาย
มากกวาผูหญิงประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจะมีอุบัติการณสูงกวาทุกๆภาคทั่วประเทศไทย
และมากทีส่ ดุ ในโลกจากการศึกษารวมกันของหนวยมะเร็งคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน, เชียงใหม, สงขลา
และสถาบันมะเร็งในกรุงเทพมหานครระหวาง พ.ศ. 2531-2534 สถิติของมะเร็งตับเมื่อปรับใหเขากับกลุมประชากร
มาตรฐานโลกแลวพบวาอุบตั กิ ารณของมะเร็งตับจังหวัดขอนแกนในผูชายและผูหญิงเปน 94.8 และ 39.4 ตอประชากร
100,000 คนตามลําดับและคาดวาจะมีผูปวยใหมราว 8,000 รายตอปในขอนแกนพบรอยละ 89 เปนมะเร็งทอนํ้าดี 169
เปรียบเทียบกับรอยละ 2 ในสงขลาซึ่ง HCC จะพบรอยละ 96 และในกรุงเทพฯ พบ hepatocellular carcinoma
รอยละ 7113
สาเหตุของ ICC ในทางยุโรปไมทราบแนวาสารกอมะเร็งเปนอะไรเพียงแตสันนิษฐานวาอาจจะเกีย่ วของกับโรค
ของระบบทางเดินนํ้าดี, นิ่วในตับ (hepatholithiasis), Caroli’s disease, primary selerosing cholangitis หรือ
biliary dysplasia แตสาเหตุของ ICC ในประเทศไทยมีการศึกษามากมายที่ชี้ชัดวาพยาธิใบไมตับ (Opisthorchis
viverrini) เปนสาเหตุของการเกิดโรคนี้
อาการและอาการแสดงสวนใหญจะมาดวยอาการไมสบายในทอง (abdominal discomfort หรือ 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 jaundice.
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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การวินจิ ฉัย โดยการซักประวัตแิ ละตรวจรางกายพบอาการและอาการแสดงดังกลาวเนือ่ งจากโรคนีไ้ มคอยมีอาการ
และอาการแสดงใหเห็นมากนักจนกวาโรคจะลุกลามเปนระยะทายๆแลว ไมเหมือนมะเร็งทอนํ้าดีนอกตับ( Extrahepatic CCA) ทีม่ ดี ซี านหรือไขนํามากอน ผูปวยอึดอัดแนนทองและเบือ่ อาหารรวมกับนํา้ หนักลดอาจตองพิจารณาตรวจ
อัลตราซาวดตับและชองทองสวนบนซึ่งจะสามารถตรวจพบไดคอนขางแมนยําการตรวจการทํางานของตับโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง alkaline phosphatase จะมีคาสูงเสมอคา AFP มักจะปกติแต CA 19-9 และ CEA คามักจะสูงการทํา spiral CT หรือ MRI จะชวยในการวินิจฉัยและชวยในการทําแผนรักษา
การแยกระยะ (staging) ของโรคจะใชระบบ TNM (American Joint Committee on Cancer : AJCC 7thEd.,
2010) โดยT (Tumor) ขนาดกอน สวน N (Lymph nodes) ตอมนํา้ เหลืองทีม่ ะเร็งลุกลามไป และ M (Metastasis) กา
รแพรกระจายของโรคไปทีอ่ วัยวะอืน่ ซึง่ จะไมขอกลาวในรายละเอียดในทีน่ ซี้ งึ่ ความสําคัญของระยะของโรคนัน้ มีไวเพือ่
บอกวา ขณะที่ตรวจพบนั้นโรคอยูในระยะแรกๆหรือระยะที่ลุกลามแลว เพราะผลการรักษาแตกตางกัน โรคที่อยูใน
ระยะแรกผลการรักษาจะดีกวาและสามารถรักษาใหหายขาดได แตถาโรคถูกตรวจพบเมื่อระยะของโรคอยูในระยะ
ลุกลามแลวการรักษาก็จะยากและผลการรักษาไมดีเทาทีค่ วร ซึง่ โรคมะเร็งทอนํา้ ดีนสี้ วนใหญจะตรวจพบเมือ่ โรคอยูใน
ระยะทีล่ กุ ลามแลว เพราะฉะนัน้ การรณรงคใหกลุมเสีย่ งมะเร็งทอนํา้ ดีใหไดรับการตรวจคัดกรองหามะเร็งทอนํา้ ดีใน
ระยะแรกจึงมีความสําคัญ
การรักษา
1. การผาตัด
170
2. การใชรังสีรักษา
3. การใชเคมีบําบัด
4. การใชเคมีบําบัดแลวคอยผาตัด
5. การใชรังสีและเคมีบําบัดกอนแลวคอยผาตัด
การรักษาทีห่ วังผลใหหายขาดคือการรักษาโดยการผาตัดตับออก (Liver resection) ซึง่ ตองทําโดยศัลยแพทย
ที่มีความเชี่ยวชาญการผาตัดโรคตับ ทางเดินนํ้าดีและตับออนที่มีประสบการณสูงและมีการทํางานเปนทีม เพราะการ
ตัดตับเพื่อหวังผลใหโรคมะเร็งทอนํ้าดีในตับใหไดผลเพื่อการรักษาใหหายขาดนั้น ตองมีการตัดตับออกใหมากพอไมให
เหลือมะเร็งทิ้งไวและอาจมีความจําเปนตองตัดตอเสนเลือดดําและเสนเลือดดําใหญที่ไปเลี้ยงตับดวย นอกจากนี้อาจ
จําเปนตองตัดอวัยวะขางเคียงตับเพื่อเอามะเร็งออกใหมากที่สุดดวย เชนกระเพาะอาหาร กระบังลม เปนตน สิ่งที่ตอง
คํานึงถึงใหมากเพราะมีความสําคัญสูงก็คือสวนของตับที่เหลืออยูตองมากพอที่จะทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ มิเชนนั้น
แลวจะเกิดอาการตับวายและเสียชีวติ ได ซึง่ ตับวายนีเ้ ปนภาวะแทรกซอนหลังผาตัดตับออกเปนภาวะทีอ่ นั ตรายทีส่ ดุ ใน
การรักษาโรคนี้ การรวมมือกันวางแผนการรักษาระหวางศัลยแพทยและรังสีแพทยจึงมีความจําเปนในการวางแผนการ
ผาตัด เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและประโยชนสูงสุด
จากประสบการณการรักษาและการรายงานผลการรักษาของโรงพยาบาลศรีนครินทรพบวาการใหการรักษา
เสริมดวยยาเคมีบําบัด (Adjuvant chemotherapy) ในกลุมผูปวยที่ไดรับการรักษาผาตัดตับ (Curative liver resection) เพือ่ หวังผลใหหายขาดไดผลดีกวากลุมผูปวยทีไ่ มไดรับยาเคมีบาํ บัด และการใหยาตัง้ แตสองชนิดขึน้ ไปไดผลดีกวา
การใหยาเพียงชนิดเดียว จึงทําใหในอนาคตอันใกลนี้ ผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีมีความหวังที่จะมียาเคมีบําบัดเพื่อเปนการ
รักษาเสริมการผาตัดเพื่อใหหายขาดได
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มีการรายงานผลการรักษาเสริมดวยการฉายรังสีทงั้ ภายนอกและภายในรางกายในตางประเทศไดผลดีพอสมควร
แตการใหบริการการรักษาดวยรังสีบาํ บัดเพือ่ การรักษาเสริมยังไมมีอยางแพรหลาย และการวิจยั เรือ่ งนีย้ งั มีนอยมากใน
ประเทศไทยผูปวยสวนใหญที่มาพบแพทยมักจะเปนกลุมที่โรคลุกลามแลว ไมสามารถรักษาใหหายขาดได การรักษา
เพื่อทุเลาอาการของโรค เชนอาการเจ็บปวด อาการเหลืองคันและภาวะทุโภชนาการ สามารถผาตัดเพื่อรักษาอาการ
เหลานี้ได ผูปวยบางรายที่ไมสามารถที่จะดมยาสลบไดเพราะรางกายไมแข็งแรงพอ ก็มีวิธีอื่นที่จะบรรเทาอาการของผู
ปวยไดเชนการระบายนํ้าดีผานตับ หรือโดยการสองกลองเปนตน การรักษาโดยความรอน คลื่นเสียง(shock wave)
ไมโครเวฟ (microwave) และคลืน่ วิทยุ (radiofrequency) ก็เปนการรักษาประคับประคองทีย่ งั อยูในงานวิจยั เปนสวน
ใหญและผลทีไ่ ดยังไมดีพอเพราะกลุมผูปวยยังไมมากพอการใชเคมีบาํ บัดในกลุมผูปวยระยะลุกลามยังไมไดผลดี ยังไมมี
ยาเคมีบําบัดที่ไดผลดีเหมือนมะเร็งชนิดอื่น เชนมะเร็งเตานมหรือมะเร็งลําไสใหญเปนตน
ผูปวยทีไ่ ดรับการรักษาโดยการผาตัดเนือ้ งอกออกและพบวาตัดไดหมด (negative margin) ควรจะติดตามผล
การรักษาโดยวิธีสังเกตอาการและทําอัลตราซาวด หรือ CT ทุก 6 เดือน จนครบ 2 ป ในปจจุบันยังไมมี deﬁnitive
adjuvant regimen ที่จะทําใหอัตราการอยูรอดของผูปวยเพิ่มขึ้น การให adjuvant chemotherapy อาจจะทําได
ถาเปนการศึกษา clinical trail ที่เหมาะสม
ผูปวยทีไ่ ดรับการผาตัดแลวแตตัดออกไมหมด (positive margin) ควรไดรับการดูแลแบบสหสาขา เปนราย ๆ
ไป เชน การตัดเนื้องอกออก (additional resection), ablative therapy,หรือการใชเคมีบําบัดรวมกับรังสีรักษา แต
ทัง้ หมดทีก่ ลาวมายังไมมีการศึกษาแบบ randomized clinical trial ทีม่ ขี อมูลพอทีจ่ ะยืนยันผลการรักษาในแตละแบบ
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ที่กลาวมาแลวได
ผูปวยที่ไมสามารถตัดเนื้องอกออกได อาจมีแนวทางการรักษาดังนี้ เชน การรักษาแบบประคับประคอง (supportive care) การทํา ablative therapy with cry therapy หรือ radiofrequency หรือ microwave การใหการ
รักษาดวยรังสีรักษารวมกับใหเคมีบําบัด หรือการใหเคมีบําบัด9 ยังมีขอมูลสนับสนุนไมเพียงพอ ยังตองการ clinical
trial เชนเดียวกัน
สวนผูปวยทีม่ ะเร็งแพรกระจาย (metastatic disease) การรักษาโดยวิธปี ระคับประคองยังคงเปนวิธที ปี่ ลอดภัย
และเหมาะสม อาจจะใหเคมีบําบัดได แตยังไมมี regimen ที่เหมาะสม การทํา clinical trial ยังมีความจําเปน
การติดตามผูปวยภายหลังการผาตัดและหรือมีการรักษารวมอื่น ๆ ใหตรวจดวยอัลตราซาวด หรือ CT ทุก 6
เดือน ตลอดระยะเวลา 2 ป ถาพบวามีการเกิดโรคซํ้า (recurrent disease) ก็ใหทําการสืบคนโดยละเอียดเหมือนกับ
การพบโรคใหม และใหการรักษาดังที่ไดกลาวมาแลว
โดยทั่วไปแลวการรักษามะเร็งแทบจะทุกชนิดนั้นการผาตัดเอากอนมะเร็งออกจะเปนวิธีที่ไดผลดีที่สุดและใน
กรณีโรคนีก้ เ็ ชนกันจากการศึกษาของศาสตราจารยนายแพทยทองอวบ อุตรวิเชียร พบวาผูปวย stage III หลังการผาตัด
ปที่ 1,3 มีชีวิตอยูรอยละ 100 และ 33 ตามลําดับและมีผูปวย 3 รายที่อยูรอดไดเกิน 5 ปสวน Stage IV-A อาจจะมี
ชีวติ อยู 1,3,5 ปหลังผาตัดรอยละ 80,30 และ 0 ตามลําดับระยะ IV-B รอดหลังผาตัดทีม่ ี 1,3,5 เปนรอยละ 26,12 และ
0 ในการศึกษาดังกลาวไมพบผูปวยระยะที่ 1 และ 2
จะเห็นไดวาโรค ICC นี้ผลการรักษาไมคอยดีทั้งนี้อาจจะเปนเพราะผูปวยในระยะที่ III – I V ดังนั้นการใหการ
วินิจฉัยใหไดผูปวยในระยะแรกของโรคจึงมีความจําเปน อนึ่งการปองกันไมใหเกิดโรคโดยการใหการศึกษาและ
สุขศึกษากับประชากรก็นับวามีความสําคัญอยางยิ่ง
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มะเร็งทอนํ้าดีนอกตับ (extra hepatic cholangiocarcinoma)
มะเร็งทอนํา้ ดีชนิดนีม้ กั จะมาพบแพทยเมือ่ มีอาการตัวหรือตาเหลืองแลวเปนสวนใหญ เพราะถาเปนระยะแรกๆ
จะไมมีอาการอะไรเนื่องจากมีขนาดเล็ก แตเมื่อมีขนาดโตขึ้นจนทําใหเกิดการอุดตันของทอทางเดินนํ้าดีก็จะทําใหเกิด
อาการตาเหลือง เปนเหตุใหผูปวยไปพบแพทย แตขณะเดียวกันนัน้ มะเร็งไดลุกลามไปยังอวัยวะขางเคียงและตอมนํา้ เห
ลืองรอบๆทอนํ้าดีแลว ดังนั้นผูปวยสวนใหญที่พบจึงเปนระยะที่ III-IV ซึ่งทําใหผลการรักษาไมดีเทากับการรักษามะเร็ง
ชนิดอื่นๆ แตอยางไรก็แลวแตการรักษาผูปวยไมวาจะเปนระยะใดของโรคก็ยังดีกวาการที่ไมทําอะไรเลย ดังจะกลาว
เหตุผลตอไป
ดังทีไ่ ดกลาวไวตัง้ แตตนแลววามะเร็งทอนํา้ ดีชนิดทีอ่ ยูนอกตับนีส้ วนใหญจะอยูทีท่ อทางเดินนํา้ ดีทใี่ กลๆกับตับ
(porta hepatic) ซึ่งมักจะเกิดในทอนํ้าดีตับขางใดขางหนึ่งหรือทอนํ้าดีตับรวม (right or left hepatic or common
hepatic bile duct) เนื่องจากลักษณะทางกายวิภาคของบริเวณนี้เปนที่ที่ทอนํ้าดี,เสนเลือดดําและเสนเลือดแดงที่มา
เลี้ยงตับมาอยูใกลชิดกัน แพทยบางทานจึงเรียกบริเวณนี้วาเปนขั้วตับ สวนภาษาอังกฤษเรียกวา hilar หรือ hilus ซึ่ง
เปนที่มาของชื่อ hilar cholangiocarcinoma ตอไปนี้จะเรียกมะเร็งทอนํ้าดีที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้วา hilar cholangiocarcinoma
พยาธิวิทยา
เนื้องอกชนิดนี้มีลักษณะที่เห็นไดดวยตาเปลา แบงไดเปน 4 ชนิด15 คือ
1. Papillary type
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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 ซึ่งทําใหสามารถกระจาย
ไปสูอวัยวะขางเคียงและไปตอมนํ้าเหลืองไดรวดเร็วกวาสองแบบแรก การพยากรณโรคจึงไมดีนัก เนื้องอกที่มีการ
พยากรณโรคที่ดีที่สุดในที่นี้คือ papillary type
ยังมีการแบงลักษณะของเนื้องอกอีกแบบหนึ่ง คือการแบงตาม Bismuth-Corlette classiﬁcation16ซึ่งเปนก
ารอธิบายถึงการลุกลามของเนื้องอกไปตามทอทางเดินนํ้าดี เพื่อประโยชนในการพิจารณาใหการรักษาและติดตามผล
การรักษา ซึ่งไดมีการกลาวถึงและใชกันอยางมาก และไดมีความพยายามที่จะดัดแปลงการแบงแบบนี้อยูบาง แตก็ยัง
ไมแพรหลาย การแบงแบบเดิมจึงยังเปนที่นิยมอยู 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
การรักษามะเร็งทอนํ้าดีที่บริเวณขั้วตับ (perihilar cholangiocarcinoma) เพิ่งไดผลดีเมื่อประมาณ 20 ปที่
ผานมา กอนหนานีผ้ ลการรักษาไมดีเพราะผูปวยมาพบแพทยเมือ่ อาการของโรคลุกลามมากแลว ไมสามารถทําการผาตัด
เพือ่ หวังผลใหหายขาดได ในปจจุบนั มีพฒ
ั นาการในดานการวินจิ ฉัยทางรังสีวทิ ยาทีด่ ขี นึ้ ผูปวยสามารถเขาถึงการตรวจ
ดวยอัลตราซาวดไดมากยิ่งขึ้น ความกาวหนาของเครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอร(multidetector computed tomography ) เครื่องตรวจวินิจฉัยดวยสนามแมเหล็ก (Magnetic resonance imaging) ที่ทันสมัยขึ้นทําใหการวางแผนการ
รักษาไดดี การดูแลผูปวยกอนการผาตัดที่ดีขึ้น การพัฒนาการดมยาสลบและเครื่องมือติดตามผูปวยขณะดมยาสลบ
ตลอดจนความรูและเทคนิคตางๆดีขึ้นมาก การผาตัดตับมีการพัฒนาขึ้นมาก การดูแลผูปวยหลังการผาตัดในหอผูปวย
หนัก ทําใหผูปวยปลอดภัยขึ้นมาก และผลการผาตัดในระยะสั้นและระยะยาวก็ดีขึ้นมาก
หลักการผาตัดตับเพือ่ การหวังผลใหหายขาดในผูปวยมะเร็งทอนํา้ ดีทบี่ ริเวณขัว้ ตับนัน้ สวนใหญแลวตองตัดตับ
ออกพรอมๆกับทอนํ้าดีนอกตับ ถุงนํ้าดีและตอนํ้าเหลืองที่อยูรอบๆตับออกดวย ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถเอาเนื้องอกออก
ใหหมด เพื่อลดการเกิดซํ้าและตองการอัตราการอยูรอดระยะยาวของผูปวยดีขึ้น
ในกรณีที่เนื้องอกอยู proximal third ของทอนํ้าดี การผาตัดตองทํา hilar resection และ lymphadenectomy ซึง่ สวนใหญอาจตองทํา liver resection ดวย เพราะการทํา hilar resection มักจะไมเพียงพอ แตถาทํา frozen
section แลว ได free margin ก็ไมตองทํา liver resection นอกจากนี้การทํา caudate lobe resection ก็แนะนํา
ใหทําเปนอยางยิง่ เพราะจะทําใหผลการรักษาดีกวาไมทํา สําหรับผูปวยทีไ่ มสามารถทํา resection ไดจากสาเหตุตางๆ
เชนโรคตับเรื้อรัง (chronic liver disease;primary sclerosing cholangitis) หรือมีการลุกลามที่ตับทั้ง 2 ขาง (bilo- 173
bar extension) อาจพิจารณาทําการเปลี่ยนตับ18-19
เนือ้ งอกทีอ่ ยูmiddle third ใหทํา major duct resection และ frozen section แตสวนใหญแลวตองทําการ
ผาตัดเหมือนมะเร็งทอนํ้าดีที่อยูสวนปลายเกือบทั้งหมด สวนเนื้องอกที่อยูปลายสุด (distal third) ใหทําการตัดทอนํ้า
ดีสวนปลายพรอมๆกับลําไสเล็กสวนตนและสวนหัวของตับออนออกพรอมกัน (pancreaticoduodenectomy andLymphadenectomy)
การรักษาเพิ่มเติมผูปวยที่ตัดเนื้องอกออกไมหมด (positive margin) หรือมีการกระจายไปที่ตอมนํ้าเหลือง
แลว (positive lymph node) หรือมะเร็งระยะแรก (carcinoma in situ) ที่สวนปลายของเนื้องอกที่ตัดออกมา (surgicalmargin) อาจใหการรักษาแบบสหสาขา เชน การใหรังสีรกั ษารวมกับเคมีบาํ บัด หรือการใหเคมีบาํ บัดแตเพียงอยาง
เดียว อยางไรก็แลวแตยังไมมีการศึกษาแบบ clinical trial ใดๆที่จะยืนยันวิธีการรักษาตางๆที่กลาว ฉะนั้นจึงตอง
พิจารณาใหการรักษาเปนรายๆ ไป
ผูปวยทีต่ ดั เนือ้ งอกออกไดหมด (negative margin) อาจใหการดูแลโดยการสังเกตอาการและติดตามเฝาระวัง
เปนระยะ การพิจารณาใหเคมีบําบัดรวมกับรังสีรักษา ตองพิจารณาเปนรายๆเชนกัน
ผูปวยทีไ่ มสามารถตัดเนือ้ งอกไดในขณะทีผ่ าตัด ควรทํา surgical bypassหรือการระบายนํา้ ดีโดยใสทอระบา
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 และรักษาแบบประคับประคองอยางดีทสี่ ดุ สวนการใหเคมีบาํ บัดนัน้ ยังไมมีสตู รการรักษาทีเ่ ปนมาตรฐาน ถึง
แมจะมีวิธีการที่กําลังไดรับการยอมรับอยูบางก็ตาม15,22-23
ผลการรักษา
โดยสรุปแลวการรักษามะเร็งทอนํา้ ดีทขี่ วั้ ตับและมะเร็งทีท่ อนํา้ ดีสวนปลายในปจจุบนั ไดผลดีเปนทีน่ าพอใจใน
กลุมผูปวยที่อยูในระยะแรกๆของโรค อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผูปวยที่ไดรับการผาตัดตับลดลงมาก ใน
ปจจุบนั ลดลงตํา่ กวารอยละ5 สวนอัตราการรอดชีพระยะยาวในการผาตัดเพือ่ หวังผลหายขาดในกลุมทีส่ ามารถตัดเนือ้
งอกออกไดหมดและมะเร็งยังไมกระจายไปที่ตอมนํ้าเหลืองสูงถึงรอยละ 47 (5-year survival)
การติดตามผลการรักษา
ติดตามผลโดยการทําอัลตราซาวด หรือ CT ทุก 6 เดือน เปนเวลา 2 ป ถาพบวาโรคกําเริบก็ใหทําการสืบคน
อยางละเอียดเหมือนกับตอนที่พบโรคใหม และใหการรักษาตามที่กลาวมาแลว
บทสงทาย
โรคมะเร็งทอนํ้าดียังคงเปนโรคที่ยังไมไดรับความตระหนักจากสังคมมากนัก ทั้งๆที่โรคนี้สามารถปองกันได
วินิจฉัยและรักษาใหหายขาดได การสรางความตระหนักรู้ในประชาชน สังคมทั้งภาครัฐและเอกชนจะสามารถแกไข
174 ปญหาโรคนี้ในระยะยาวได
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การดูแลประคับประคองผูปวยโรคมะเร็ง
(Palliative Care in terminal cancer)
นางสาวเทวี ไชยะเสน
โรงพยาบาลสกลนคร
โรคมะเร็งเปนโรคทีไ่ มทราบสาเหตุแนชัด ทําใหไมสามารถปองกันการเกิดโรคได สวนใหญจะรักษาเมือ่ เปนโรค
แลว ในระยะแรกๆของการดําเนินโรค มักจะประสบผลสําเร็จในการรักษา แตมีไมนอยทีผ่ ปวยมาพบแพทยเมื
ู
อ่ โรคเปน
มากแลวและลุกลามเขาสูอวัยวะอื่นๆ การรักษาอาจไดผลตํ่าหรือบางครั้งมีการกลับเปนซํ้าของโรค จนลุกลามแพร
กระจายไปทั่วรางกายไมสามารถรักษาใหหายขาดได
โรคมะเร็ง (cancer) คือ โรคที่เกิดจากความไมสมดุลของกระบวนการเจริญเติบโตและกระบวนการตายของ
เซลล เซลลมะเร็งมีกระบวนการเจริญเติบโตสูงกวากระบวนการตาย จึงสงผลใหเกิดความผิดปกติทงั้ ภายนอกและภายใน
เซลล ลักษณะที่สําคัญที่สุดของเซลลมะเร็ง ที่สังเกตไดจากภายนอก คือ การมีรูปรางและคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป
(transformation) รวมกับการแบงตัวอยางไมสิ้นสุด (immortalization) สวนความผิดปกติภายในเซลลนั้นเกิดขึ้นที่
ระดับยีน และตองมียีนที่ผิดปกติเกิดขึ้นในเซลลมะเร็งมากกวา 1 ยีน1
โรคมะเร็งระยะสุดทาย
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คํานิยามผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย (terminal stage) 2 หมายถึง ผูปวยทีม่ อี าการของโรคมะเร็งทีไ่ มสามารถ
รักษาใหหายขาดได จะมีอาการตางๆ ที่บงชี้วามีชีวิตอยูไดไมนาน แตไมสามารถจํากัดระยะเวลาไดวาจะมีชีวิตอยูได
นานเทาใด มีการลุกลามหรือแพรกระจายของโรคจนไมสามารถควบคุมอาการได การรักษาเปนเพียงการบรรเทาอาการ
เจ็บปวด หรืออาการทุกขทรมาน และมักเปนผูปวยที่มีการกลับเปนซํ้าของโรคภายหลังการรักษาและไมสามารถจะ
ใหการรักษาไดอีก
ผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายที่ลุกลามหรือแพรกระจายออกไปสูอวัยวะตาง ๆ ของรางกายแลว จะมีโอกาส
รักษาใหหายขาดไดนอย โรคทีก่ ระจายออกไปนัน้ จะมีขนาดโตขึน้ อยางรวดเร็วและขัดขวางระบบการทํางานของอวัยวะ
นั้นๆ เปนเหตุใหมีอาการแทรกซอนตางๆ เกิดขึ้นไดหลายรูปแบบ อาทิเชน ทองมาน เจ็บปวดบริเวณกระดูกที่เปนโรค
กลืนอาหารไมลง หายใจไมสะดวก ถายอุจจาระหรือปสสาวะลําบาก เปนลมชักและหมดสติ เปนตน ทัง้ นีแ้ ลวแตวาโรค
ไดกระจายไปปรากฏที่อวัยวะใด อาการตางๆดังกลาวนี้บางอยางปองกันไมใหเกิดขึ้นได บางอยางมีอาการเกิดขึ้นแลว
ไมสามารถรักษาหรือบําบัดอาการใหบรรเทาลงได ผูปวยโรคมะเร็งทีม่ กี ารกระจายของโรคออกไปทัว่ รางกายแลวมักจะ
มีชวี ติ อยูตอไปไดอีกไมนาน สวนมากจะถึงแกกรรมในระยะเวลาอันสัน้ 3 การดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย จะเปนการ
ดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) ที่มุงเนนใหผูปวยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด โดยใหการดูแล
ความสุขสบายดานรางกายดวยการและบรรเทาอาการที่ทําใหผูปวยไดรับความทุกขทรมาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ควบคุมความเจ็บปวด นอกจากนี้ยังตองใหการดูแลดานจิตใจ สังคมและดานจิตวิญญาณ ซึ่งจะชวยกระตุนใหผูปวย
เตรียมตัวและเผชิญกับความตายอยางสงบและมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย4
ความหมายของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
WHO ไดใหคําจํากัดความของคําวา Palliative care หมายถึง การดูแลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวยและ
ครอบครัวทีเ่ ผชิญกับภาวะคุกคามชีวติ จากความเจ็บปวย ปองกันและบรรเทาความทุกขทรมานทีเ่ กิดขึน้ โดยการวินจิ ฉัย
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ปญหาตัง้ แตแรกเริม่ ประเมินอยางแมนยําและใหการรักษาความเจ็บปวดและอาการรบกวนอืน่ ๆ ครอบคลุมทัง้ ทางดาน
รางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ การดูแลแบบประคับประคองที่ดี ควรเริ่มตั้งแตระยะแรกเริ่มของโรคพรอมๆกับ
การรักษาหลักอื่นๆควบคูกันไป
ความตองการการดูแลของผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย
แนวทางการใหการดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายตามปญหาดานตางๆ พอสรุปไดดังนี้ 5
1. ปญหาและความตองการทางดานรางกาย การดูแลปญหาดานรางกาย นับวามีความสําคัญที่สงผลตอ
คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาอาการตางๆที่ทําใหผูปวยทุกขทรมานให
บรรเทาลงไดมากที่สุด เชน อาการเจ็บปวด ทองมาน อาการหายใจลําบาก ปสสาวะและอุจจาระไมออก ผอมแหงและ
ออนเพลีย เปนตน โดยเฉพาะอาการเจ็บปวด ซึ่งเปนปญหาอันดับหนึ่งของผูปวยโรคมะเร็ง สงผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวติ อารมณ จิตสังคมของผูปวยและครอบครัว ในระยะสุดทายของโรคมะเร็งทีม่ กี ารกระจายไปทีก่ ระดูก ตับหรือมีการ
กดเบียดของเสนประสาท จะทําใหมีอาการปวดรุนแรง 5 เมื่อเกิดความทุกขทรมานจากความเจ็บปวดจะสงผลกระทบ
ตอสุขภาพของผูปวยโรคมะเร็งทัง้ ทางดานรางกาย ดานจิตอารมณ สังคม เศรษฐกิจและดานจิตวิญญาณ ความเจ็บปวด
เปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาและเปนความรูสึกเฉพาะบุคคล “ตราบใดที่บุคคลบอกวาปวด แสดงถึงความเจ็บปวดนั้นยังคง
อยู”6 เปาหมายของการดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายจึงเนนการควบคุมอาการปวดใหไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ใหความสุขสบายกับผูปวยจนถึงวาระสุดทายของชีวิต6
ปญหาและความตองการทางดานรางกายอืน่ ๆ ไดแก การดูแลเรือ่ งการนอนหลับพักผอน การดูแลความสะอาด 177
ของรางกาย การดูแลใหไดรับอาหารอยางเพียงพอตามความตองการของรางกายตามสภาพของผูปวยแตละบุคคล ใน
การดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายทางดานรางกาย จะตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยของผูปวย ไมทําการ
รักษาที่ไมจําเปนหรือเกินจําเปนหรือการรักษาที่ไมเกิดประโยชนสูงสุดตอผูปวยและมีผลทําใหผูปวยทุกขทรมานมาก
ขึ้น
การจัดการอาการตางๆทางดานรางกายทีพ่ บบอยของผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย (Symptom management)
1. อาการปวด ผูปวยโรคมะเร็งโดยเฉพาะเมื่อเขาสูระยะแพรกระจายรอยละ 9 0 จะมีอาการปวด7 แตละคน
อาจมีความปวดที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก ปจจัยทางดานกายภาพ อารมณ บุคลิกภาพ ประสบการณ
ครอบครัวและการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ เปนตน ชนิดของอาการปวดอาจมีทั้งปวดแบบชัดเจนตรงตําแหนงของ
อวัยวะที่เปนกอน ปวดแบบไมชัดเจนกรณีมะเร็งอยูในอวัยวะบริเวณชองทอง หรือปวดแบบสัมพันธกับเสนประสาท
กรณีมะเร็งกระจายไปที่กระดูกและกดทับเสนประสาท การจัดการอาการปวดมีทั้งวิธีการใชยา (pharmacological
intervention) เปนวิธีหลักในการระงับปวด ตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก ในการเลือกใชยาตามระดับความ
รุนแรงของความปวด “WHO analgesic Ladder” (ตารางที่ 1) การบริหารยาจะตองเปนลักษณะตอเนื่องตลอดเวลา
(by clock)ไมควรบริหารยาเมื่อมีความปวดเทานั้น7 วิธีการใหยาทางปาก (by mouth) เปนการใหยาที่ดีที่สุดในระยะ
ที่ผูปวยสามารถรับประทานได ประเมินและติดตามผลการรักษาและปรับวิธีการบริหารยาตามสภาพผูปวยเปนระยะ
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ตารางที่ 12 หลักการใชยาแกปวดขององคการอนามัยโลก (WHO analgesic Ladder)
ยาขั้นที่ 1 ระดับความปวดเล็กนอย (คะแนน 1-3/1 0) ใชยากลุม nonopioid (aspirin หรือ paracetamol) และอาจใหยาเสริม
+ NSAID (Diclofenac หรือ Ibuprofenหรือ Naproxen)
ยาขั้นที่ 2 ระดับความปวดปานกลาง (คะแนน 4-6/1 0)
ใชยา weak-opiod (Codiene หรือ Tramadol) และอาจใหยาเสริม
ใหยาตามความรุนแรง
+ non-opioid (aspirin หรือ paracetamol)
ของความปวด ตามขั้น
+ NSAID (Diclofenac หรือ Ibuprofen)
บันได ( by the ladder) + Adjuvants (anticonvulsants หรือ corticosteroid)
ยาขั้นที่ 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)
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วิธกี ารจัดการความปวดโดยไมใชยา (non-pharmacological intervention) ก็เปนวิธกี ารทีส่ าํ คัญและจําเปน
อีกวิธหี นึง่ อาจใชควบคูกับการจัดการความปวดดวยยา ซึง่ ขึน้ อยูกับสภาพของผูปวยในขณะนัน้ 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
ระยะสุดทาย มุงเนนการรักษาเพือ่ จัดการสาเหตุทสี่ ามารถแกไขได เชน หากมีนาํ้ ในชองเยือ่ หุมปอด อาจเจาะนํา้ ในชอง
เยือ่ หุมปอดออกเปนครัง้ คราว และแพทยอาจพิจารณาใหยามอรฟนชวยลดอาการเหนือ่ ยหอบควบคูไปดวย หรือใชเปน
วิธีการรักษาหลักในกรณีผูปวยไมตองการใชวิธีการรักษาดวยการเจาะนํ้าออกจากปอด ในกรณีมีอาการเหนื่อยหอบ ผู
ปวยมักมีความวิตกกังวล การใหยาคลายกังวลจะทําใหผูปวยรูสึกดีขึ้น วิธีการดูแลทั่วๆไป ไดแก ใหผูปวยพักผอน งด
กิจกรรมที่ออกแรงหรือหักโหม ฝกการหายใจผอนคลาย โดยหายใจเขาทางจมูกลึกๆ ประมาณ 5 วินาที กลั้นลมหายใจ
ไวประมาณ 3 วินาที ผอนลมหายใจออกทางปากยาวๆ(หอปากเล็กนอย)ประมาณ 5 วินาที ครั้งละ 3 0-4 0 รอบ วัน
ละ 2-3 ครั้ง ใชพัดลมเปาใหผูปวยรูสึกเย็น จัดใหนอนในที่อากาศถายเทสะดวก ใหนอนหัวสูง 3 0-45 องศา การให
ออกซิเจนอาจไมชวยใหอาการหอบลดลงแตอาจชวยใหผูปวยและญาติคลายกังวลได (ดาริน จตุรภัทร, 2554)
3. อาการออนลา (fatique) เปนอาการทีผ่ ปวยรู
ู สึกวาหมดแรง เหนือ่ ยลาทัง้ กายและใจ ความสามารถในการ
ทํากิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวัตรลดลง ปฏิสัมพันธหรือสัมพันธภาพตอบุคคลอื่นลดลง รางกายถดถอย ความทนทาน

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

ของรางกายลดลง การดูแลดวยการใหพักบอยขึ้น ใหเวลาในการทํากิจกรรมนานขึ้น การชวยเหลือกิจกรรมบางอยาง
หรือเกือบทัง้ หมดหรือทัง้ หมดแลวแตสภาพของผูปวย ทําความเขาใจกับผูปวยและครอบครัววาอาการออนลาทีเ่ กิดขึน้
เปนสวนหนึง่ ของโรคมะเร็ง การใหสารอาหารหรือเพิม่ แคลลอรีท่ างปากหรือทางหลอดเลือดดํา ไดผลนอยหรืออาจทําให
เกิดผลแทรกซอนที่อันตราย
4. อาการคลื่นไสอาเจียน (nausea and vomiting)9
คลื่นไส เปนอาการที่ผูปวยรูสึกไมสบายในทอง มีนํ้าลายมาก กลืนอาหารลําบาก รูสึกวิงเวียนศีรษะหรือหนา
มืด ชีพจรเตนเร็ว
อาเจียน เปนอาการทีร่ างกายมีการหดรัดตัวของกระเพาะอาหาร และจะบีบเอาอาหารและนํา้ ยอยในกระเพาะ
อาหารใหไหลยอนหรือขยอนขึ้นมาที่ปาก สาเหตุของอาการคลื่นไสอาเจียนที่พบไดบอยคือ อาการทองผูก ภาวะลําไส
อุดตัน การติดเชือ้ เชน การติดเชือ้ ทางเดินปสสาวะ การระคายเคืองหรือการอักเสบของกระเพาะอาหาร เชน Gastritis
การติดเชื้อราในทางเดินอาหาร ผลขางเคียงจากยาและการรักษาบางอยาง เชน การใหรังสีรักษา สวนยาที่พบวาทําให
ผูปวยเกิดอาการคลืน่ ไสอาเจียนไดบอย คือ Opioids SSRI Antibiotics ยาเคมีบาํ บัด เปนตน ภาวะความดันในกะโหลก
ศีรษะสูง (Increased intracranial pressure) ภาวะUremia จากไตวาย ภาวะที่มีระดับของแคลเซียมในเลือดสูง
(Hypercalcemia) สาเหตุอนื่ ๆเชน กลิน่ บางอยาง ความวิตกกังวล เปนตน ในการรักษาอาการคลืน่ ไสอาเจียนในผูปวย
ระยะสุดทาย จําเปนตองวินจิ ฉัยหาสาเหตุทนี่ าจะทําใหเกิดอาการคลืน่ ไสอาเจียนของผูปวยกอนจากการซักประวัติ การ
ประเมินความรุนแรง การตรวจรางกาย ตลอดจนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการหรือทางรังสีวิทยาอื่นๆเพิ่มเติมเทาที่
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จําเปน เพื่อที่จะไดใหการรักษาตามสาเหตุอยางเหมาะสม
วิธีการรักษาโดยใชยา (Pharmacological Interventions)9
1. Serotonin antagonist เลือกใชในกรณีทอี่ าการคลืน่ ไสอาเจียนของผูปวยนาจะเกิดจากการรักษาดวยเคมี
บําบัด ยากลุมนีไ้ ดแก Ondansetron Granisetron เปนตน ขอพึงระวังของการใหยากลุมนีค้ อื ไมแนะนําใหใชตอเนือ่ ง
เปนเวลานาน เพราะอาจจะทําใหเกิดอาการทองผูกได
2. Metoclopramide เปนยาที่ใชบอยในการรักษาอาการอาเจียนในผูปวยระยะสุดทาย ยาตัวนี้จัดอยูในกลุม
Dopamine antagonist ขอดีคอื มีราคาถูก และเพิม่ GI motility ผลขางเคียงทีต่ องระวังคือ Akathesia และ Extrapyramidal side effects สําหรับยากลุมนี้แนะนําใหใชในกรณีที่สงสัยวาอาการคลื่นไสอาเจียนเกิดจากยากลุม Opioids
และควรพิจารณาลดขนาดยาลงในผูปวยที่มีปญหาตับวายหรือไตวาย
3. Domperidone เปนยากลุม Prokinetic สามารถใชแทน Metoclopramide ได โดยเฉพาะในกลุมผูปวย
ทีเ่ กิดผลขางเคียงจากการใช Metoclopramide ขอเสียของยาตัวนีค้ อื มีเฉพาะชนิดทีเ่ ปนยาเม็ดรับประทาน ดังนัน้ ใน
ผูปวยที่ไมสามารถรับประทานยาไดเนื่องจากมีอาการคลื่นไสอาเจียนมาก ก็อาจจะตองพิจารณาในยาในกลุมอื่นแทน
ไปกอน
4. Haloperidol เปนยากลุม Antidopaminergic ที่สามารถนํามาใชรักษาอาการคลื่นไสอาเจียนได ขนาดที่
ใหจะเริ่มจากขนาดตํ่ากวาขนาดที่ใชรักษาผูปวย Psychosis โดยแนะนําใหเริ่มจากขนาด 0.5-1 mg ทุก 6-8 ชั่วโมง
สวนใหญผูปวยมักไมตองการขนาดยาสูงเกิน 4 mg/วัน ก็สามารถจะควบคุมอาการคลื่นไสอาเจียนได ผลขางเคียงที่
สําคัญ คือ อาการงวงซึม Extrapyramidal, QT prolongation, neuroleptic malignant syndrome นอกจากนั้น
ในผูปวยที่มีปญหาตับวายหรือไตวาย ควรลดขนาดยาลงครึ่งหนึ่งของขนาดปกติ
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5. ยากลุมอื่นๆที่อาจจะใชรวมกับยากลุมขางตนคือ Steroids (ยังไมทราบกลไกลการออกฤทธิ์ แนะนําใหใช
ชวงสั้นๆเพื่อบรรเทาอาการ และลดขนาดยาลงเมื่ออาการของผูปวยดีขึ้น) Benzodiazipine (ในกรณีที่สงสัยวาความ
วิตกกังวลอาจจะทําใหผูปวยเกิดอาการคลื่นไสอาเจียน)
วิธีการรักษาโดยไมใชยา (Non- pharmacological Interventions) อาหารที่ผูปวยรับประทาน ควรจะ
เปนอาหารทีไ่ มมีกลิน่ รุนแรง หรือมีรสจัด เพราะอาจจะทําใหเกิดอาการคลืน่ ไสอาเจียนไดมากขึน้ จัดสถานทีแ่ ละลักษณะ
ของอาหารใหนารับประทาน หลีกเลีย่ งการพูดคุยในสิง่ ทีอ่ าจจะทําใหผูปวยรูสึกวิตกกังวลในชวงเวลารับประทานอาหาร
อยาใสเสื้อผาที่คับจนเกินไปโดยเฉพาะในสวนทอง พยายามระวังอยาใหมีอาการทองผูก รับประทานอาหารมื้อละไม
มากจนเกินไป แตใหรับประทานบอยๆแทน เชน อาจจะมีของวางระหวางมื้อ ดื่มนํ้าผลไมที่มีรสเปรี้ยว นํ้าขิง นํ้าชา
ทําความสะอาดปากและฟน หลีกการปรุงอาหารใกลผูปวย
5. อาการทองผูก (constipation)9
อาการทองผูกเปนอาการทีพ่ บไดบอยในผูปวยระยะสุดทาย พบวาความชุกรอยละ 32-87 รองจากอาการปวด
และอาการเบือ่ อาหาร อาการทองผูกนัน้ มีผลกระทบกับคุณภาพชีวติ ของผูปวยมาก เชน ทําใหเกิดอาการทองอืด คลืน่ ไส
อาเจียน เบื่ออาหาร ปสสาวะไมออก อาการสับสนในระยะสุดทาย เปนตน ดังนั้นจําเปนที่ทีมผูดูแลควรใหความสําคัญ
กับการวินิจฉัยและรักษาอาการทองผูก อาการทองผูก(Constipation) หมายถึง อาการที่ผูปวยมีการถายอุจจาระแข็ง
หรือเปนลําเล็กลง หรือจํานวนความถี่ในการถายอุจจาระนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห หรืออาจจะไดประวัติวามีอากา
รอืน่ ๆรวมดวย ไดแก อาการเจ็บทีท่ วารหนักเวลาถายอุจจาระ มีอาการเรอ ทองอืด และความรูสึกเหมือนวาถายอุจจาระ
180 ไมสุด
สาเหตุของอาการทองผูกในผูปวยระยะสุดทาย
ในผูปวยระยะสุดทายมีหลายๆปจจัยที่สงเสริมทําใหผูปวยเกิดอาการทองผูกไดงาย ไดแก
1. ยาระงับปวดในกลุม Opioids และยากลุมอื่นๆไดแก Antacids, anti-epileptics, anti-emetics (5-HT3
antagonists) antihypertensives, antiparkinsonians, anticholinergics, antidepressants, antitussives, antidiarrhoeals (เมื่อใหขนาดมากเกินไป), cancer chemotherapies (vinca alkaloids), diuretics (เมื่อใหจนผูปวย
มีภาวะdehydration), iron (ชนิดรับประทาน) neuroleptics
2. ภาวะที่เกิดจากโรคมะเร็งหรือจากการรักษาโรคมะเร็ง 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 แตชอบนั่งถายมากกวา เพิ่มปริมาณสารนํ้าที่ผูปวยไดรับในแตละวัน หากผูปวยรับ
ประทานอาหารไดก็ใหดื่มนํ้าตามปกติ แตหากมีอาการคลื่นไสอาเจียนมากหรือดื่มนํ้าไดลําบากก็อาจจะจําเปนตองให
สารนํ้าดวยวิธีการอื่นๆ เชน การใหสารนํ้าใตผิวหนังหรือทางหลอดเลือดดํา หากเปนไปได ไมควรใหผูปวยนอนอยูบน
เตียงตลอดวัน ควรทําใหผูปวยมีกิจกรรมในระหวางวันบาง
ทางทีด่ ที สี่ ดุ คือการปองกันไมใหเกิดอาการทองผูก โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูปวยทีไ่ ดรับยาระงับปวดกลุม Opioids
ผูปวยควรไดรับยาระบายทุกครั้ง สําหรับยาระบายที่แนะนําใหใชเปนอันดับแรกสําหรับอาการทองผูกจากการไดรับยา
ระงับปวดในกลุม Opioids คือ ยากลุม Senna เชน Senokot
วิธกี ารรักษาโดยใชยา (Pharmacological Interventions) ยาทีแ่ นะนําใหใชเปนอันดับแรกคือ ยาในกลุม
Senna เชน Senokot เพราะมีการออกฤทธิ์กระตุนการบีบตัวของลําไส ขนาดที่ใหสามารเริ่มไดจาก 2 เม็ดกอนนอน
แลวเพิ่มไดจนถึง 6-8 เม็ดตอวัน ผลขางเคียงที่อาจจะพบไดคือ มีอาการทองเสียหรืออาการปวดทองหลังรับประทาน
ยา ซึ่งเกิดจากการที่ลําไสมีการบีบตัวมากเกินไป อาจจะลองลดขนาดยาหรือเปลี่ยนไปใชยากลุมอื่น
ยาระบายอื่นๆที่สามารถใชได เชน lactulose แตการใหตองระวังโดยเฉพาะผูปวยที่มีอาการทองอืดอยูแลว
เนือ่ งจากการใหLactuloseอาจจะทําใหอาการทองอืดเปนมากขึน้ นอกจากนัน้ ผูปวยบางรายอาจจะทนความหวานของ
Lactuloseไมไดและทําใหมีอาการคลื่นไสอาเจียนมากขึ้น ในกรณีนี้ก็สามารถใหยาระบายอื่นๆแทนได เชน Milk of
Magnesia, Polyethylene glycol เปนตน ในผูปวยที่มีอาการทองผูกมาก การรักษาขั้นแรกอาจจะตองทําการสวน 181
อุจจาระกอน เพื่อบรรเทาอาการในขั้นตน เชน เริ่มแรกอาจจะลองใช Fleet enema แตหากไมไดผลอาจจะสวนโดย
ใชพวก Mineral oils กอนเขานอน จากนั้นในตอนเชาก็ใหสวนดวย Soap Suds Enema อีกทีในชวงเชา ซึ่งสวนใหญ
มักจะใหผลดี ในผูปวยที่รับประทานยาไมได อาจจะให Bisacodyl 1-2 เม็ด เหน็บทวารหนักกอนนอนแทนการให
ยาระบายชนิดรับประทาน เพื่อปองกันอาการทองผูก
6. อาการเบือ่ อาหาร (anorexia)9 เปนอาการทีค่ วามรูสึกในการอยากอาหารลดลง สงผลใหไมอยากกิน และ
เมือ่ เกิดขึน้ เปนหลายวัน หรือสัปดาห หรือหลายเดือน จะสงผลใหเกิด อาการผอมลง หรือนํา้ หนักลดได เบือ่ อาหาร มัก
เกิดรวมกับอาการอื่นๆ เชน มีไข ออนเพลีย คลื่นไส และอาการปวดเรื้อรังจากโรคมะเร็ง อาการเบื่ออาหารจึงเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติเมื่อโรคมะเร็งลุกลามสูระยะสุดทายและชวงสุดทายของชีวิต
2. ปญหาและความตองการทางดานจิตใจ
ปญหาและการปรับตัวของผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายในแตละบุคคลจะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป โดย
ขึ้นกับปจจัยหลายๆอยางดวยกัน ไดแก ความรุนแรงและพยากรณของโรค อายุ ชวงชีวิตที่เกิดการเจ็บปวย บุคลิกภาพ
ของผูปวย เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แรงเกื้อหนุนทางสังคม (social support) โดยเฉพาะจากบุคคลใน
ครอบครัว ปญหาสุขภาพจิตในผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายที่มักพบบอยๆ ไดแก อาการวิตกกังวล (anxiety) ความ
กลัว (fear) อาการซึมเศรา (depression) และภาวะสับสน (delirium) ซึง่ แนวทางการดูแลปญหาทางดานจิตใจ3 ไดแก
การรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูปวย ใหเวลาในการดูแลผูปวยอยางสมํ่าเสมอ ไมทําใหผูปวยรูสึกวาตนถูกทอดทิ้ง ให
เวลาพูดคุย สนับสนุนใหผูปวยไดมีโอกาสซักถามสิ่งตางๆ ที่สงสัยเกี่ยวกับการเจ็บปวย และไดพูดถึงความคิดความรูสึก
ตางๆ ไมยัดเยียดความคิดหรือความรูสึกใหผูปวย โดยสังเกตจากความตองการของผูปวยในขณะนั้น เปดโอกาสใหผู
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ปวยไดแสดงออกทางอารมณ ไดแก ความรูสึกโกรธ รูสึกอยากรองไห หรือบางครั้งอาจตองการอยูคนเดียวเงียบๆ ซึ่ง
มักจะพบในชวงทีผ่ ปวยเริ
ู
ม่ ทําใจยอมรับการทีต่ นเองจะตองจากไปไดแลว และตองการใชเวลาอยูคนเดียวเพือ่ เรียบเรียง
ความคิด หรือพยายามตัดใจ ควรสังเกตและใหโอกาสไดทําตามความตองการไดเต็มที่ ผูปวยบางรายอาจตองการพูด
คุยเรื่องเกี่ยวกับความตายของตนเอง แตบางรายก็อาจไมอยากพูด ควรประเมินและพิจารณาตามความตองการของผู
ปวยแตละราย ใหความมั่นใจกับผูปวยวาแมจะไมสามารถรักษาโรคใหหายได แตผูปวยก็จะไดรับการดูแลอยางดีที่สุด
และผูดูแลรักษาจะพยายามควบคุมอาการตางๆใหอยางเต็มที่
พฤติกรรมการแสดงออกของผูปวยเมื่อไดรับการบอกขาวราย (Emotional reaction to death)10
1. ระยะปฏิเสธ (Denial) ผูปวยจะปฏิเสธผลการวินจิ ฉัยโรคดวยคําพูด ปฏิเสธ หรือบางครัง้ อาจแสดงออกดาย
กริยาราเริงแจมใสเสมือนยอมรับได หรือแสดงอาการอื่นๆนอกเหนือจากนี้ บางครั้งผูปวยอาจเปลี่ยนแพทยรักษาไป
เรื่อยๆเพื่อหาการวินิจฉัยโรคที่ตนเองพอใจ หาวิธีการักษาอื่นๆเพื่อยืดหรือชะลอโรคของตน ระยะนี้จะเกิดขึ้นเพียง
ชั่วคราวหรือบางรายอาจอยูในชวงปฏิเสธไปจนถึงระยะเสียชีวิต ผูดูแลควรรับฟงเรื่องตางๆจากผูปวยดวยความจริงใจ
ตองไมแสดงอาการตกใจกับกริยาของผูปวย การใชคําปลอบใจดวยความจริงใจ สุภาพออนโยนจะชวยใหผูปวยรูสึกดีขนึ้
2. ระยะโกรธ (Angry) ระยะนี้ผูปวยจะรูสึกหงุดหงิด กังวล ฉุนเฉียว ระแวง อารมณเปลี่ยนแปลงงาย ตอตาน
อาจจะโกรธตนเองหรือผูอื่นก็ได ผูดูแลจะตองเขาใจไมแสดงอารมณโกรธตอบ วางเฉยและพยายามใหผูปวยไดระบาย
ความรูสึก ชวยจัดการหาวิธีจัดการกับความโกรธอยางเหมาะสมกับผูปวยแตละราย
3. ระยะตอรอง (Bargaining) ระยะนี้ผูปวยจะไมปฏิเสธและหยุดโกรธแตจะตอรองตางๆ ระยะนี้ผูดูแลตอง
182 ชวยอํานวยความสะดวกในเรือ่ งการปฏิบตั กิ จิ ทีค่ งั่ คางใหสําเร็จลุลวงหรือบางครัง้ อาจตองยอมทําตามสิง่ ทีผ่ ปวยรองขอ
ู
หากไมขัดตอแผนการรักษามากนัก
4. ระยะซึมเศรา (Depression) อาจแสดออกดวยการไมพูด เงียบขรึมลง ตาเหมอลอย นั่งรองไห เบื่ออาหาร
นอนไมหลับ ชอบอยูคนเดียว แยกตัว บางคนอาจคิดรายทําลายตาเอง เปนตน ระยะนีผ้ ดูู แลหรือญาติควรอยูเปนเพือ่ น
ผูปวย ดวยการใชมือสัมผัสโดยไมตองพูดอะไร
5. ระยะยอมรับ (Accept) ผูปวยจะอยูอยางสงบเงียบรอคอยความตาย การดิ้นรนตอสูหรือตอตานจะหายไป
ผูปวยจะตองการพักผอนในชวงสุดทายของชีวิต ความสนใจสิ่งแวดลอมอาจลดลง ไมตองการเยี่ยมเยียนจากใครๆ แต
อาจตองการบุคคลอันเปนที่รักและบุคคลใกลชิดในครอบครัวเทานั้น การดูแลในระยะนี้ควรใชกริยาที่ออนโยน สัมผัส
ที่นุมนวล ไมควรพูดใหความหวังในการรักษา ไมตองการคําพูดปลอบใจใดๆ เพราะจะทําใหผูปวยยอนกลับเขาสูระยะ
ตนๆได แตผูดูแลควรเขาไปใหการดูแลอยางสมํา่ เสมอ อาการแสดงตางๆเหลานีอ้ าจเกิดขึน้ ไดทัง้ กับผูปวยและครอบครัว
และระยะตางๆ อาจกลับไปกลับมาได
3. ปญหาและความตองการทางดานสังคมและเศรษฐกิจ
“หนึ่งคนเจ็บสงผลใหทุกคนในครอบครัวปวยตาม” โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีความรักความผูกพัน
กันสูง11 เมื่อมีบุคคลเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งที่อยูในระยะสุดทาย จะสงผลกระทบดานสังคมของชีวิตทั้งของผูปวยและ
ครอบครัว ผูปวยจะสูญเสียสถานภาพทางสังคมหรือสถานภาพทางครอบครัว มีความเปลี่ยนแปลงของสถานะและ
บทบาท ผูปวยบางรายเปลี่ยนจากผูที่ตองคอยดูแลรับผิดชอบภาระในบาน ดูแลบุตรหรือตองทํางาน จะตองกลายเปน
ผูถูกดูแล หรือบทบาทตางๆเหลานี้หยุดชะงักไป ในขณะเดียวกันก็สงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ หากผูปวยตองเปน

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

ผูหาเงินจุนเจือครอบครัว ผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย จึงอาจแสดงพฤติกรรมทางดานอารมณจากผลกระทบดังกลาว5
ไดแก ความวิตกกังวล (anxiety) ในผลการลุกลามของโรค เชน ความเจ็บปวด หายใจลําบาก ออนเพลีย เปนตน วิตก
กังวลถึงภาระที่คนในครอบครัวจะตองรับผิดชอบตนเองหรือภาระครอบครัวที่ตนเองจะตองรับผิดชอบ เชน ภาระดาน
การเงิน การงาน การเลี้ยงดูบุตรธิดา และบิดามารดา ซึ่งระดับความวิตกกังวลในผูปวยแตละบุคคลจะแตกตางกันไป
ขึน้ อยูกับปจจัยหลากหลายประการของแตละบุคคล บางรายมีความกลัว (fear) การพลัดพรากจากบุคคลทีร่ กั กลัวการ
ถูกทอดทิ้ง กลัวการสูญเสียความเปนตัวของตัวเองเนื่องจากตองพึ่งพาผูอื่น กลัวความเจ็บปวดและความทุกขทรมาน
และกลัวที่จะตองเผชิญกับความตายและชีวิตหลังความตาย12 เพราะไมรูวาตายไปแลวจะเปนอยางไรและจะไปไหน
หรือบางครัง้ อาจแสดงความโกรธ (anger) มักพบในผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายทีย่ งั ไมสามารถปรับสภาพจิตใจใหยอมรับ
การเจ็บปวยได ผูปวยจะรูสึกโกรธในโชคชะตาทีโ่ ชครายของตนเอง ซึง่ จะแสดงอารมณโกรธโดยไมมีเหตุผล หงุดหงิด เกรีย้ ว
กราด แสดงพฤติกรรมที่เรียกรองความสนใจจากบุคคลรอบขาง เชน แพทย พยาบาลหรือญาติ เนื่องจากผูปวยมีความ
รูสึกวาบุคคลเหลานี้ไมสามารถรักษาโรคมะเร็งที่ตนเองเปนอยูใหหายได หรือไมสามารถทําใหอาการตางๆที่เกิดขึ้นกับ
ตนทุเลาลงได ถาบุคลากรทีมสุขภาพหรือบุคคลในครอบครัวของผูปวยแสดงกริยาโกรธตอบ จะมีผลทําใหผูปวยทวีความ
โกรธมากขึน้ เรือ่ ยๆ บางรายซึมเศรา (depress) จากสภาพรางกายทีอ่ อนแอและทรุดลงเรือ่ ยๆ มีอาการไมสุขสบายและ
ความทุกขทรมานจากความเจ็บปวดเพิม่ ขึน้ ทําใหผูปวยตระหนักไดวาตนเองจะตองตายในไมชา รูสึกหวาดกลัวการสูญ
เสียชีวิต ผูปวยมักนอนซึมเงียบๆ ไมพูดหรือนอนรองไหคนเดียว
ดังนั้นการดูแลรักษาเพื่อประคับประคองปญหาความตองการดานจิตสังคมและเศรษฐกิจของผูปวยโรคมะเร็ง
ระยะสุดทาย3 ควรจัดใหผูปวยอยูในบรรยากาศที่สงบและอบอุน มีคนที่ผูกพัน เชน มีญาติสนิทคอยดูแล ถาไมมีญาติ 183
หรือคนใกลชิด ก็ควรจัดใหมีผูดูแลประจําที่ใหการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อใหสามารถสรางความ
สัมพันธทีใ่ กลชิดกับผูปวย การชวยใหผูปวยสามารถสะสางเรือ่ งตาง ๆ ใหเรียบรอยกอนจะจากไป ทัง้ ดานการงาน และ
เรือ่ งสวนตัวอืน่ ๆตามความตองการของผูปวยแตละราย และทีส่ าํ คัญอยาละเลยปญหาทางดานการเงิน และภาระคาใช
จายตางๆที่ผูปวยและครอบครัวจะตองแบกรับดวย จะชวยใหผูปวยรูสึกหมดภาระหรือหมดหวงกอนจากไป
4. ปญหาและความตองการดานจิตวิญญาณ
ผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายจะมีการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางดานรางกาย จิตใจและสังคม เกิดความเจ็บปวด ความ
ทุกขทรมานจากอาการทางกาย ความทุกขเศราโศกทางใจและความกลัวตอภาวะของความตายที่จะตองเผชิญ ความ
รูสึกหมดหวัง ทอดอาลัยตายอยากในชีวติ รูสึกโชคชะตาไมยุตธิ รรมกับตนเอง รูสึกไมพึงพอใจในชีวติ สูญเสียความสงบ
สุข สูญเสียการควบคุมตนเอง สูญเสียความรูสึกและการดํารงชีวิตอยูที่ไมมีความแนนอน สูญเสียความสามารถ ไม
สามารถทํากิจกรรมได ตองพึ่งพาคนอื่นเนื่องจากรางกายออนแรง สงผลใหรูสึกวาตนเองไรคุณคาตองเปนภาระของ
ครอบครัวและคนใกลชิด รวมถึงกลัวการถูกรังเกียจและถูกทอดทิง้ ความรูสึกดังกลาวนีเ้ รียกวา “ความเจ็บปวดดานจิต
วิญญาณ” ความเจ็บปวดดานจิตวิญญาณในผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายนั้นครอบคลุมถึง การสูญเสียความหมายและ
เปาหมายของชีวิต13 อาการของความเจ็บปวดดานจิตวิญญาณ จะแสดงออกมาโดยคําพูดหรือความหงุดหงิดรําคาญ
โกรธ ซึมเศรา บางครัง้ อยากตาย (ผูปวยระยะสุดทาย) เปนความทุกขทรมานทีท่ วีคณ
ู และทําใหวาระสุดทายของผูปวย
เปนวาระแหงความเศราโศกทุกขทรมานใจทั้งตัวผูปวยเองหรือครอบครัว การเขาใจมิติทางจิตวิญญาณและการตอบ
สนองความตองการทางจิตวิญญาณของผูปวย จะชวยบรรเทาความทุกขทรมานดังกลาว และชวยใหวาระสุดทายของ
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ผูปวยเปนไปอยางสงบ เปนการตายอยางสมศักดิ์ศรีของมนุษย (death with dignity) ขณะเดียวกันก็ชวยลดภาวะ
ความหมนหมองของบุคคลใกลชิดอันไดแก ครอบครัวของผูปวยนั่นเอง3
ความตองการดานจิตวิญญาณของผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย แตกตางกันในผูปวยแตละราย เชน ผูปวยบาง
รายตองการพบบุคคลบางคนที่ตนรักใครผูกพัน บางรายตองการไดทําบุญตามความเชื่อกอนตาย ตองการไดพูดคุย
ระบายความรูสึกในใจ ตองการขออโหสิกรรมในการกระทําของตนบางอยาง บางรายอาจตองการอยูเงียบๆ อยางสงบ
ไมตองการใหใครรบกวน ตองการไดรับความเมตตา ตองการการควบคุมภาวะที่ทําใหยุงยาก ทําสิ่งที่คั่งคางใหสําเร็จ
ตองการสิ่งที่เปนธรรมชาติ และการมองดานบวก13,3 การตอบสนองทางดานจิตวิญญาณที่เปนความตองการของผูปวย
อาจบอกกับแพทยและพยาบาล ครอบครัวหรือผูดูแลใกลชิดรูและตอบสนองใหเทาที่จะสามารถทําได
ความเชื่อทางศาสนา Hermann13 เปนความตองการดานจิตวิญญาณในระดับสูงของผูปวยโรคมะเร็งระยะ
สุดทายและใกลตาย ผูปวยจะตองการปฏิบัติศาสนกิจหรือใหทําใหหรือทําแทน ไดแก ปฏิบัติศาสนกิจ สวดมนตเงียบๆ
อานหนังสือใหฟง ฟงดนตรี พบอนุศาสน ในแตละศาสนามีสิ่งที่เปนจิตวิญญาณของศาสนาอยู เชน พระรัตนตรัยเปนที่
พึง่ ทีส่ าํ คัญของพุทธศาสนิกชน หรือเปนจิตวิญญาณโดยทัว่ ไปของชาวพุทธ พระเจาเปนจิตวิญญาณของคริสตศาสนิกชน
และอัลเลาะหเปนจิตวิญญาณของชาวมุสลิม ในความเปนจริงผูปวยแตละรายอาจมีความเชื่อทางศาสนาที่เปนจิต
วิญญาณเฉพาะของตนเอง ผูปวยชาวพุทธบางรายผูกพันกับการไดฟงบทสวดชินบัญชร บางรายอาจตองการพระพุทธ
รูปบูชาประจําตัว ผูปวยทีเ่ ปนคริสตศาสนิกชนอาจตองการฟงบทสวดสรรเสริญพระเจา ชาวคริสตคาทอลิกตองการพบ
นักบวชเพื่อโปรดบาปและรับศีลเจิมครั้งสุดทาย ผูปวยมุสลิมบางรายอยากไดยินขอความ “ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจา
184 กอัลเลาะห” เปนตน
การดูแลรักษาพยาบาลดานจิตวิญญาณในผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย
การดูแลดานจิตวิญญาณมีวตั ถุประสงคทีส่ าํ คัญ 3 ประการ3 ไดแก การบูรณาการวิธกี ารตางๆ มาใชในการดูแล
ผูปวย (fostering intergrity) การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหการรักษาพยาบาลกับผูปวย (promoting interpersonal bonding) และสงเสริมใหผูปวยไดแสดงออกหรือบอกถึงสิ่งที่ตนประสงคอันเปนสิ่งที่มีความหมายอยางยิ่ง
สําหรับตน (enhancing personal quests meaning) จากวัตถุประสงคทัง้ 3 ประการนําไปสูเปาหมายทีส่ าํ คัญสําหรับ
การดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย เพื่อการมีชีวิตอยางมีความสุขที่ดี (quality of life) กอนที่จะจากไป3 ทัศนีย ทอง
ประทีป (2549) กลาววา การดูแลในมิตจิ ติ วิญญาณถือเปนสวนหนึง่ ของการดูแลบุคคลแบบองครวม ทีผ่ สานสอดแทรก
ในการปฏิบัติการพยาบาลในแตละวัน และ ในทุกกิจกรรมการพยาบาล ตลอดจนการสัมภาษณและการสื่อสารเพื่อ
รวบรวมขอมูลตางๆ ถือวาเปนสวนหนึ่งของการพยาบาลดานจิตวิญญาณ เนื่องจากมีผูปวยจํานวนหนึ่งที่ไมตองการ
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใดๆจากพยาบาล เพียงแตตองการระบายความรูสึกทุกข กังวลใจ ความขมขื่นใจใหคนที่
พอจะไวใจได การไดพูดคุยไดระบายความในใจเปนการเปดโอกาสใหผูปวยไดทบทวนความคิด ความทรงจํา สงผลให
สามารถคนหาความหมายของชีวติ และมีความหวังไดดวยตนเอง การทีพ่ ยาบาลยิม้ แยมทักทาย ใหการตอนรับดวยไมตรี
ชวยแนะนําสถานทีห่ รือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิข์ องโรงพยาบาล ชวยจัดหาพระคัมภีรหรือหนังสือธรรมะใหผูปวยไดอานตามความ
เหมาะสม ชวยจัดเตียงใหผูปวยทีน่ บั ถือศาสนาเดียวกันไดอยูดวยกันเพือ่ พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น การทีพ่ ยาบาล
แสดงออกถึงความความยินดีในการใหความชวยเหลือ แสดงความมีนาํ้ ใจและใหความใสใจในความตองการทีจ่ าํ เปนขัน้
พื้นฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เพียงเทานี้ก็จะทําใหผูปวยมีความอบอุนใจได (spiritual comfort)
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ในการสงเสริมหรือประคับประคองและตอบสนองความตองการดานจิตวิญญาณ (spiritual support) ที่
สําคัญประการแรกทีต่ องกระทําตัง้ แตแรกรับ คือ การสรางสัมพันธภาพทีท่ าํ ใหเกิดความเชือ่ ใจ ไววางใจและมัน่ ใจในตัว
พยาบาล เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นระหวางพยาบาลกับผูปวยแลวคอยเริ่มกระบวนการพยาบาลดานจิตวิญญาณ การสราง
สัมพันธภาพเชนนีจ้ าํ เปนตองใชเวลา พยาบาลผูใหการดูแลจะตองมีเวลามากพอสมควร ไมเรงรีบหรือแสดงทาทีรบี รอน
ซึ่งการเยียวยาหรือการประคับประคองดานจิตวิญญาณ หรือการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลเพื่อตอบสนองความ
ตองการดานจิตวิญญาณผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย สวนใหญใชตัวพยาบาลเปนเครื่องมือสําคัญในกระบวนการ
พยาบาล15,14 พอสรุปไดดังนี้
1) ชวยใหผูปวยไดคนหาความหมายและเปาหมายชีวิตเมื่อยามเจ็บปวย บุคคลเมื่อตองเผชิญกับภาวะ
เจ็บปวยรุนแรงหรือโรครายรักษาไมหาย หรือตองเผชิญกับความตาย จะมีความบีบคั้นทางดานจิตวิญญาณเปนอยาง
มาก บางครั้งอาจทําลายจิตวิญญาณเดิมทีม่ อี ยูได16 เพื่อใหผูปวยกาวผานพนภาวะวิกฤตนี้ได พยาบาลจะตองชวยรับฟง
ปญหาและเรือ่ งราวของผูปวยและญาติ (จะตองจัดเวลาใหโดยเฉพาะอยางเพียงพอ) ชวยใหผูปวยไดสะทอนคิดถึงคุณคา
ของตนเอง ตระหนักในคุณคาหรือความภาคภูมิใจในชีวิตที่ผาน ความสําเร็จในชีวิต ตลอดจนนอมนําใหผูปวยเขาใจใน
หลักคําสอนและปรัชญาของศาสนาทีผ่ ปวยนั
ู บถือ ซึง่ ทุกศาสนาจะสอนใหมีความเชือ่ และยอมรับในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลง
ตามธรรมชาติของชีวิตซึ่งทุกคนหนีไมพน นั่นคือ ทุกคนเกิดมาจะตองตาย สนับสนุนสงเสริมหรืออํานวยความสะดวก
ใหผูปวยไดปฏิบัติศาสนกิจหรือพิธีกรรมตามเชื่อของแตละบุคคล และชวยใหผูปวยไดคนหาคําตอบใหกับตนเองวาจะ
ใชชีวิตหรือวางแผนชีวิตในชวงเวลาที่เหลือและเผชิญกับภาวะโรครายนี้อยางไร
2) ชวยใหผูปวยไดรับความรักหรือใหความรักและการอภัย สนับสนุนใหพบกับคนในครอบครัวหรือบุคคล 185
ที่ผูปวยรักและผูกพัน หรือบุคคลที่ผูปวยตองการพบ หรือแมแตสนับสนุนใหไดทําการอโหสิกรรมตอสิ่งที่ติดคางคาใจ
ทัง้ กับตนเอง บุคคลอืน่ สิง่ อืน่ หรือสิง่ สูงสุดหรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เปนตน พยาบาลจะเปนเพียงผูกระตุนใหผูปวยหรือครอบครัว
คนหาสิ่งตางๆเหลานี้ ชวยจัดสิ่งแวดลอมใหมีความเหมาะสมและเงียบสงบ บางครั้งหากผูปวยไมรูวิธีปฏิบัติตองชี้แนะ
แนวทางใหดวย ความตองการไดรับความรักหรือใหความรักและการอภัยนั้นขณะที่ผูปวยอยูในโรงพยาบาล จะรวมถึง
การใหความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ ความเขาใจและการอภัยจากทีมสุขภาพดวย
3) ชวยใหผูปวยมีความหวังหรือกําลังใจ และคนหาแหลงสนับสนุนความหวังและกําลังใจ ซึ่งสวนใหญ
พบวามาจากครอบครัวเปนอันดับแรก เพือ่ น ศาสนา (พระเจา สิง่ สูงสุดหรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ)์ ตามลําดับ และอันดับสุดทาย
ที่เปนแหลงความหวังและกําลังใจคือ แพทยและพยาบาล13
ตัวอยางกิจกรรมการพยาบาลเพือ่ ใชในการเยียวยาดานจิตวิญญาณในผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย (spiritual healing)15,17,3,18 ไดแก
1) การปรากฏกายของพยาบาลหรือการเขาหาผูรับบริการควรกระทําทันที ทีผ่ ปวยตองการ
ู
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให
ผูปวยเกิดความมัน่ ใจวาพยาบาลสามารถเปนทีพ่ งึ่ ไดยามทีเ่ ขาตองการ การปรากฏกายของพยาบาลในความหมายของ
ผูปวยยังครอบคลุมการมีสัมพันธภาพที่จริงใจ การรับรูและเขาใจความทุกขทรมานของพวกเขาดวย
2) การนิง่ เงียบแตฟงและสังเกต เพือ่ เปดโอกาสใหผูปวยไดระบายความรูสึก ทัง้ ทางวาจาและทาทาง16,19
เพราะการฟงอยางตั้งใจเปนการพยาบาลเพื่อเยียวยาจิตวิญญาณที่ดีอยางหนึ่ง16
3) จัดหาแหลงสนับสนุนทางดานจิตวิญญาณไวในหอผูปวย ไดแก การใชหนังสือธรรมะ พระคัมภีร หรือสื่อ
ที่เกี่ยวของกับศาสนาที่ผูรับบริการนับถือ วีดีโอ เทปธรรมะ เปนตน
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4) การเอื้ออํานวยความสะดวกใหผูปวยหรือผูรับบริการไดมีสวนรวม ในพิธีกรรมทางศาสนา หรือไดมี
โอกาสประกอบศาสนกิจ โดยการจัดสิ่งแวดลอมหรือสถานที่ใหเหมาะสมในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อหรือ
พิธกี รรมทางศาสนา มุมหรือหองพระเล็กๆในหอผูปวยไวในการสวดมนตภาวนาหรือทําพิธลี ะหมาดหรือลางบาป เปนตน
5) การเปดโอกาสใหใชวัตถุมงคลตางๆขณะอยูโรงพยาบาล หากจําเปนตองเก็บรักษาวัตถุมงคลของผูปวยไว
พยาบาลจะตองระมัดระวังอยาใหสูญหาย และเก็บรักษาไวในทีอ่ นั ควร และปฏิบตั ติ อสิง่ ทีเ่ ปนความเชือ่ หรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ที่อยูใตหมอน ในเสื้อของผูปวยเชนเดียวกับผูปวยปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการแสดงออกถึงความขัดแยงหรือดูหมิ่นตอความ
รูสึกของผูปวย
6) การเปดโอกาสใหพระหรือบุคคลสําคัญทางศาสนาประกอบพิธกี รรมทางศาสนาในหอผูปวย เชน การ
ประพรมนํ้ามนต การสวดมนต การทําบุญตักบาตร หรืออานพระคัมภีรไบเบิ้ลหรืออัลกุรอาน ทําพิธีลางบาปหรือได
พบปะพูดคุยดวย หรืออนุญาตใหไปวัด-โบสถ เพื่อประกอบศาสนกิจ เปนตน
7) การพิทกั ษสิทธิของผูปวย ในการแสดงออกถึงความเชือ่ ทางศาสนาหรือสิง่ ยึดเหนีย่ ว เมือ่ การรักษาใน
สถาบันบริการทางสุขภาพขัดแยงกับความเชื่อทางศาสนาหรือสิ่งยึดเหนี่ยวของผูปวย ควรหาวิธีการรอมชอมใหมาก
ทีส่ ดุ เพือ่ ใหผูปวยสามารถปฏิบตั ติ ามสิง่ ยึดเหนีย่ ว และรับการรักษาพยาบาลทีถ่ กู ตองและพยาบาลควรเลือกใชกิจกรรม
การพยาบาลตามความเหมาะสม และตามสภาพของผูปวย
8) การสัมผัสผูปวย การสัมผัสตัวผูปวยดวยความนุมนวลและถายทอดความรูสึกเอือ้ อาทรออกมาจากใจ
เปนภาษาในการสื่อสารอีกอยางหนึ่งที่สามารถสื่อสารความรูสึกที่อยูขางในลึกๆ ความรูสึกดีๆ ความรักและปรารถนา
186 ดี ความเขาใจหรือเห็นอกเห็นใจสูตัวผูปวย และผูปวยสามารถรับรูและสัมผัสไดดวยตนเอง การสัมผัสพึงเปนการสัมผัส
ที่เปนธรรมชาติออกมาจากใจ มีความรูสึกสงสารเห็นใจปรารถนาที่จะชวยบรรเทาความทุกขและสงผูปวยใหไปอยาง
สงบเปน “Common touch of Caring”3 ไมควรเปนการสัมผัสทีก่ ระทําอยางเปนกฎเกณฑมีขนั้ ตอนตามวิชาการหรือ
วิธกี ารทางศาสนา การสัมผัสอาจเปนการสัมผัสจากบุตรหลานหรือบุคคลทีเ่ ปนทีร่ กั ในครอบครัว บางรายอาจเปนแพทย
หรือพยาบาลที่ใหการสัมผัสแกผูปวย ในกรณีที่ญาติไมมีโอกาสไดอยูใกลในเวลาสุดทายของชีวิต “เพียงแคการสัมผัสผู
ปวยดวยความออนโยน ก็ชวยใหผูปวยไดรับรูถึงความรักจากเราได พยาบาลอาจจับมือผูปวยเบาๆ บีบเบาๆหรือกอดผู
ปวยไวหรือใชมือทั้งสองสัมผัสบริเวณหนาผากและหนาทอง แตะหลังมือหรือแตะไหล พรอมกับแผความปราถนาดีให
แกผูปวย”19,12 ถือเปนการแสดงความรักตอผูปวยแลว
9) การเปดโอกาสใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลรักษา อนุญาตใหบุคคลสําคัญหรือบุคคลในครอบครัว
ที่ผูปวยตองการไดเขาเยี่ยมหรือใหเฝาดูแลอยูดวยตลอดเวลา สงเสริมใหมีกิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวันรวมกัน ใน
ปจจุบันทีมรักษาพยาบาลไดใหความสําคัญแกครอบครัวผูใกลชิดของผูปวยใหมีสวนรับรูและรวมมือตอการดูแลรักษา
พยาบาลดานจิตวิญญาณมากขึ้น โดยเปดโอกาสใหผูที่ผูปวยผูกพันดวยมากที่สุดไดพบหรือไดอยูใกลผูปวยตลอดเวลา
การดูแลดานจิตวิญญาณในผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายจะพบวามี “การอนุญาตใหดูใจ” และ “กลาวคําอําลา” ใน
ขณะทีผ่ ปวยโรคมะเร็
ู
งระยะสุดทายกําลังจะจากไป จะมีสญ
ั ญาณชีพออนลงเปนลําดับ หากลูกหลานปรารถนาจะกลาว
คําอําลา “ขอใหตั้งสติและระงับความโศกเศรา” จากนั้นใหกระซิบที่ขางหู พูดถึงความรูสึกที่ดีๆ พรอมทั้งขอขมาในกร
รมใดๆที่ลวงเกิน จากนั้นก็นอมนําจิตผูปวยใหเปนกุศลยิ่งขึ้น โดยแนะนําใหผูปวยปลอยวางสิ่งตางๆทั้งหลายเสีย อยา
ไดหวงกังวลใดๆอีกเลย แลวใหระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือพระเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ จากนั้นก็กลาวคําอําลา12
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10) การชวยใหผูปวยยอมรับความตายทีจ่ ะมาถึง การทีร่ วาวาระสุ
ู
ดทายของตนเองใกลจะมาถึงยอมทําให
ผูปวยมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจในขณะทีส่ งั ขารยังเอือ้ อํานวยอยู แตมีผปวยจํ
ู านวนมากทีไ่ มคาดคิดมากอนวาตนเองจะ
เปนโรครายที่รักษาไมหายและอาการลุกลามมาถึงระยะสุดทาย การปลอยเวลาใหลวงเลยโดยปกปดความจริงซึ่งเปน
ขาวรายยอมทําใหผูปวยมีเวลาเตรียมตัวไดนอยลง แตการเปดเผยความจริงที่เปนขาวรายจะตองเตรียมใจผูปวยกอน
ซึง่ เปนบทบาททีส่ าํ คัญของแพทย การบอกความจริงจะกระทําหลังจากทีไ่ ดมีการสรางสัมพันธภาพอยางใกลชิดหรือได
รับความไววางใจแลว กระบวนการมักจะใชเวลานาน แตบางครัง้ หนาทีน่ มี้ กั ตกอยูกับญาติผปวยเนื
ู
อ่ งจากเปนผูทีร่ จิู ตใจ
ของผูปวยไดดีกวาใครๆ ในความเปนจริงทีพ่ บ ญาติมกั คิดวาการปกปดความจริงเปนสิง่ ดีกวา (สําหรับตนเองและผูปวย)
แตจากการสอบถามผูปวยสวนใหญตองการที่จะใหเปดเผยความจริงมากกวาที่จะปกปด เพราะในที่สุดผูปวยยอมรูจน
ไดจากการสังเกตอากัปกิริยาของลูกหลานญาติมิตรที่เปลี่ยนไป เชน จากสีหนาทาทาง การพูดคุยที่เบาเสียงลงและ
ระมัดระวังคําพูดที่จะสงผลกระทบจิตใจผูปวย หรือจากการเอาอกเอาใจที่มีมากขึ้นกวาเดิม เปนตน ขณะเดียวกันใน
การบอกขาวราย สิ่งที่จะตองกระทําควบคูกันไป คือ การใหกําลังใจและความมั่นใจแกผูปวยวาเรา (ญาติมิตร แพทย
พยาบาล) จะไมทอดทิ้งและจะอยูเคียงขางและใหความชวยเหลือผูปวยอยางเต็มที่และถึงที่สุด12
11) ชวยปลดเปลือ้ งสิง่ ทีค่ างคาใจ12 ผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายทีร่ บั รูวาวาระสุดทายของชีวติ ใกลเขามา
ถึง สิ่งหนึ่งที่ทําใหเกิดความทุกขแกจิตใจและไมอาจทําใหตายอยางสงบได ก็คือ ความรูสึกคางคาใจในบางสิ่งบางอยาง
เชน ภารกิจการงานที่ยังคั่งคาง ทรัพยสินที่ยังแบงสรรไมแลวเสร็จ ความโกรธแคนใครบางคน ความผิดบาปบางอยาง
ทีเ่ กาะกุมหัวใจ ความปรารถนาทีจ่ ะพบคนบางคนเปนครัง้ สุดทายโดยเฉพาะคนทีต่ นรักหรือปรารถนาจะขออโหสิกรรม
ซึ่งความหวงกังวลหรือมีสิ่งคางคาใจจะทําใหผูปวยพยายามปฏิเสธและผลักไสความตาย สุดทายตายอยางไมสงบ ลูก 187
หลาน แพทยและพยาบาล ควรฉับไวและใสใจในเรื่องดังกลาว บางครั้งผูปวยจะไมพูดตรงๆ ผูอยูรอบขางควรมีความ
ละเอียดออนและสอบถามดวยความใสใจและมีเมตตา ไมรูสึกรําคาญและมีความอดทน ในกรณีมภี ารกิจทีย่ งั คัง่ คางควร
หาทางใหภารกิจนัน้ เสร็จสิน้ หากผูปวยปรารถนาพบใครควรรีบตามใหมาพบ หากฝงใจโกรธแคนใครบางคน ควรแนะนํา
ใหเขาอภัยไมถือโทษโกรธเคือง ในกรณีทมี่ คี วามรูสึกผิดบาปทีต่ ดิ คางคาใจเนือ่ งจากทําในสิง่ ทีไ่ มสมควร ไมควรประณาม
หรือตัดสินวาเขาผิดแตควรชวยใหเขาไดเปดใจ และเกิดความรูสึกปลอดภัยทีจ่ ะทําการขอโทษหรือขออโหสิกรรมกับใคร
คนนั้น ขณะเดียวกันการแนะนําใหอีกฝายยอมรับคําขอโทษและอภัยใหผูปวยก็เปนสิ่งที่สําคัญเชนกัน การขอโทษหรือ
ขออภัยนั้นอาจเปนเรื่องยากสําหรับผูปวยที่เปนผูอยูในสถานะตํ่ากวา การแนะนําใหเขียนคําขอโทษหรือกลาวความใน
ใจลงในกระดาษแลวใหญาติมิตรนําไปใหบุคคลนั้นหรือเก็บไวกับตัวก็ถือวาผูปวยไดทําการเปดใจแลว
12) ชวยใหจิตใจจดจออยูกับสิ่งที่ดีงาม19,12 การนึกถึงสิ่งที่ดีงามชวยทําใหจิตเปนกุศลและเกิดความสงบ
ทําใหความกลัวคุกคามจิตใจไดนอยลงและสามารถเผชิญกับความเจ็บปวดไดดีขนึ้ การชักชวนใหผูปวยระลึกถึงคุณงาม
ความดีหรือสิง่ ทีเ่ ปนความภาคภูมใิ จทีต่ นไดเคยกระทํามา เชน ความภาคภูมใิ จในหนาทีก่ ารงาน ในครอบครัวหรือความ
ภาคภูมิใจตอสังคม เปนตน และแนะนําใหมั่นใจในอานิสงฆของการทําความดีที่ผานมานั้นวาจะสงผลบุญใหกับตนเอง
การนอมนําใหผูปวยนึกถึงความดีงามกระทําไดหลายวิธี อาทิเชน นําเอาพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผูปวยนับถือมา
ไวในหองหรือหัวเตียง ชักชวนใหผูปวยทําวัตรสวดมนตรวมกัน19 โดยอาจใหผูปวยสวดมนตเองเปนการสวนตัว พยาบาล
หรือญาติสวดมนตใหในกรณีที่ผูปวยไมสามารถปฏิบัติเองได หรือรวมสวดมนตเปนหมูคณะแลวแตโอกาส หรือใหอาน
หนังสือธรรมะหรืออานใหฟง เปดเทปธรรมะหรือบทสวด นิมนตพระสงฆที่ผูปวยเคารพศรัทธามาเยี่ยม จัดเตรียมหอง
พระไวใหทําสมาธิภาวนา เปนตน (สําหรับผูปวยทีเ่ ปนพุทธศาสนิกชน) สวนผูปวยทีน่ บั ถือศาสนาคริสนหรืออิสลาม อาจ
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นอมนําใหระลึกถึงพระผูเปนเจา จัดหาพระคัมภีร ไบเบิล้ หรือคัมภีรอัลกุรอานไวหรือจัดหองหรือสวนเล็กๆในหอผูปวย
ไวใหประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชน พิธีละหมาดของศาสนาอิสลาม เชิญบาทหลวงทําพิธีลางบาปในศาสนาคริสต
เปนตน แตกิจกรรมนีต้ องระมัดระวังการใชใหเหมาะสม ตองเนนการกระทําเพือ่ ใหผูปวยไดรูสึกวา “มีสงิ่ ยึดเหนีย่ วทาง
จิตใจ” แตไมใชใหผูปวยเกิดความคาดหวังทีไ่ มเปนความจริง เนือ่ งจากคิดวาจะเกิดอิทธิฤทธิป์ าฏิหาริยจากการสวดมนต
ภาวนา
13) การสรางบรรยากาศแหงความสงบ12 หากเปนไปไดหองหรือเตียงผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายควรมี
บรรยากาศทีเ่ งียบสงบ ปราศจากความพลุกพลานของผูคน ไมมีเสียงพูดคุยหรือเสียงเปดปดประตูเขาออกทัง้ วัน ในสวน
ของญาติมติ ร ในการชวยสรางบรรยากาศแหงความสงบ อยางนอยก็กระทําโดยงดการถกเถียงในหมูญาติพนี่ องหรือรอง
หมรองไห พยายามรักษาจิตใจของตนใหดี ไมเศราหมองหรือสลดหดหู ก็จะสามารถชวยผูปวยไดมาก รวมทัง้ แพทยและ
พยาบาลควรงดการพูดคุยทีร่ บกวนผูปวย จัดกิจกรรมการดูแลบางอยางทีร่ วบทําเปนครัง้ เดียวไดโดยรบกวนเวลาผูปวย
ใหนอยที่สุด งดเวนกิจกรรมการดูแลบางอยางที่กําหนดเปนมาตรฐานแตไมจําเปนสําหรับผูปวยรายนั้น เปนตน
คุณลักษณะสําคัญของพยาบาลทางดานจิตวิญญาณ
การพยาบาลดานจิตวิญญาณเปนสวนหนึง่ ของบทบาทพยาบาล ทีไ่ มสามารถแยกออกจากบทบาทการดูแลใน
มิตดิ านอืน่ ๆได แตเนือ่ งจากมิตจิ ติ วิญญาณมีลกั ษณะเปนนามธรรม และการตอบสนองความตองการของผูปวยก็ขนึ้ กับ
ความตองการเฉพาะรายบุคคล กิจกรรมการพยาบาลที่ควรดูแลจึงไมสามารถระบุไดอยางชัดเจนหรือกําหนดเปน
มาตรฐานเดียวกันได เปาหมายของการดูแล คือ ความผาสุกและคุณภาพชีวิตของผูปวย ซึ่งกิจกรรมที่สรางขึ้นถือวา
188 เปนการสรางความดี (กุศล) ที่เปนประโยชนทั้งตอตนเอง ผูปวยและญาติ กิจกรรมการพยาบาล ดานจิตวิญญาณเปน
กิจกรรมที่ไมมีคําสั่งการรักษา เปนบทบาทอิสระของพยาบาลในการสรางสรรคงานศิลปะการพยาบาลที่มีคุณคายิ่ง18
ดังนั้นพยาบาลผูที่จะดูแลทางดานจิตวิญญาณจึงควรพัฒนาตนเองใหคุณลักษณะที่เปนที่ตองการของผูรับบริการ ดังนี้
2.3.1.1 เปนบุคคลที่ตระหนักรูตนเอง การตระหนักรูตนเอง (self-awareness) หมายถึง การเขาใจใน
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เห็นคุณคาของการมีชีวิตวามนุษยทุกคนตองการมีสุขภาพดีและมีความสุข
พยาบาลผูใหการดูแลดานจิตวิญญาณควรทําความเขาใจจิตวิญญาณของตนเอง 19 เรียนรูหลักปรัชญาและศาสนาที่
ตนเองนับถือ ควรรูแหลงความหวังและกําลังใจ แหลงสนับสนุนทางดานจิตวิญญาณของตนเอง เมือ่ พยาบาลเขาใจและ
ตระหนักในความสําคัญของจิตวิญญาณตนเองแลว จะสงผลใหสามารถเขาใจและมีความไวในความตองการดานจิต
วิญญาณของผูปวยไดดียิ่งขึ้น20,18
2.3.1.2 เปนผูทีม่ ที กั ษะในการสือ่ สารทีด่ ี (communication skills) การดูแลดานจิตวิญญาณจะเกิดทันที
เมื่อเริ่มตนการดูแลดวยการทีผ่ ดูู แลเปนผูทีม่ สี มั พันธภาพทีด่ กี บั บุคคลอื่น มีความจริงใจและกระทําตอผูปวยดวยความ
จริงแท (authenticity) มีทศั นคติในการดูแลดานจิตวิญญาณทีอ่ อกจากใจไมใชดวยหนาทีห่ รือการบังคับ19,15 ทักษะการ
สือ่ สารทีถ่ กู ตอง ผูดูแลจะตองมี empathy ซึง่ หมายถึง ความสามารถในการเขาใจผูอืน่ จนเสมือนหนึง่ เขาไปอยูในจุดยืน
ความรูสึกเดียวกันกับผูปวยในขณะนั้น ขณะเดียวกันผูดูแลจะตองเปนผูฟงที่ดี ตั้งใจและพุงความสนใจไปยังเรื่องที่ได
รับการบอกเลา22 แมจะเปนเรื่องราวที่ทําใหรูสึกไมสะดวกใจ ผูดูแลควรจะพูดนอยที่สุดหรือไมพูดเลยในบางขณะ (active listening)23,14 และถาจําเปนตองพูดก็อาจจะถามประเด็นปญหาทีส่ อดคลองกับเหตุการณในชวงเวลาทีเ่ หมาะสม
การสื่อสารที่ไดผลพยาบาลควรตระหนักวาประสบการณของผูปวยมีความสําคัญ พยาบาลควรทําความเขาใจในสิ่งที่ผู
ปวยพูด ไมคัดคานหรือตัดสินวาผิดหรือถูก การตัง้ ใจรับฟงและพยายามเขาใจ ยอมทําใหผูปวยเล็งเห็นวา พยาบาลเห็น
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ความสําคัญและใหคุณคาตน จะสงผลใหเกิดความเชื่อใจ ไววางใจ กลาที่จะบอกเลาความตองการหรือความรูสึกอยาง
เปดเผย
2.3.1.3 เปนเพื่อนรวมทุกขที่ดีของผูอื่น ไมใชเปนผูแกไขปญหาหรือผูชวยประคับประคองชีวิตเทานั้น แต
เปนมิตรแททีจ่ ะอยูรวมกันในยามทุกข โดยใหความสนใจสภาวะความเปนสุขหรือทุกขรอนของผูปวย เสนอตัวใหความ
ชวยเหลือไดทันทีเมื่อมีความจําเปน แตขณะเดียวกันพยาบาลตองรูขีดจํากัดความสามารถของตนเองดวยวา จะชวย
เหลือไดหรือไมเพียงใด หรืออาจจะทําใหเพิ่มความยุงยากแกปญหามากยิ่งขึ้น (พรจันทร สุวรรณชาต, 2534)
2.3.1.4 เปนผูที่มีความเมตตากรุณา (kindness and compassion) ซึ่งในทางหลักพุทธศาสนา ความ
เมตตา หมายถึง ความปรารถนาดีและมีไมตรีจิตหรือความเปนเพื่อน สวนกรุณาหมายถึง ความตองการชวยเหลือใหผู
อื่นพนทุกข18 เมื่อพยาบาลผูใหการดูแลมีความเมตากรุณาอยูเต็มหัวใจ จะสงผลใหมีพฤติกรรมการดูแลที่เอื้ออาทร
(caring) ตอเพื่อนมนุษยทุกคนที่อยูบนโลกนี้ จะมีความกระตือรือรนและมีความพรอมที่จะใหความชวยเหลือบรรเทา
ทุกขทรมานของผูปวย สามารถใหความรักในความเปนมนุษยของคนทุกคนอยางไมมีเงือ่ นไข แมวาผูนัน้ จะมีพฤติกรรม
ที่ไมนารัก หรือไมมีความซื่อสัตยกตัญ ู ไมใหความรวมมือ กาวราวและเขาถึงไดยาก23 ตองมีความอดทน สามารถ
ควบคุมอารมณโกรธหรือความไมพึงพอใจในพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของผูปวยได พยายามใหอภัยและเห็นอกเห็นใจ
ความสงบและความออนโยนของพยาบาลจะทําใหผูปวยสงบนิ่งลงไดเร็วขึ้น12
2.3.1.5 เปนผูทีม่ คี วามไวและออนไหวตอความรูสึก (vulnerability) สามารถเขาอกเขาใจผูปวยไดโดยงาย
ซึ่งหมายถึง การรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ไมมองขามปญหาหรือความรูสึกเล็กๆนอยของผูปวย โดยมองวาหากตนเอง
ตกอยูในสภาพการณเชนเดียวกับผูปวยคงมีความรูสึกที่ไมแตกตางกัน ความเขาอกเขาใจจะแตกตางจากความสงสาร 189
หรือความเสียใจไปกับผูปวย จะไมมีอารมณและแสดงพฤติกรรมรวม พยาบาลจะตองมีจติ ใจทีห่ นักแนนและมีสติตงั้ มัน่
เพราะในขณะที่ผูปวยมีความทุกข พวกเขาตองการคนที่เขาใจ การสัมผัสหรือการจับมือก็สามารถใหเขารูสึกดีและสงบ
ขึ้นได
2.3.1.6 เปนผูที่มีความเขาใจถึงความแตกตางเฉพาะบุคคล (individual) คือการรูเขารูเรา รูวาคนแตละ
คนมีความแตกตางกันในความรูสึกนึกคิด มีความตองการและทัศนคติ ความเชือ่ ความศรัทธาทีห่ ลากหลาย การทีจ่ ะให
ความชวยเหลือผูปวยทีม่ คี วามทุกขทางดานจิตวิญญาณ จะตองเลือกพูดและกระทําการชวยเหลือใหเหมาะสมในแตละ
บุคคล ไมนําประสบการณหรือการแสดงออกของผูปวยมาเปรียบเทียบกัน
2.3.1.7 เปนผูทีม่ คี วามเชีย่ วชาญดานจิตวิญญาณอยางวิชาชีพ (professional role)19 เนือ่ งจากจิตวิญญาณ
เปนเรือ่ งละเอียดออน เกีย่ วของกับความเชือ่ ความศรัทธาและศาสนาของแตละบุคคล การเรียนรูและการทําความเขาใจ
ทัง้ จากบทเรียนตามทฤษฎีหรือหลักการวิชาการ (explicit knowledge) ตลอดจนการเรียนรูจากประสบการณชีวติ ของ
ตนเองและจากผูรับบริการในขณะปฏิบัติงาน (tacit knowledge) แลวนํามาบูรณาการ การเรียนรูและฝกทักษะดาน
จิตวิญญาณใหมีบทบาทที่โดดเดน ผูรับบริการจะมองออกวาผูดูแลมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการดูแลดานนี้ จะ
สงผลใหผูรับบริการเกิดความรูสึกอบอุนใจและมั่นใจในการดูแลของพยาบาลมากขึ้น ดังนั้น ในการเยียวยาดานจิต
วิญญาณ (spiritual healing) ไดเริ่มขึ้นแลวตั้งแตผูรับบริการไดพบกับบุคลิกของพยาบาลที่เปยมไปดวยความเมตา
กรุณา มีความเขาอกเขาใจ และมีสัมพันธภาพที่ดีตั้งแตแรกพบ
จากทีไ่ ดกลาวถึงคุณลักษณะของพยาบาลทีใ่ หการดูแลดานจิตวิญญาณ ทีเ่ ปนทีต่ องการสําหรับผูปวยโรคมะเร็ง
ระยะสุดทายไวเบือ้ งตนแลว พอจะสรุปหลักในการใหการบริบาลผูปวยระยะสุดทายดานจิตวิญญาณสําหรับแพทยและ
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 เพื่อใหผูปวยรูสึกอบอุนใจ มั่นใจและไววางใจในการดูแลที่ไดรับจาก
แพทยและพยาบาล ซึง่ จะสงผลใหเกิดความผาสุกดานจิตวิญญาณ สามารถเผชิญความทุกขทรมานจากการคุกคามของ
โรคได และสุดทายจากโลกนี้ไปดวยความสงบ
2) Communication หมายถึง การสรางสัมพันธภาพที่ดีจนเกิดความไววางใจ และผูปวยสามารถถายทอด
อารมณ ความคิด ความรูสึกที่อยูภายในตัวบุคคลออกมาสูบุคคลอื่น โดยยึดหลักการฟงอยางตั้งใจ (active listening)
มีการโตตอบอยางเหมาะสม ผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายจะบอกหรือระบายสิง่ ทีอ่ ยูในใจใหผูดูแลรับทราบ สงผลใหนํา
ไปสูการตอบสนองความตองการดานจิตวิญญาณอยางเหมาะสมในแตละบุคคล การสือ่ สารมีลกั ษณะรูปแบบทัง้ verbal
และ non-verbal การสือ่ สารกับผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายอาจรวมถึงการสือ่ สารเพือ่ บอกผลการวินจิ ฉัยโรคและการ
พยากรณโรคดวย (การบอกขาวราย)
3) Comfort หมายถึง การบรรเทาทุกขทรมานจากการคุกคามของโรคไมวาจะเปนจากการคุกคามทางดาน
รางกาย จิตใจ สังคม เชน การบรรเทาความเจ็บปวด ไมทําหัตถการ ที่ตองเจ็บตัวโดยไมจําเปน การดูแลสิ่งแวดลอม ให
สงบ เปนตน ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้จะสงผลใหเกิดความบีบคั้นทางจิตวิญญาณได รวมทั้งการบรรเทาทุกขดานจิตวิญญาณ
โดยตรง
190 Children หมายถึง การอนุญาตใหเด็กซึ่งเปนลูกหลานที่ผูปวยรัก ผูกพัน หวงใยและปรารถนาอยากพบเขาเยี่ยมเยียน
ซึ่งสิ่งนี้จะชวยใหผูปวยมีความสุข รูสึกดีและภูมิใจ ดังนั้นผูดูแลไมควรเครงครัดในกฎระเบียบการเยี่ยมหรือกังวลใน
การพาเด็กเขาเยี่ยมผูปวย
4) Cohesion หมายถึง การเชือ่ มความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวหรือญาติพนี่ อง โดยการสนับสนุนให
ญาติพนี่ องมาเยีย่ มผูปวยอยางพรอมเพียง จะนํามาซึง่ ความรูสึกอบอุนใจแกผูปวย เพราะครอบครัวเปนแหลงสนับสนุน
ทางดานจิตวิญญาณอยางหนึ่งของผูปวยในสังคมไทย
5) Cheerfulness หมายถึง ผูดูแล รวมถึงญาติของผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย จะตองแสดงอารมณทีเ่ หมาะ
สม ทําใจใหสดชื่นเบิกบาน มีจิตใจที่หนักแนน หลีกเลี่ยงการแสดงออกถึงความเศราโศกเสียใจ สลดหดหูหรือซึมเศรา
หมองใจ เพราะความเศราโศกเสียใจและความทุกขของญาติที่มีตอตัวผูปวย จะสงผลใหผูปวยมีความกังวลและทุกขใจ
ไปดวย
6) Consistency หมายถึง ความสมํา่ เสมอในการดูแล การเยีย่ มเยียน และใหความสนใจ จากแพทย พยาบาล
และญาติ เพราะผูปวยระยะสุดทายมักมีภาวะจิตใจที่เปราะบาง รูสึกถูกทอดทิ้งและโดดเดี่ยวไดงาย ระยะเวลาในการ
ดูแลเพียงเล็กนอยของทีมผูดูแลและญาติที่จัดใหอยางสมํ่าเสมอเปนสิ่งที่มีคุณคามากสําหรับผูปวย
การดูแลเมื่อผูปวยเขาสูชวงสุดทายของชีวิต สําหรับญาติและผูดูแล28
เมื่อผูปวยที่คุณรักกําลังจะจากไป เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงในรางกายหลายอยางที่สังเกตได สวนใหญไมใช
อาการที่นาตกใจและไมใชอาการที่ตองรักษา ไมตองตกใจหรือรูสึกผิดวาจะตองพาไปรักษาที่โรงพยาบาลหากนั่นไมใช
สิง่ ทีผ่ ปวยตองการในระยะสุ
ู
ดทายของเขา อาการเหลานีแ้ พทยจะไมไดรักษาเพิม่ เติมเพราะไมใชอาการทีจ่ ะรักษาได แต
เปนอาการจากไปตามธรรมชาติ ซึ่งไดแกอาการตอไปนี้

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

1. ออนแรงและนอนหลับมากขึ้น ดูออนเพลียแบบคอยเปนคอยไปในระยะเวลาเปนวัน แตบางคนก็อาจเกิด
เร็วเปนชัว่ โมง ผูปวยสวนใหญนอนหลับอยูบนเตียงตลอดวันและอาจจะตืน่ ในชวงเวลากลางคืน บางรายอาจจะหลับลึก
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. ไมตองกลัววาการสนทนากันตามปกติจะรบกวนการพักผอนของผูปวย สามารถสนทนากันไดดวยเสียง
ปกติที่ไมดังเกินไป และไมตองปรับเสียงใหเบาลงเหมือนเสียงกระซิบ
7. สามารถพูดและสื่อขอความดีๆที่อยากบอกกับผูปวยไดตลอดเวลา เพราะแมผูปวยจะออนเพลียมาก
จนไมสามารถพูดได แตผูปวยสวนใหญยังสามารถไดยินและเขาใจสิง่ ทีญ
่ าติพดู ได เนือ่ งจากหูและการไดยินจะเปนอวัยวะ
สุดทายที่ผูปวยจะสูญเสียการทํางานไป
2. การกินอาหารและการดืม่ นํา้ จะลดลง ในชวงเวลานีอ้ าหารและนํา้ ไมไดชวยทําใหอาการของผูปวยดีขนึ้ และ 191
ไมไดชวยยืดเวลาใหผูปวยมีชีวิตอยูไดนานขึ้น เนื่องจากรางกายทํางานไดชาลงมาก ระบบการยอยและดูดซึมอาหารไม
สามารถทํางานไดตามปกติ
วิธีการดูแลผูปวย
1. หากผูปวยขอดื่มนํ้า ใหยกศีรษะผูปวยขึ้นและปอนนํ้าทีละเล็กนอยดวยหลอดหยด หรือ อมนํ้าแข็ง
กอนเล็กๆ
2. หากผูปวยไอ ใหหยุดการปอนนํ้าทันที
3. การใหนํ้าเกลือในชวงเวลานี้ ไมไดชวยใหอาการของผูปวยดีขึ้น และอาจทําใหผูปวยยืดความทุกข
ทรมานออกไปอีก เนือ่ งจากนํา้ เกลือประกอบดวย นํา้ เกลือ และนํา้ ตาล จึงไมมีสารอาหารเพียงพอทีจ่ ะทดแทนอาหาร
ได เพียงแตหลอเลี้ยงความทรมานระดับเดิมไว โดยทั่วไปอาจพิจารณาใหนํ้าเกลือหากจําเปนตองใหยาทางเสนเลือด
เทานั้น
4. การใหอาหารในชวงเวลานี้ อาจเปนเหตุใหสําลักเขาไปในระบบทางเดินหายใจและติดเชื้อในปอดได
ซึ่งจะทําใหผูปวยทุกขทรมานเพิ่มขึ้นหรือเสียชีวิตกอนเวลาอันควร
การไดรับอาหารที่นอยลงในระยะนี้ไมไดเปนสาเหตุใหผูปวยอดอาหารจนถึงแกความตาย ผูปวยถึงแกความ
ตายเพราะโรคของผูปวยเอง การใหทออาหารประเภทตางๆไมวาจะทางทอทางเดินอาหารหรือทออาหารทางเสนเลือด
จึงควรพิจารณาอยางมาก เพราะมักจะทําใหผูปวยเจ็บ รําคาญและอาจเปนสาเหตุใหถึงแกความตายกอนเวลาดังกลาว
3. การดูแลชองปากของผูปวย ผูปวยสวนใหญหายใจทางปาก และ มักจะดืม่ นํา้ ไดเพียงเล็กนอย 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 โดยทัว่ ไปอาการปวดของผูปวยมักจะไมเพิม่ ขึน้ ในชวงสุดทาย เนือ่ งจากผูปวยขยับตัวนอยลงและ
นอนหลับมากขึ้น ในบางครั้งที่ญาติชวยขยับตัวผูปวย อาจไดยินเสียงเหมือนผูปวยรองคราง เสียงดังกลาวมาจากการ
ขยับตัวรวมกับการหายใจออก ไมใชมาจากอาการปวด
วิธีการดูแลผูปวย
1. สังเกตอาการปวดโดยดูจากการหนานิว่ ขมวดคิว้ แทนเสียงรองคราง อาจพิจารณาใหยาแกปวดเพิม่ หาก
มีอาการดังกลาวบอยครั้ง
2. โดยทั่วไปควรลดปริมาณยาแกปวดลงและอาจจะตองเปลี่ยนวิธีการใหยา เชน จากยากินมาเปนยาฉีด
หรือยาที่สามารถดูดซึมใตลิ้นได เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพผูปวย
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6. ภาวะกระสับกระสาย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีภายในรางกาย เนื่องจากอวัยวะตางๆเริ่มวาย
วิธีการดูแลผูปวย
1. อาจพิจารณาใหแพทยสั่งยานอนหลับอยางออนใหเพื่อใหผูปวยไดพักผอนบาง ซึ่งยาเหลานี้ไมไดทําให
หลับลึกจนตาย อยางไรก็ตามใหพิจารณาตามสภาพอาการ หากกระสับกระสายประสาทหลอนมาก อาจชวยใหผูปวย
ไดพักหลับมากขึ้น แตหากอาการไมมาก อาจไมจําเปนตองรักษาอาการนี้ เพราะผูปวยหลายรายอยากมีสติกอนตาย
ไมอยากงวงงุนงง อยากรูสึกตัววาไดรํ่าลาญาติๆกอนจากไป บางรายอยากมีจิตอันเปนกุศลหรือทองบทสวดมนตกอน
ลมหายใจสุดทาย เพื่อใหเปนการตายดีตามความเชื่อของตน
7. หายใจไมเปนจังหวะ อาจหายใจชาบาง เร็วบาง ลึกบาง ตืน้ บาง และอาจหยุดหายใจเปนชวงๆ ซึง่ ชวงทีห่ ยุด
หายใจนี้จะคอยๆยาวขึ้นเมื่อผูปวยใกลจะเสียชีวิต ตัวผูปวยเองจะไมรูสึกทรมานกับอาการนี้ เพราะเกิดจากภาวะกรด
และดางเปลี่ยนแปลงไปหลังจากอวัยวะตางๆ หยุดทํางาน
วิธีการดูแลผูปวย
1. ผูปวยในภาวะนีไ้ มไดขาดออกซิเจน การใหออกซิเจนจึงไมจําเปนและไมไดชวยชีวติ ผูปวยในระยะนี้ ตรง
กันขามการใหออกซิเจนกลับทําใหผูปวยรูสึกแหง เจ็บ และอึดอัดไมสบายตัว ดังจะสังเกตไดจากผูปวยจะพยายามดึง
หนากากหรือทอออกซิเจนทิ้งอยูตลอดเวลาทั้งๆที่ไมรูสึกตัว
8. ภาวะเสียงดังครืดคราดจากนํ้าลายสอ เมื่อใกลเวลาที่ผูปวยจะเสียชีวิต ญาติอาจไดยินเสียงดังครืดคราด
ในลําคอคลายเสียงกรน ในขณะที่ผูปวยซึมลงมากและไมคอยตอบสนองตอสิ่งรอบตัว เสียงนี้เกิดจากกลามเนื้อในการ
กลืนไมทํางาน ลิ้นตก แตตอมนํ้าลายนํ้าเมือกตางๆยังทํางานอยู ภาวะดังกลาวไมทําใหทางเดินหายใจอุดตันจนถึงแก
ความตาย
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วิธีการดูแลผูปวย
1. ใหผูปวยนอนตะแคงโดยมีหมอนยาวรองหลัง จะชวยลดเสียงดังครืดคราดลงได
2. แพทยอาจพิจารณาสั่งยาเพื่อชวยลดอาการนํ้าลายสอ หากมีอาการนารําคาญอยางมาก
3. ไมควรดูดเสมหะดวยเครื่องดูด เนื่องจากไมไดแกไขสาเหตุ และทําใหผูปวยเจ็บและอาเจียนจากทอที่
ลวงลงไปดูดเสมหะในลําคอ
9. มือเทาเย็น ไมตอบสนองตอสิ่งรอบขาง เมื่อเวลาของผูปวยใกลหมดลง ญาติอาจสังเกตไดจากมือเทาเย็น
เปลี่ยนเปนสีคลํ้า ผิวเปนจํ้าๆ ตาเบิกกวางแตไมกระพริบ ปสสาวะนอยลงมาก ผูปวยบางรายอาจตื่นขึ้นมาในชวงเวลา
สัน้ ๆ เหมือนอาการดีขนึ้ ซึง่ เปนเพราะผูปวยพยายามรวบรวมพลังงานสํารองทีม่ ที งั้ หมดมาใชในการรํา่ ลาญาติครัง้ สุดทาย
กอนจากไป
วิธีการดูแลผูปวย
1. ควรหยุดวัดความดันโลหิตหรือสายวัดตางๆรอบตัว แกะเครื่องพันธนาการผูกมัดผูปวยตางๆใหไดมาก
ที่สุด เนื่องจากคาที่วัดไดไมสามารถเชื่อถือไดและเปนการรบกวนผูปวยมากขึ้น
2. ตั้งสติใหดี อยาตกใจ ใชเวลาชวงสุดทายอยูขางเตียงกับผูปวยมากที่สุด กอนที่จะดําเนินพิธีทางศาสนา
ตอไป
เปาหมายสุดทายของการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง คือ การตายอยางสงบและสมศักดิ์ศรี หรือเรียกวา
“การตายดี” คือ ตายในขณะที่จิตไมฟนเฟอน ไมเศราหมอง ไมขุนมัว ผองใสและเบิกบาน จิตเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่ดี ซึ่ง
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การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี
พระอาจารยปพนพัชร จิรธัมโม
เจาอาวาสวัดปาคําประมง จังหวัดสกลนคร
มะเร็งทอนํา้ ดีเปนปญหาทางสาธารณสุขทีส่ าํ คัญของประเทศไทยทีส่ งผลกระทบตอภาวะสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของผูปวย ผูปวยมักเสียชีวิตอยางรวดเร็วภายหลังทราบการวินิจฉัยโรค1 โรคนี้จึงเปนโรคที่คุกคามตอทั้งความรูสึก
และชีวิตของผูปวยและครอบครัว ผูปวยมีการรับรูถึงความเจ็บปวยวาเปนโรครายแรง รักษาไมหาย ตองเสียคาใชจาย
สูง และเสียชีวิตเร็ว ทําใหเกิดความเครียด วิตกกังวล ซึมเศรา ทอแท สิ้นหวัง การดําเนินชีวิตและการงานเปลี่ยนแปลง
ไป2 สงผลใหระดับคุณภาพชีวิตลดตํ่าลง นอกจากนี้จากภาวะของโรค ผลจากความเจ็บปวยที่เกิดขึ้น อาการและภาวะ
แทรกซอนทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนวิธกี ารรักษา และผลขางเคียงตางๆ เมือ่ ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลยังมีผลตอการ
เปลีย่ นแปลงแบบแผนการดําเนินชีวติ ของผูปวยและครอบครัวอีกดวย ซึง่ ผลกระทบตางๆ เหลานีล้ วนสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตของผูปวยทั้งสิ้น
คุณภาพชีวิต
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คุณภาพชีวติ มีความหมายและมีลกั ษณะเปนนามธรรม การใหความหมายของคุณภาพชีวติ จะมีความแตกตาง
กันไปในแตละบุคคล มีผใหความหมายของคุ
ู
ณภาพชีวติ ไวมากมาย ซึง่ สวนใหญจะเปนการรับรูหรือความรูสึกของบุคคล
ตอความผาสุก ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ รวมถึงความสุขในชีวิต ซึ่งการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตนั้นจะ
มีระดับสูงตํ่าตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของชีวิตขึ้นอยูกับการรับรูของบุคคลในชวงเวลา และ
สถานการณที่เกิดขึ้น3
คุณภาพชีวติ เปนแนวคิดทีเ่ กีย่ วของกับบุคคลและสิง่ แวดลอมรวมถึงบริบทตาง ๆ ดังนัน้ วัฒนธรรม จริยธรรม
ศาสนา และความเชือ่ อืน่ ๆ ของบุคคลจึงมีผลตอการรับรูความหมายของคุณภาพชีวติ และผลทีต่ ามมาของคุณภาพชีวติ 4
นอกจากนี้ คุณภาพชีวติ ยังมีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพ โดยทีภ่ าวะสุขภาพเปนปจจัยสําคัญอยางหนึง่ ทีท่ าํ ใหบุคคล
รูสึกถึงความผาสุก และความพึงพอใจในชีวิต คุณภาพชีวิตจึงมีความสําคัญในการบงบอกผลลัพธของภาวะสุขภาพ
องคการอนามัยโลกไดนําเอาการวัดคุณภาพชีวิตมาเปนตัวชี้วัดผลลัพธทางภาวะสุขภาพของบุคคล5
ความหมายของคุณภาพชีวติ มีหลากหลาย การเขาใจถึงความหมายของคุณภาพชีวติ จึงมีความสําคัญ คุณภาพ
ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เปนพลวัตร (Dynamic) ขึ้นอยู กับปจจัยที่เกี่ยวของและความเปนไปของ
กระบวนการของชีวิต ซึ่งความไมคงที่นี้เปนลักษณะหนึ่งของกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม ดัง
นั้น การศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชวงชีวิตตางๆ ก็จะไดผลแตกตางกันได
มิติของคุณภาพชีวิต
แนวคิดเกี่ยวกับมิติของคุณภาพชีวิตมีหลากหลาย นักวิชาการบางกลุมเห็นวาคุณภาพชีวิตเปนแนวคิดที่มีมิติ
เดียว หรือเปนการประเมินในภาพรวมวาชีวิตของตนเปนอยางไรโดยบุคคลนั้นๆ ในขณะที่นักวิชาการบางกลุมมีความ
เห็นวา คุณภาพชีวิตเปนแนวคิดที่มีหลายมิติมิไดขึ้นอยูกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียว แตขึ้นกับหลายองคประกอบ
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รวมกัน คุณภาพชีวิตเปนแนวคิดที่มีความซับซอน การที่แตละบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับองค
ประกอบหลายประการ มีผูใหแนวคิดองคประกอบคุณภาพชีวิตไวแตกตางกัน ทั้งในบุคคลที่สุขภาพดีและผูปวย
Padilla & Grant6 กลาววาองคประกอบของคุณภาพชีวติ วาควรประกอบดวย ความสามารถในการทํากิจวัตร
การรับรูความผาสุกทางดานรางกายและจิตใจ ความรูสึกเกีย่ วกับภาพลักษณของตน การตอบสนองตอการวินจิ ฉัยและ
การรักษา รวมถึงความรูสึกตอสังคม
Ferrell et al7 กลาววา เปนการรับรูของบุคคลตอความผาสุกดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
Ferran & Powers8 กลาววาคุณภาพชีวิตเปนการรับรูถึงความผาสุกและความพึงพอใจของบุคคลที่เปนองค
ประกอบรวมขององคประกอบ 4 ดาน คือ ดานภาวะสุขภาพและการทําหนาที่ ดานสังคมเศรษฐกิจ ดานจิตใจและจิต
วิญญาณ และดานครอบครัว
นักวิชาการสวนใหญเห็นวา คุณภาพชีวติ เปนแนวคิดทีม่ หี ลายมิติ และมีความซับซอน โดยมิตทิ กี่ าํ หนดโดยนัก
วิชาการนั้นมีสวนที่เหมือนกันที่ตองครอบคลุมดานกาย จิตวิญญาณและสังคมของบุคคล สวนที่แตกตางกันก็มักเปน
ลักษณะพิเศษหรือเปนลักษณะเฉพาะของผูปวยแตละโรค หรือวิธกี ารรักษาทีแ่ ตกตางกัน การวัดคุณภาพชีวติ ทีม่ หี ลาย
มิตจิ ะเปนทีน่ ยิ มศึกษากันในหมูนักวิจยั 9 เพราะ คุณภาพชีวติ ทีม่ หี ลายมิตมิ ปี ระโยชนในการนําไปใชปรับปรุงแกไขกลวิธี
ในการชวยเหลือผูปวย ซึง่ จะเปนประโยชนอยางยิง่ ตอวิชาชีพพยาบาลทีจ่ ะนําขอมูลดังกลาวไปใชในการพัฒนารูปแบบ
การพยาบาลที่เหมาะสมกับผูปวยนั้น ๆ ตอไป
197
คุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี
สําหรับคุณภาพชีวติ ของผูปวยมะเร็งทอนํา้ ดีนนั้ จากการศึกษาเชิงเอกสารพบวาคุณภาพชีวติ โดยรวมของผูปวย
มะเร็งตับและทอนํ้าดีมีหลายระดับ ไดแก สูง ปานกลาง และตํ่าทั้งนี้เนื่องจากมีปจจัยหลายอยางเขามาเกี่ยวของ10, 11
ในประเทศไทยไดมีการศึกษาในผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี พบวา ผูปวยมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับสูง โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 73.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 108 คะแนน และพบวาความผาสุกดานจิตใจ/อารมณ มีคะแนนสูงสุด รองลง
มาคือ ความผาสุกดานครอบครัว/สังคม ความผาสุกดานรางกาย และตํ่าสุดคือ ความผาสุกดานการปฏิบัติกิจกรรม11
ในขณะที่การศึกษาคุณภาพชีวิตในผูปวยโรคมะเร็งตับและทอนํ้าดี โดยเปนผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีะ 85 มีคุณภาพชีวิต
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 58.40 จากคะแนนรวมทั้งหมด 108 คะแนน ซึ่งเมื่อจําแนก
คุณภาพชีวิตรายดานพบวา ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู ในระดับสูง คือ ความผาสุกดานสังคม/ครอบครัว สวนดาน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือ ความผาสุกดานจิตใจ/อารมณ ความผาสุกดานการปฏิบัติกิจกรรม และ
ความผาสุกดานรางกาย ตามลําดับ12
จากการศึกษาโดยการสัมภาษณผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี พบวาผูปวยทุกรายมีปญหาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณ ผูปวยตองเผชิญกับอาการปวดทอง ทองโตและแนนทอง คันตามตัว มีไขสูงหนาวสั่น สงผลให
วิถชี วี ติ ทีต่ องเปลีย่ นไป ผูปวยเหลานีม้ คี วามวิตกกังวล ทัง้ จากภาวะของโรค กลัวไมหาย กลัวโรคกลับเปนซํา้ และภาวะ
กลัวตาย13 การเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งทอนํ้าดีสงผลใหคุณภาพชีวิตลดลงใน ทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความ
ผาสุกดานรางกาย ผูปวยไมสามารถปฏิบตั ิ กิจวัตรประจําวันไดตามปกติเนือ่ งจากการถูกรบกวนดวยอาการไมพึงประสงค
ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศราที่เพิ่มขึ้นสงผลใหความผาสุกดานจิตใจลดลง และเนื่องจากผูปวยมักแยกตัวออกจาก
สังคม ทําใหความผาสุกดานสังคมลดลงตามไปดวย10
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นอกจากนี้จากการศึกษาพบวาหลังจากผูปวยไดรับการรักษายังพบวาอาการไมพึงประสงคตางๆเพิ่มมากขึ้น
เชน อาการเหนือ่ ยลา เบือ่ อาหาร นํา้ หนักลด และคลืน่ ไสอาเจียน ซึง่ อาการไมพึงประสงคเหลานีส้ งผลกระทบใหผูปวย
มีคุณภาพชีวิตที่ลดลง โดยเฉพาะอาการเหนื่อยลา ซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิตอยางชัดเจน14 ดังนั้น การดูแลผูปวยกลุมนี้
จึงควรมุงเนนที่การรักษาอาการไมพึงประสงคโดยเฉพาะอาการเหนื่อยลา การศึกษาครั้งนี้ยังพบวาผูปวยที่มีอาการ
คลืน่ ไส อาเจียน แมจะมีคะแนนคุณภาพชีวติ ดานรางกายลดลงเปรียบเทียบกับผูปวยทีไ่ มเกิดอาการหลังไดรับการรักษา
แตกลับมีคุณภาพชีวิตดานสังคมเพิ่มขึ้นหลังไดรับการรักษา ซึ่งอาจเกิดจากการไดรับการดูแลชวยเหลือ และกําลังใจ
จากครอบครัวและบุคลากรทางการแพทยมากกวาเดิมได ดังนัน้ การรักษาทัง้ ทางรางกายและจิตใจมีสวนชวยเพิม่ คุณภาพ
ชีวิตผูปวยได
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี
จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยตาง ๆ สามารถสรุปปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีไดดังนี้
1. ปจจัยภายในตัวบุคคลอันประกอบดวย
1.1 อาการของโรค เปนความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรางกายและจิตใจของผูปวยจากการเปน
โรคมะเร็งทอนํ้าดี โดยอาการที่พบบอยในผูปวยกลุมนี้ 5 อาการเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก อาการเหนื่อยลา
(87.3%) ความวิตกกังวล (87.3%) ปวดทอง หรือ อาหารไมยอย (76.9%) เบื่ออาหาร (63.1%) และนอนไมหลับ
198 (51.2%) แตอาการที่รบกวนผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีมากที่สุด 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 อาการที่กอใหเกิดความทุกขทรมานมากที่สุด คือ อาการเหนื่อยลา/ออนแรง/ทํา
กิจกรรมตางๆ ไดลดลง และสมรรถภาพทางเพศ/ความสนใจในกิจกรรมทางเพศลดลง12 สรุปไดวา อาการที่พบบอย
ทีส่ ดุ ไมไดเปนสิง่ ทีร่ บกวนและทําใหผูปวยทรมานมากทีส่ ดุ ดังนัน้ การประเมินอาการจากผูปวยตองประเมินใหครอบคลุม
ทุกประเด็น ทัง้ อาการทีพ่ บบอย อาการทีร่ บกวน และอาการทีท่ าํ ใหผูปวยทรมาน ดังนัน้ การลดอาการจึงมีความจําเปน
และสําคัญสําหรับผูดูแลในการชวยผูปวยไมใหทรมานจากความรุนแรงของอาการ
จากการศึกษาพบวา อาการมีความสัมพันธทางลบ และเปนปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพชีวิตของผูปวย
มะเร็งทอนํ้าดี11 เชนเดียวกับผลการศึกษาของ สุรชัย มณีเนตร12 และนงลักษณ สรรสม และ สุรีพร ธนศิลป15 นั่นคือ ผู
ปวยมะเร็งทอนํ้าดีที่มีอาการมาก จะรับรูคุณภาพชีวิตไมดี และอาการเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่สงผลตอคุณภาพชีวิต
ของผูปวย ดังนั้น การหาวิธีหรือกลยุทธในการควบคุมไมใหอาการรุนแรงขึ้น หรือการปองกันการเกิดอาการ จึงเปนสิ่ง
จําเปนและสําคัญสําหรับผูปวย
1.2 ความเขมแข็งในการมองโลก เปนการมองชีวิตของตนเองที่บุคคลนั้นเขาใจทั้งในดานการ
รับรูและอารมณ และองคประกอบของความเขมแข็งในการมองโลก มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ความเขมแข็งในการ
มองโลกมีความสัมพันธทางบวกและมีอิทธิพลสูงสุดในการทํานายคุณภาพชีวิต12 นั่นคือ ผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีที่มีความ
เขมแข็งในการมองโลกที่ดี จะมีการรับรูคุณภาพชีวิตดีตามไปดวย
1.3 ความรูสึกไมแนนอน เปนการรับรูของผูปวยทีไ่ มสามารถคาดการณเกีย่ วกับโรคทีเ่ ปน ทัง้ ในเรือ่ งความ
รุนแรงของโรค การลุกลามของโรค การเกิดอาการแทรกซอน และความทุกขทรมานจากอาการ จึงทําใหเกิดความเครียด
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และวิตกกังกังวลกับสิ่งที่ไมสามารถคาดการณได จากผลการศึกษาพบวา ความรูสึกไมแนนอน มีความสัมพันธทางลบ
กับคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี11 กลาวคือ ผูที่รับรูความรูสึกไมแนนอนมาก จะมีการรับรูคุณภาพชีวิตไมดี ดัง
นั้นการใหขอมูลแกผูปวยเปนทางหนึ่งที่จะทําใหผูปวยเขาใจและอยูกับโรคได จะทําใหความรูสึกไมแนนอนลดลง การ
รับรูคุณภาพชีวิตของผูปวยจะเพิ่มขึ้น
1.4 ภาวะการทําหนาที่ หมายถึง ความสามารถในการดูแลตนเองโดยไมตองขอความชวยเหลือจากบุคคล
อืน่ ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน การจัดการกับความเปนอยูของตนเอง รวมถึงสามารถดูแลงานทีร่ บั
ผิดชอบในครอบครัวและสามารถเปนประโยชนตอบุคคลอื่นได เมื่อบุคคลเกิดเจ็บปวยจะทําใหการทําหนาที่ตางๆ ลด
ลง ดังนั้น ภาวะการทําหนาที่ของผูปวย จึงมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต16 นั่นคือ บุคคลที่มีภาวะการทํา
หนาทีด่ ี จะรับรูคุณภาพชีวติ ดีเชนกัน ดังนัน้ การสงเสริมใหผูปวยเกิดภาวะการทําหนาทีท่ สี่ มบูรณ จึงเปนสิง่ สําคัญและ
จําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวย
1.5 การเผชิญความเครียดแบบมุงจัดการกับอารมณ เปนการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นโดยเนน
การใชอารมณ การเผชิญความเครียดแบงเปน 2 แบบ คือ การจัดการความเครียดที่สาเหตุของปญหา และการจัดการ
ความเครียดโดยใชอารมณ โดยผลการศึกษาพบวา การจัดการความเครียดโดยใชอารมณ มีอิทธิพลทางลบตอคุณภาพ
ชีวิต11 กลาวคือ คนที่ใชวิธีการจัดการความเครียดโดยใชอารมณอยูในระดับสูง จะรับรูคุณภาพชีวิตไมดี ดังนั้นผูปวย
ควรไดรับการสงเสริมใหใชวิธีการจัดการความเครียดโดยใชอารมณใหนอยที่สุด
1.6 การปฏิบตั กิ จิ กรรมทีส่ มั พันธกับศาสนา เปนกิจกรรมทีผ่ ปวยใชเปนแนวทางในการปฏิ
ู
บตั แิ ละเปนหลัก
ในการดําเนินชีวติ อยางเปนสุข ประกอบดวย การใหทาน รักษาศีล และการปฏิบตั สิ มาธิ หรือสวดมนตเพือ่ ใหจิตใจสงบ 199
โดยพบวา การปฏิบัติกิจกรรมที่สัมพันธกับศาสนา มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในทิศทางเดียวกัน15 นอกจากนี้ยัง
พบวา การปฏิบัติกิจกรรมที่สัมพันธกับศาสนา มีความสัมพันธกับความผาสุกดานจิตวิญญาณในผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย17 นั่นคือ ผูปวยที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนามาก จะรับรูคุณภาพชีวิตดี ดังนั้น ควรสงเสริมใหผูปวยไดปฏิบัติ
กิจกรรมที่สัมพันธกับศาสนาอยางสมํ่าเสมอ
2. ปจจัยภายนอกตัวบุคคล อันประกอบดวย
2.1 แรงสนับสนุนทางสังคม ซึ่งหมายถึง การที่บุคคลไดรับขอมูลที่ทําใหบุคคลนั้น เชื่อวามีคนใหความรัก
เอาใจใส รวมทั้งรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของครอบครัว และสังคม ที่มีความผูกพันซึ่งกันและกัน เปนแรงสนับสนุน
จากครอบครัว เพื่อน เพื่อนรวมงาน และบุคลากรในทีมสุขภาพ เปนตน จากการศึกษาที่ผานมาพบวา แรงสนับสนุน
ทางสังคมมีอทิ ธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวติ 11, 12 นอกจากนีแ้ รงสนับสนุนทางครอบครัว ก็มคี วามสัมพันธทางบวกกับการ
รับรูคุณภาพชีวติ เชนกัน15 นัน่ คือ ผูปวยทีม่ แี รงสนับสนุนทางสังคมและครอบครัวมาก จะรับรูคุณภาพชีวติ ดี ดังนัน้ การ
สงเสริมใหผูปวยไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือสังคม จึงเปนสิง่ สําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวติ ของผูปวยขณะ
เจ็บปวย
2.2 พฤติกรรมการดูแลของครอบครัว หมายถึง การกระทํา หรือ การแสดงออกทีค่ รอบครัวใชในการดูแล
ผูปวย ครอบคลุม การใหความเมตตาตอผูปวย การใหกําลังใจและใหความหวัง การสังเกตและตอบสนองความตองการ
ไดอยางทันทวงที การสรางสัมพันธภาพที่สมํ่าเสมอและจริงใจ การแสดงการยอมรับพฤติกรรมของผูปวยทั้งทางบวก
และทางลบ การแกไขปญหาโดยใชเหตุและผล การชี้แนะหรือใหขอมูลที่เหมาะสมกับผูปวย การจัดหรือปรับปรุงสิ่ง
แวดลอมใหเกิดความปลอดภัย การตอบสนองความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และการสรางความเขาใจใหกับ
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ผูปวย โดยผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการดูแลของครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต15 กลาวคือ
พฤติกรรมการดูแลของครอบครัวที่ดี จะทําใหผูปวยรับรูคุณภาพชีวิตดีตามไปดวย ดังนั้น การพัฒนาใหครอบครัวมี
พฤติกรรมการดูแลที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวย
สรุปไดวา ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอคุณภาพชีวติ ผูปวยมะเร็งทอนํา้ ดี ไดแก ปจจัยสวนบุคคล อันประกอบดวย อาการ
ของโรค ความเขมแข็งในการมองโลก ความรูสึกไมแนนอน ภาวะการทําหนาที่ การเผชิญความเครียดแบบมุงจัดการ
กับอารมณ และกิจกรรมที่สัมพันธกับศาสนา และปจจัยภายนอก ไดแก แรงสนับสนุนจากสังคม และพฤติกรรมการ
ดูแลของครอบครัว ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งทอนํ้าดีจึงมุงที่การดูแลแบบองครวมที่มุงเพิ่มปจจัย
ทางบวกและลดปจจัยทางลบ กลาวคือ การเพิ่มแรงสนับสนุนทางสังคมหรือครอบครัว พัฒนาพฤติกรรมการดูแลของ
ครอบครัว สงเสริมความเขมแข็งในการมองโลก พัฒนาภาวะการทําหนาที่ และสงเสริมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทีส่ มั พันธกับ
ศาสนา รวมถึงการลดหรือปองกันการเกิดอาการของโรค การลดความรูสึกไมแนนอน และลดการจัดการความเครียด
โดยใชอารมณใหนอยที่สุด
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี
เปนทีท่ ราบกันดีวาปจจุบนั เทคโนโลยีทางการแพทยมีความเจริญกาวหนา และมีประสิทธิภาพสูงในการรักษา
ผูปวยมะเร็ง กระนั้นยังคงมีขอจํากัดโดยจากตัวผูปวยเองที่ตองทนทุกขทรมานจากการเผชิญกับโรคที่สงผลกระทบ
ตอตัวเองและครอบครัว หรือเมื่อความเจ็บปวยที่เกิดจากโรคมะเร็งดําเนินมาจนถึงระยะสุดทายอันเปนขอบงชี้วาผู
200 ปวยหมดหนทางในการรักษาและเริ่มกังวลถึงความตาย ดังนั้นกระบวนการรักษาจึงจําเปนตองมีความยืดหยุน เขาใจ
และเห็นใจผูปวยและสอดคลองกับบริบทของสังคมนั้น ๆ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยจึงเปนเรื่องสําคัญ เพื่อให
ผูปวยยอมรับและเขาใจในความเปนจริงของชีวิตและใชชีวิตที่เหลืออยูอยางมีคุณคาทั้งตอตนเองและผูอื่น การฝกให
เตรียมพรอมที่จะรับมือกับปจจัยตาง ๆที่เขามากระทบและยอมรับสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นจึงเปนเรื่องสําคัญ
จากการทบทวนวรรณกรรมไมพบหลักฐานเชิงประจักษในการศึกษารูปแบบการดูแลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี แตมีรายงานการวิจัยที่ศึกษาถึงการจัดการเพื่อการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายแบบองครวม
กรณีศึกษา วัดคําประมง จังหวัดสกลนคร18 พบวา ผลลัพธตอสุขภาพทางกายและใจ สรุปไดวา ความรับรูตอการเจ็บ
ปวยทางกายของผูปวยเปนไปในทางทีด่ ขี นึ้ รับประทานอาหารไดมากขึน้ หนาตายิม้ แยม รางกายสดชืน่ กอนเนือ้ มะเร็ง
นิม่ ลง สวนผลลัพธความทุกขทางใจ ทุกขนอยลง เกิดความปลอยวาง มีความตัง้ ใจทีจ่ ะตอสูกับโรครายแตในขณะเดียวกัน
ถามีอาการลุกลามมากขึ้น ก็สามารถยอมรับและพรอมที่จะจากไปอยางเปนสุข18 จะเห็นไดวา การดูแลที่วัดคําประมง
นัน้ เปนการดูแลแบบองครวมทีม่ งควบคุ
ุ
มและลดอาการของโรค ใหครอบครัวเปนผูดูแลผูปวย ผูปวยไดปฏิบตั ติ ามหลัก
ศาสนาเปนประจําทุกวัน ไดออกกําลังกาย มีแรงสนับสนุนที่ดีจากครอบครัวและสังคม ที่ครอบคลุมเพื่อนผูปวยที่เปน
โรคมะเร็งดวยกัน และครอบครัว รวมถึงจิตอาสาที่มาดูแลผูปวยดวยจิตใจที่เสียสละ ใหบริการโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ
กับผูปวย มีการใชหลักพุทธธรรม ยาสมุนไพร สมาธิบําบัดและพิธีกรรมเกื้อกูลกําลังใจ และพบวาผูปวยมะเร็งในระยะ
แรกหรือระยะสุดทาย เมือ่ มาพักรักษาตัวมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ หรือสูงกวาสถานพยาบาลทัว่ ไป15, 18, 19 ดังนัน้ จึงขอนําเสนอ
รูปแบบการดูแลผูปวยมะเร็งทอนํ้าดี 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
ปวยใหมีทางเลือกในการรักษาและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ทีส่ าํ คัญคือการใชหลักธรรมสอนผูปวยใหฝกพิจารณาความตาย
และปลอยวางความยึดมัน่ ในอัตตาตัวตน มาทําสมาธิภาวนาเจริญมรณานุสติเพือ่ ใหจิตสงบ รูจักการให การแบงปนโดย
ไมหวังสิ่งใดตอบแทน เปนการใชการแพทยวิถีพุทธเยียวยาผูปวยทั้งทางรางกายและจิตใจไปพรอมกัน โดยไมคิดคาใช
จายใด ๆ กับผูปวย รวมทั้งจัดสงยาใหทางไปรษณียโดยไมมีคาใชจายตลอดชีวิตของการเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง20
หลักการเยียวยาผูปวยทีอ่ โรคยศาล วัดคําประมง มุงเนนเยียวยาผูปวยใหมีสขุ ภาพทีด่ ที งั้ กายและจิตใจ โดยยึด
หลักของธรรมะและธรรมชาติเปนสําคัญ กระบวนการรักษาจึงมีความยืดหยุน ไมมีกฎตายตัวแตเนนใหผูปวยมีความสุข
พรอมทีจ่ ะเผชิญกับโรคและทีส่ ดุ คือสามารถยอมรับและเขาใจในความเปนไปของชีวติ นอกจากนี้ ไมเพียงแตเนนทีต่ วั ผู
ปวยเพียงอยางเดียงแตรวมถึงญาติหรือผูดูแลดวย ดังนั้นกระบวนการรักษาตาง ๆที่ไดจัดไวใหจึงจําเปนตองขอความ
รวมมือจากผูปวยและญาติใหเขารวมกิจกรรมบําบัดตาง ๆ หากรางกายแข็งแรงพอที่จะทํากิจกรรมได หากไมสามารถ
มารวมกิจกรรมไดเนือ่ งจากสภาพรางกายไมอํานวยก็สามารถฟงเสียงสวดมนตหรือการทํากิจกรรมไดจากเสียงตามสาย 201
ที่ติดตั้งไวตามที่อยูแตละแหง
ในปจจุบัน โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานดานมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคํา
ประมงไดเปดรับการรักษาผูปวยโรคมะเร็งทุกชนิดเมือ่ ป พ.ศ. 2547 ปจจุบนั มีผปวยมะเร็
ู
งเขารับการรักษาทัง้ สิน้ 4,000
กวาราย ผูปวยสวนมากที่เขารับการรักษา 95 เปอรเซ็นต เปนผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย และพบผูปวยโรคมะเร็งทอนํ้า
ดีระยะสุดทายจํานวนมากถึง 40% และพบวาผูปวยเหลานี้ไดรับผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในทุกมิติ ทั้งอาการไมสุข
สบายตาง ๆ เชน อาการคัน ตัวตาเหลือง เกิดภาวะนํ้าในชองทอง และผลกระทบทางดานจิตใจ เศรษฐกิจ สังคมจนถึง
มิตดิ านจิตวิญญาณ ในขณะเดียวกันผูดูแลผูปวยเหลานีก้ ย็ อมไดรับผลกระทบในดานตาง ๆ ดวยเชนกัน การดูแลผูปวย
มะเร็งที่อโรคยศาล จึงเปนการดูแลผูปวยแบบองครวมที่ครอบคลุมในทุกมิติของคุณภาพชีวิต และที่สําคัญที่สุดคือการ
ทีผ่ ปวย
ู ผูดูแล ไดพัฒนาจิตวิญญาณของตนเอง ผูปวยมะเร็งทีม่ คี วามผาสุกทางจิตวิญญาณจะเปนผูทีใ่ ชสติ และจิตสํานึก
ในการพิจารณาปญหาที่เกิดขึ้น ยอมรับในสิ่งที่เปนอยู มองเห็นชีวิตของตนเองมีคุณคา ถึงแมจะปวยดวยโรครายแตก็
สามารถทําความเขาใจกับความหมายของภาวะวิกฤต และความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต ทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี17
การสงเสริมคุณภาพชีวิต ดวยแนวทางของอโรคยศาล วัดคําประมง
การสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งดวยแนวทางของอโรคยศาล วัดคําประมง เปนแนวทางที่สอดคลอง
กับบริบทของสังคมไทย ทีน่ าํ ธรรมะเขามาผนวกกับแนวทางการรักษาไดอยางกลมกลืน มีความยืดหยุนและเปดโอกาส
ใหผูปวยเปนผูตัดสินใจในการเขารับการรักษา โดยเคารพการตัดสินใจของผูปวย และเปดโอกาสใหผูปวยไดปรึกษาและ
รับทราบขอมูล การที่รับผูปวยเขามารักษาโดยที่ไมไดคิดคาใชจายและจัดสถานที่พักในรูปแบบของหมูบานมะเร็ง และ
มุงเนนใหพวกเขามีความรูสึกเหมือนอยูบานของตนเอง พึ่งพาตนเอง มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนพูดคุยกันระหวางผู

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

ปวยกับผูปวย ผูดูแลกับผูดูแล รวมทั้งจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของพวกเขา ผูปวยที่มารับการรักษา
ณ อโรคยศาล จึงเปนผูปวยทีม่ ที กุ เชือ้ ชาติ ทุกศาสนา จากทัว่ โลกทีม่ งมั
ุ น่ มารักษาดวยความหวังวาจะหายจากโรค หาก
สิ่งที่พวกเขาไดรับกลับเปนมากกวาการหาย ก็คือการที่ผูปวยรับรูถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของตนเอง
ทีเ่ กิดมาในชัว่ ชีวติ หนึง่ ภูมใิ จในตัวเองเมือ่ ยอนนึกถึงอดีตทีผ่ านมาและพรอมทีจ่ ะเผชิญกับภาวะวิกฤติใด ๆก็ตามทีผ่ าน
เขามาในชีวิต ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนงลักษณ สรรสม15 ที่พบวาคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งโดยรวมอยูใน
ระดับสูง และเมื่อพิจารณารายดานพบวาคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งดานความผาสุกทางจิตวิญญาณอยูในระดับสูง
มากจากการมีศาสนาเปนที่พึ่งทางใจ
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ภาพที่ 66 อโรคาฐิตะโมเดล (Arokhadhita Model)20

กระบวนการสงเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวทางของอโรคยศาล
1. การจัดสภาพแวดลอม(Environment) สภาพแวดลอมในอโรคยศาล วัดคําประมง มีพื้นที่กวางขวาง
สงบ รมเย็น มีสระนํ้าอยูทั่วบริเวณ มีความสะอาด มีสถานที่สําหรับผูปวยและญาติรวมทั้งจิตอาสาไดทํากิจกรรมรวม
กันทุกวัน เชนการออกกําลังกาย พักผอน สวดมนต ใหความรูสึกสบาย อาคารที่พักสําหรับผูปวยสวนใหญทําจากไม
และดิน รอบทีพ่ กั จะมีอาณาบริเวณรายลอมไปดวยตนไมและสระนํา้ และอยูรวมกันเปนชุมชน มีทงั้ บานเดีย่ วและทีพ่ กั
แบบรวม รวมถึงมีการจัดสิ่งแวดลอมใหใกลเคียงกับบาน มีธรรมชาติที่เงียบสงบ ความเปนอยูเหมือนอยูที่บาน ทําใหผู
ปวยและญาติ/ผูดูแลรูสึกผอนคลายซึ่งแตกตางจากความรูสึกเมื่ออยูในโรงพยาบาล
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2. แรงสนับสนุนทางสังคม(Social support) เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย ซึงมีการ
ศึกษาพบวาพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลในครอบครัว ที่ทําหนาที่ชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวันนั้น สงผลตอ
คุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย15 รวมทั้งการสนับสนุนจากทีมบุคลากรที่ทําการรักษา เชน ดานเศรษฐกิจ
ดานการรักษาเปนตน การพักรักษาตัวของผูปวยมะเร็งในอโรคยศาล วัดคําประมง จึงมีขอปฏิบัติวาตองมีญาติมาเฝา
อยางนอยหนึ่งคน เพื่อไมใหผูปวยรูสึกวาตนเองถูกทอดทิ้งใหเปนภาระ โดยใหผูปวยและผูดูแล ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณเกี่ยวกับความเจ็บปวยถายทอดใหแกผูปวยและญาติดวยกัน ในขณะเดียวกันก็มีการเสริมพลังใหกําลังใจ
ผูดูแล และจัดกิจกรรมเพื่อผอนคลายความเครียดหรือความเหนื่อยลาจากการดูแลผูปวย เชน หองอบสมุนไพรสําหรับ
ผูดูแล กิจกรรมกอดบําบัด การใหคําปรึกษาเปนตน
3. กระบวนการรักษา(Treatment) การรักษาผูปวยมะเร็งที่อโรคยศาล วัดคําประมงเปนแนวคิดการดูแล
ผูปวยโดยใชการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานเปนหลัก โดยไมปดกั้นการรักษาทางการแพทยแผนปจจุบัน
ตลอดจนมีพยาบาลผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) กลุมผูปวยโรคมะเร็ง รวมกับแพทยแผนไทยเปนผูใหคําปรึกษา
และใหขอมูลในการรักษาทัง้ ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนปจจุบนั โดยเปดโอกาสใหผูปวยเปนผูตัดสินใจ
เลือกในการรักษา และเคารพการตัดสินใจของผูปวย โดยมีแนวทางในการรักษาดังนี้
3.1 การรักษาดวยยาสมุนไพรซึ่งมีคุณภาพมาตรฐาน โดยใชสูตรตํารับยอดยามะเร็ง วัดคําประมง ซึ่ง
ประกอบไปดวยตัวยาสมุนไพรหลัก 11 ชนิด ซึ่งนอกจากจะใชหลักธรรมในการเยียวยาแลว การใชสมุนไพรเพื่อยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง ก็เปนสวนหนึง่ ทีเ่ ปนโอกาสและทางเลือกใหกับผูปวยดีกวาทีจ่ ะรูสึกทอแทและหมดหวัง
ซึง่ งานวิจยั ยอดยามะเร็งก็มสี วนรวมในการเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูปวยดวยเชนกัน และมีการศึกษาวิจยั ในระดับพรีคลินกิ 203
ถึงการออกฤทธิ์ของตัวยา ที่เชื่อถือไดและมีคุณภาพมาตรฐาน และมีฤทธิ์ในการตานมะเร็งดังการศึกษาของนพมาศ
สุนทรเจริญนนท(2556)พบวาการควบคุมคุณภาพของเครือ่ งยา 11 ชนิด และสารสกัดตํารับยาตานมะเร็งสูตรนี้ สามารถ
ยับยั้งการเกิดเนื้องอกจากการเหนี่ยวนําดวยสารเคมีได ผลสรุปจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถบงชี้ไดอยางแทจริงวา
ตํารับยาตานมะเร็งสูตรวัดคําประมงมีฤทธิ์ตานมะเร็ง
3.2 การจัดการอาการ (Symptom Management) เชนอาการปวด คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร
หรืออาการไมสุขสบายตาง ๆ ในแนวทางของอโรคยศาลไดประยุกตในการนําธรรมะเขามาใช รวมกับการดูแลแบบผสม
ผสานในการจัดการอาการรบกวนเหลานัน้ โดยใชหลักของการใชสมาธิภาวนาในการเอาชนะความทุกขทรมานทีร่ บกวน
เชนการจัดการอาการปวด ซึ่งปจจุบันมีแนวทางการจัดการอาการปวดที่ใชกันอยางแพรหลายและตองใชยาโดยเฉพาะ
ในผู ปวยมะเร็ง แตก็มีการจัดการอาการปวดโดยไมใชยาหรือใชเมื่อจําเปน และสามารถลดอาการปวดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ ประหยัดคาใชจายและไมเกิดภาวะแทรกซอน ดังการศึกษาของศิรพิ ร เสมสารและสุรพี ร ธนศิลป22
ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการอาการเจ็บปวดดวยตนเองโดยเนนหลักอริยสัจสี่ตอความเจ็บปวดในผูปวยมะเร็ง
ศีรษะและคอที่ไดรับยาเคมีบําบัด พบวาสามารถทําใหความเจ็บปวดลดลงได
3.3 การดูแลแบบผสมผสาน (Complementary Care)โดยใชศาสตรของการแพทยแบบผสมผสานซึ่ง
เปนการรักษาแบบเสริมควบคูไปกับการรักษาหลัก เพื่อใหผูปวยไดรับประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งทั้งดานจิตใจ
สังคมและจิตวิญญาณ เปนการมุงเนนดูแลสุขภาพแบบองครวม23 ซึ่งอโรคยศาล วัดคําประมง ไดจัดกิจกรรมบําบัดให
กับผูปวยและผูดูแลตลอดจนจิตอาสา ไดมีการผอนคลายและเรียนรูแนวทางในการดูแลสุขภาพของตนเอง เมือ่ ตองกลับ
ไปอยูที่บานก็สามารถนําแนวทางปฏิบัตินี้ไปปรับใชได ดังนี้
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ภาพที่ 67 กิจกรรมการดูแลแบบองครวมตามแนวทางของอโรคยศาล
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3.3.1 การสวดมนต เปนการสื่อสารกับสิ่งที่มีอํานาจสูงกวาตามความเชื่อในศาสนาของแตละบุคคล
เชนชาวพุทธจะสวดมนตและระลึกถึงองคพระสัมมาสัมพุทธเจา ชาวคริสตจะสวดและระลึกถึงพระเจา ชาวมุสลิมสวด
และระลึกถึงองคพระอัลเลาะห อโรคยศาล วัดคําประมงไดจัดกิจกรรมใหผูปวยไดมีการสวดมนตรวมกันทุกวันเชา-เย็น
แตไมไดแบงแยกศาสนา หรือในผูทีไ่ มนับถือศาสนาก็มกี ารจัดสภาพแวดลอมใหไดผอนคลาย นอกจากนีย้ งั ใชวิธกี ารสวด
มนตเพื่อจัดการอาการปวดที่พบไดบอยในผูปวยมะเร็ง ดังการศึกษาของเบญจมาศ ตระกูลงามเดน24 ที่พัฒนาและพบ
วาสามารถลดอาการเจ็บปวดไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3.3.2 สมาธิบําบัด การสอนใหผูปวยฝกทําสมาธิ (ภาวนา) เดินจงกรม สอนใหผูปวยเจริญมรณานุสติ
เปนประจําสมํา่ เสมอ เพือ่ ความเขาใจชีวติ และยอมรับการเปลีย่ นแปลงในชีวติ เรือ่ งการเกิด แก เจ็บไขไดปวยและความ
ตาย ไดตามความเปนจริง ลวนมีสวนชวยเยียวยาจิตใจของผูปวยใหเปนทุกขนอยลงและอยูกับโรคทีเ่ ปนไดดวยจิตทีเ่ ปน
กุศล ทุกวันผูปวยมะเร็งที่อโรคยศาล วัดคําประมงจะไดรับการฝกสอนเรื่องของการภาวนา พระอาจารยปพนพัชรจะ
แสดงธรรมะโอวาทที่เรียกวา “ธรรมะ 9 นาทีกอนตาย”(Dhamma 9 minutes before dying) ซึ่งก็คือการสอนใหเจ
ริญมรณานุสติ ไมใหประมาทในการใชชีวิตและใชเวลาในชวงชีวิตที่เหลืออยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด
3.3.3 การออกกําลังกาย สําหรับผูปวยโรคมะเร็ง การออกกําลังกายควรเปนไปตามความเหมาะสม
ตอสภาพรางกายและควรมีความยืดหยุน ไมฝนหรือเครงครัดมากจนเกินไป ทุกวันในตอนเชาจะมีการออกกําลังกายที่
เหมาะสมกับผูปวยโรคมะเร็งอยางนอยครั้งละ 15-30 นาที เชน โยคะ ฤาษีดัดตน โดยเฉพาะการทําชี่กงวิถีไทย ซึ่งถือ
เปนการดูแลแบบผสมผสานประเภทการปฏิบตั โิ ดยใชจิตคลุมกาย(Mind-Body Medicine)25 และพัฒนาโดยสุรพี ร ธน
ศิลป ผสมผสานกับแนวคิดทางพุทธศาสนาใหเขากับวิถีชีวิตของคนไทย และมีผลโดยตรงในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของหัวใจและปอด
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ภาพที่ 68 การออกกําลังกายดวยชี่กงวิถีไทย

3.3.4 ศิลปะบําบัด มาจากแนวคิดที่วากระบวนการสรางสรรคของการทําศิลปะนั้น กอใหเกิดการ
เยียวยาและสงเสริมคุณภาพชีวติ ใหดีขนึ้ ถูกใชเพือ่ ชวยในการบําบัดรักษาทางดานอารมณ และชวยใหบุคคลเขาใจตนเอง
มากขึ้น26 โดยอารมณทางดานลบที่ถูกเก็บไวในรางกายจะถูกเปดออกและนํามาแปรเปลี่ยน ไปในเชิงสรางสรรคเมื่อได
รับการดูแลจากกระบวนการทําศิลปะที่เหมาะสม ซึ่งกอใหเกิดสภาวะ “สบายดี” ซึ่งเปนสภาวะแหงการยอมรับ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจิตใจ รางกาย และจิตวิญญาณ27 เมื่อนํามาใชกับผูปวยมะเร็งและผูดูแลที่อโรคยศาล วัดคํา 205
ประมง จากการสังเกตและสัมภาษณพบวาทําใหมีสมาธิและจิตที่ผอนคลายมากขึ้น
3.3.5 หัวเราะบําบัด การหัวเราะเปนการกระทําอยางหนึง่ ทีบ่ งบอกถึงอารมณ ความรูสึกของผูทีห่ วั เราะ
ไดเปนอยางดี ในทุก ๆ วัน ผูปวยและญาติ ตลอดจนจิตอาสาจะมารวมกันทํากิจกรรมรวมกัน โดยเฉพาะการหัวเราะ
บําบัดอยางมีความสุข

ภาพที่ 69 หัวเราะบําบัด
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3.3.6 ดนตรีบําบัด ดนตรีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจของมนุษย สามารถนํามา
ใชรวมกับการรักษาทางการแพทยไดผลดีในเรือ่ งความเจ็บปวด ลดความวิตกกังวล ความกลัว เพิม่ กําลังการเคลือ่ นไหว
สรางแรงจูงใจใหเกิดสติ ความนึกคิด อารมณ และจิตใจที่ดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจิราภี สุนทรกุล ณ ชลบุร28ี
ศึกษาพบวาการใชดนตรีบาํ บัดสามารถลดความวิตกกังวลในผูปวยมะเร็งได ดังนัน้ การทํากิจกรรมกลุมกับผูปวยมะเร็ง
ของอโรคยศาล วัดคําประมงโดยใชดนตรีบาํ บัด จึงทําใหผูปวยมีความสุขและไดผอนคลาย ไมคิดวิตกกังวลเกีย่ วกับโรค
ที่เปน
3.3.7 การรับประทานอาหาร ผูปวยจะไดรับคําแนะนําในเรือ่ งของการรับประทานอาหารทีเ่ หมาะสม
กับผูปวย รวมถึงทางวัดไดมีการจัดทําแปลงผักไฮโดรโปรนิกสและผักจากแปลงเกษตรอินทรีย ซึ่งเกิดจากแรงกายแรง
ใจของจิตอาสาชวยกันดูแล เพื่อนําไปแจกจายใหผูปวยนําไปประกอบอาหารไดตลอดปอีกดวย
3.4 การดูแลตอเนื่อง ผูปวยสวนใหญที่เขารับการรักษาที่อโรคยศาล วัดคําประมงจะมีระยะวันนอนเฉลี่ย
ประมาณ 2 สัปดาห เมื่ออาการดีขึ้นหรือตองการกลับไปพักผอนที่บาน ก็มีการติดตามประเมินอาการ มีการเปดชอง
ทางการสือ่ สารใหสามารถรับคําปรึกษาไดตลอดเวลา ทัง้ ทาง Social Network, โทรศํพท, Internet ,หรือLine Group
เพือ่ เปดโอกาสใหผูปวยและญาติไดปรึกษาได อีกทัง้ ยังเปนการสรางสัมพันธภาพทีด่ รี ะหวางผูใหการรักษาและผูรับการ
รักษา
4. การปฏิบัติที่สัมพันธกับกิจกรรมทางศาสนา(Religious practice) คือกิจกรรมที่บุคคลกระทําตามหลัก
ความเชื่อในศาสนาที่ตนเองยึดถือ ซึ่งทุกศาสนาตางก็มีหลักคําสอนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติและเปนหลักในการ
206 ดําเนินชีวิตอยางเปนสุขของบุคคล ที่กอใหเกิดความสงบสุขในการอยูรวมกันนอกจากนี้ การมีศาสนาเปนสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจ จะทําใหบุคคลสามารถปลอยวาง และยอมรับสภาพความเปนจริงของชีวติ ได29 ผูปวยมะเร็งชาวพุทธจึงไดมีโอกาส
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 ไมรูสึกวาตนเองถูกทอดทิ้ง
และมีกําลังใจดีขึ้น แตสิ่งที่งดงามมากกวานั้นคือการที่ผูปวยที่สุขภาพแข็งแรงดีแลว สามารถพลิกชีวิตของตนเองจาก
การเปน”ผูรับ”มาเปน "ผูให" โดยกลายมาเปนจิตอาสาชวยเยียวยาผูปวยมะเร็งดวยกัน หรือเปนวิทยากรในการใหความ
รูเรือ่ งการดูแลตนเองเมือ่ เจ็บปวย เพราะสิง่ เหลานีไ้ มไดเกิดจากการบังคับ แตเกิดจากการทีจ่ ติ ใจของผูปวยไดพัฒนาจน
เกิดปญญา ทําใหคิดที่จะทําประโยชนตอผูอื่นบาง
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ภาพที่ 70 จิตอาสาตรวจเยี่ยมอาการผูปวย

6. การดูแลดานเศรษฐกิจ (Economics) จากผลการศึกษาในตางประเทศพบวา ผูปวยมะเร็งตับและทอนํ้า
ดีที่มีอาการรบกวนจนไมสามารถทํางานได ตองลาออกจากงาน ไมมีรายได จะมีความวิตกกังวลและภาวะซึมเศราที่สูง
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยอยางรุนแรง ถึงขั้นหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธกับสังคม12 สําหรับผูปวยมะเร็งที่ 207
อโรคยศาล นอกจากจะไมตองเสียคาใชจายใด ๆแลว เมื่อกลับไปอยูที่บานก็จัดสงยาไปใหทางไปรษณียโดยไมมีคาใช
จายอีกเชนกัน เมื่อเขามารับการรักษาที่วัดก็มีขาวกลองแจกให และปลูกผักใหรับประทานฟรีตลอดป ในผูปวยบางคน
ที่อาการของโรคลุกลามไปมากแลว และเสียชีวิตที่อโรคยศาล ทางวัดก็ดําเนินการฌาปนกิจใหโดยไมมีคาใชจายอีกเชน
กัน เพราะผูปวยทีม่ ารักษาสวนใหญจะใชเงินในการรักษาตัวเองมาแลวเปนจํานวนมาก บางรายตองขายทีท่ าํ กินเพือ่ นํา
เงินมารักษาตัวเอง ผูใหการรักษาหรือผูดูแลตองมีความเขาใจในความจําเปนของผูปวยและครอบครัวดวย
7. การดูแลดานจิตวิญญาณ(Spiritual Care) เปนอีกดานหนึ่งที่สําคัญที่สุดและมีผลตอทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ นอกจากจะใหผูปวยและญาติ/ผูดูแลไดมีโอกาสปฏิบตั ติ ามแนวทางของแตละศาสนา
เชนศาสนาพุทธ ผูปวยและญาติ/ผูดูแลไดมีโอกาสทําบุญใสบาตร กรวดนํ้าแผเมตตา เพื่ออุทิศบุญกุศลใหกับเจากรรม
นายเวร นอกจากนี้ผูปวยใหมทุกรายจะตองรวมพิธีตมยา ซึ่งถือวาเปนพิธีที่สําคัญสําหรับผูปวย ผูปวยทุกคนจะเฝารอ
วันที่ไดกินยาหมอแรกแกวแรกของเขา ซึ่งเปนพิธีที่ใหญาติไดเรียนรูวิธีการตมยาและเมื่อกลับไปอยูบาน เมื่อทางวัดสง
ยาไปใหทางไปรษณียจะไดตมยาเปนและสรรพคุณของยาจะออกฤทธิ์ไดดี ในพิธีตมยาจะมีการเขียนใบสารภาพบาป
โดยเขียนขอมูลของคนไขแตละคน และเขียนเลาถึงบาปหรือความรูสึกผิดทีต่ ดิ คางอยูในใจของผูปวย บางเรือ่ งไมสามารถ
บอกใครไดเชน เคยทําแทง เคยฆาคนเปนตน จากนั้นจะมีการสวดบังสุกุลให ถือเปนการปลดปลอยสิ่งที่คางคาอยูในใจ
ไดซึ่งสําคัญมากกับผูปวยมะเร็ง
ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในชวงผูปวยทีใ่ กลเสียชีวติ ไดเปดโอกาสใหผูปวยและญาติไดบอกลากัน มีการขอขมาอโหสิกรรม
ระหวางกัน ทามกลางเสียงสวดมนตของจิตอาสา เพื่อใหจิตของผูปวยที่กําลังจะละจากรางอยูในสภาวะที่นิ่งและสงบ
ที่สุดพรอมที่จะไปสู ภพภูมิใหมที่ดีและสุดทายก็จะจากไปพรอมกับรอยยิ้มหรือในทางศาสนาพุทธเราเรียกวาการ
“ตายดี”นั่นเอง
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บทสรุป
และทัง้ หมดนีค้ อื บริบทของอโรคยศาล วัดคําประมงในการสงเสริมคุณภาพชีวติ ของผูปวยมะเร็งทีไ่ ดปฏิบตั มิ า
อยางตอเนือ่ งตลอด 10 กวาปทีผ่ านมา ปจจุบนั อโรคยศาล วัดคําประมง จึงกลายเปนตนแบบของการดูแลแบบประคับ
ประคองวิถีไทย ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปจจุบัน ตามแนววิถีพุทธที่ยึดหลักธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเอง
“หลักการการดูแลผูปวยแบบประคับประคองตามแนวทางของอโรคยศาล จึงไมไดตองการใหผูปวยหายจาก
โรคเพียงอยางเดียว แตมุงถึงการพัฒนาจิตวิญญาณอันเกิดจากความทุกขของผูปวยและญาติซึ่งไมใชเรื่องงาย การดูแล
ผูปวยโดยเฉพาะผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ตองสวมหัวใจของพระโพธิสัตวในการเยียวยาผูปวย คือ สุทธิ ปญญา
เมตตา ขันติ20
- สุทธิ คือความบริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจาและบริสุทธิ์ใจ ไมหวังอยากไดอะไรจากผู ปวยและญาติ
ในทางการคาพาณิชยหรือสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากจะชวยใหผูปวยไดผานพนวิกฤตินี้ ไปอยางดีที่สุด
- ปญญา คือความใครครวญพิจารณาอาการของผูปวยตามความเปนจริงวาจะสามารถประคับประคอง
ผูปวยอยางไรใหผูปวยทุกขทรมานนอยที่สุดและไมตองใชเงินใชทองมากมายมหาศาล
- เมตตา คือความรักใครเมตตาผู ปวยประดุจญาติของตน ใหกําลังใจดวยการสวดมนต ภาวนา
หรือชี้ทางบรรลุธรรมใหกับผูปวยเมื่อผูปวยตองจากไป และใหผูปวยจากไปอยางสงบและงดงามที่สุด
- ขันติ คือ ความอดทนเปนสิง่ ทีผ่ ปฏิ
ู บตั จิ ะตองมีสงู สุด เพราะวาการดูแลผูปวยระยะสุดทายทัง้ หนักทัง้
เหนือ่ ยและตองใชความเพียรความพยายามอยางมาก ทีจ่ ะชวยผูปวยและญาติไดเขาใจหลักธรรมของชีวติ ทีม่ คี วามเกิด
208 ความแก ความเจ็บ และความตายเปนธรรมดา ที่ทุกคนจะหลีกลี้หนีไปไหนก็ไมพน”
- ธรรมะโอวาทพระอาจารย ปพนพัชร จิรธัมโม เจาอาวาส/ผูกอตั้ง อโรคยศาล วัดคําประมง -
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แนวคิดที่ 5 สรางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับพยาธิใบไมตับ
และมะเร็งทอนํ้าดี
วัฒนธรรม ประเพณีและความหลากหลายทางสังคม
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง : บทบาทของครูตอปญหา
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
การวิจยั และนวัตกรรมเกีย่ วของกับพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํา้ ดี
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วัฒนธรรม ประเพณีและความหลากหลายทางสังคมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. ความหมายของวัฒนธรรมประเพณีและความหลากหลายทางสังคม
พระยาอนุมานราชธนกลาววา วัฒนธรรม คือ สิง่ ทีม่ นุษยเปลีย่ นแปลงปรับปรุงหรือผลิตสรางขึน้ เพือ่ ความเจริญ
งอกงาม เปนวิถีทางแหงชีวิตมนุษยในสวนรวมที่ถายทอดกันได เอาอยางกันได1
วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ความคิด ความเชื่อ และวิธีการทางสังคมที่ไดเรียนรู และเปนแบบอยางในการ
ดําเนินชีวิตของชนแตละกลุม มีการสั่งสมและสามารถถายทอดจากคนรุนกอนสูรุนตอไปได เพื่อใหเกิดการอยูรวมกัน
อยางปกติในสังคมนั้น วัฒนธรรมใดที่มีความไมเหมาะสมในสังคมนั้น วัฒนธรรมนั้นก็จะหายไปเอง
ประเพณี (Tradition) หมายถึง กฎระเบียบในการประพฤติปฏิบัติตน หรือระเบียบแบบแผนที่เกิดจากความคิด
คานิยม ความเชื่อที่คนสวนใหญยอมรับและปฏิบัติในสถานการณตางๆสืบตอกันมา ถาคนในสังคมฝาฝนประเพณีก็มัก
ถูกตําหนิจากสังคม ประเพณีไทยมักมีความเกี่ยวของกับความเชื่อในคติพระพุทธศาสนาและพราหมณมาแตโบราณ
ความหลากหลายทางสังคม (Cultural diversity) เปนความแตกตางทางสังคม ไดแก ความแตกตางดานภาษา
การแตงกาย ประเพณีหรือพฤติกรรมที่ปฏิบัติสืบตอกันมา ซึ่งเกิดจากความคิด ความเชื่อที่แตกตางกัน ซึ่งสงผลตอการ 213
ดําเนินชีวิตที่แตกตางกันของผูคนตางสังคมและวัฒนธรรมนั้น
วัฒนธรรมประเพณีเปนความประพฤติทเี่ กิดจากความคิด ความเชือ่ ทีป่ ฏิบตั สิ บื ตอกันมา วัฒนธรรมและประเพณี
เปนคําที่มักใชคูกันและมีความหลากหลายในความตางของ เพศ วัย อายุ เชื้อชาติ สังคม หรือถิ่นฐานที่อยูอาศัย สงผล
ตอการปฏิบัติตัว การดําเนินชีวิต การถายทอดสืบตอของวัฒนธรรมประเพณีนั้นสืบตอไปยังรุนตอๆไป ทั้งในสวนของ
การปฏิบัติที่อาจเปนปจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคมะเร็ง การปฏิบัติตัวในการปองกัน หรือการดูแลรักษา
โรคมะเร็ง
ปจจัยทางสังคม วัฒนธรรมและประเพณีทเี่ กีย่ วของกับสาเหตุปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดโรคมะเร็ง ไดแก การเกิดโรคพยาธิ
ใบไมตับที่เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดมะเร็งของทอนํ้าดี พบไดทั้งในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะ
ทางภาคอีสาน ภาคเหนือของไทย และประเทศลาวในบริเวณลุมแมนํา้ โขง ซึง่ เปนสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งตับ โด
ยเฉพาะภาคอีสานถือวามีผูปวยมะเร็งตับและทอนํ้าดีสูงที่สุดในโลก ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในภาคอีสานนิยมรับ
ประทานอาหารที่ทําจากปลาที่ปรุงไมสุก เชน กอยปลา ปลาสด ปลาสม ปลาจอม หมํ่าปลา ปลาหมกไฟ ปลาปง ลาบ
ปลา ปลารา แจวบอง ซึง่ ตัวออนของพยาธิระยะติดตอทีย่ งั มีชวี ติ อยู และยังพบวามีสารไนโตรซามีน(Nitrosamine)ซึง่
เปนสารกอมะเร็งในอาหารพวกโปรตีนหมัก เชน ปลารา ปลาสม หมูสม แหนม และอาหารพวกเนื้อสัตวที่ผสมดินประ
สิว เชน กุนเชียง ไสกรอก เนือ้ เค็ม ปลาเค็ม ก็เปนปจจัยเสริมใหเกิดโรคมะเร็งดวย2 โรคมะเร็งหลอดอาหารเปนอีกตัวอยาง
ที่เปนมะเร็งของผูใหญ อายุระหวาง 55-65 ป พบในเพศชายมากกวาเพศหญิง อาจมีความสัมพันธกับเชื้อชาติ เพราะ
อุบตั กิ ารณจะสูงกวาในชาวอิหราน โซเวียตและจีน ทัง้ นีอ้ าจเกีย่ วของกับวิถชี วี ติ ทีช่ อบรับประทานอาหารหรือเครือ่ งดืม่
ทีร่ อนเกินไป เชน ชอบรับประทานขาวตมทีร่ อน หรือดืม่ ชารอน เปนตน ความรอนก็สงผลตอความผิดปกติของเซลลใน
หลอดอาหารได ตัวอยางของสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยทางสังคม วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญ
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อีกอยางหนึง่ และพบมากขึน้ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและวัยรุนคือ การดืม่ เหลาและการสูบบุหรี่ เด็กหรือวัยรุนมักจะเขาหา
เพราะอยากลอง โดนเพือ่ นชักชวน การเอาอยางเพือ่ นหรือผูใหญ คิดวามีคานิยมเดียวกันทําใหเขากับกลุมเพือ่ นได หรือ
เกิดความเครียดเปนทางออกของเด็กหรือวัยรุนทีแ่ กปญหาดวยการดืม่ เหลาหรือสูบบุหรี่ โดยเฉพาะผูทีต่ ดิ เหลาหรือบุหรี่
ถือเปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งไดหลายชนิด
ในดานการรักษามีวฒ
ั นธรรมดานการรักษาทีโ่ ดดเดน คือการแพทยจีน การแพทยแผนจีนมีประวัตมิ ายาวนานมา
กวาหาพันป เกิดจากการเรียนรูและเขาใจธรรมชาติตลอดจนการปรับตัวใหสอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติที่เปน
จริง การดํารงอยูของมนุษยตองมีการตอสูเพื่อดํารงชีวิต ตองทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทอง ตองตอสูกับธรรมชาติ
ตั้งแตความรอนความหนาวของดินฟาอากาศ ความรายกาจของสิงสาราสัตวนานาชนิด ตอสูกับโรคภัยไขเจ็บที่คอย
เบียดเบียน จากความสามารถของคนในการดัดแปลงธรรมชาติมารับใชตน ประดิษฐเครื่องมือเพื่อขุดหาอาหารและ
ลาสัตว จากการใชไมใชหินมาเปนเครือ่ งมือ การถูกทิม่ แทงแลวทําใหอาการปวยไขหาย ก็จะเก็บเปนบทเรียน คอยๆ
พัฒนาจนมาเปนเข็มในปจจุบนั จนเริม่ คนพบและรูจักการใชไฟ ซึง่ เปนจุดเริม่ ตนทางการแพทย เพราะมนุษยเริม่ จาก
บริโภคของสุกจากไฟและใชไฟใหความอบอุนรางกาย ตามบันทึกโบราณของประเทศจีนนั้นไดบันทึกเกี่ยวกับกลไก
สาเหตุของโรคมะเร็ง อาการ การรักษาพยาบาลไวมากมาย มีการสั่งสมความรูเกี่ยวกับมะเร็งไวอยางเปนระบบ มะเร็ง
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพรางกาย การรักษาไมเพียงแตใหความสนใจกับเนื้อรายซึ่งเปนสวนที่เกิดความ
เปลีย่ นแปลงของรางกายเนือ่ งจากโรคเทานัน้ แตไดใหความสําคัญกับการปรับสภาพของรางกายทัง้ หมดดวย ซึง่ ทฤษฎี
และวิธกี ารตาง ๆ ทีบ่ นั ทึกไวนัน้ การแพทยจีนยังใชอยูในปจจุบนั และใหผลการรักษาทีด่ เี ยีย่ ม การแพทยจีนถือเปนการ
214 สั่งสมประสบการณที่สําคัญในการตอสูกับโรคๆ เปนหนึ่งในวัฒนธรรมสืบทอดที่มีพลังและมีคุณคาที่สุดที่ชนชาติจีน
คิดคนขึ้น3
วัฒนธรรมประเพณียังเกี่ยวของกับความเชื่อ ความคิด ความรูหรือความเขาใจของคน ซึ่งบางเรื่องเปนความ
เขาใจถูกตอง บางเรื่องเปนความเขาใจผิด เรื่องที่เขาใจผิดก็ทําใหเกิดความเชื่อในเรื่องที่ผิด และปฏิบัติตัวไมถูกตองซึ่ง
จะสงผลเสียตามมาได จําเปนตองใหความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องนั้น อันสงผลตอการปฏิบัติที่ถูกตองทั้งในการ
ตรวจหามะเร็ง การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันมะเร็ง หรือดานอื่นๆใหถูกตองเหมาะสมตอไป
2. ความเชื่อ ความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
ความเชือ่ ความคิด ความเขาใจทีถ่ กู ตองมีผลตอการปฏิบตั ติ วั ในการตรวจคัดกรอง ปองกัน และรักษาโรคมะเร็ง
มีการศึกษาพบวา ภูมลิ าํ เนาหรือสถานทีอ่ ยูอาศัย ลักษณะของพืน้ ทีม่ ผี ลตอความเชือ่ ความรู ความเขาใจของคนในพืน้ ที่
นั้น4 ความรูความเขาใจของคนก็สงผลตอการปฏิบัติตัวของคนเชนเดียวกัน มีการศึกษาในสตรีวัยทองในประเทศไทย
พบวาสตรีวยั ทองมีการรับรูเกีย่ วกับมะเร็งเตานมและมีการตรวจเตานมดวยตนเองโดยรวมอยูในระดับตํา่ และการปฏิบตั ิ
ตัวในเรื่องนี้ยังขึ้นอยูกับการไดรับรูถึงประโยชนของการตรวจเตานมดวยตนเอง ตลอดจนการรับรูขอมูลจากสื่อวิทยุ
โทรทัศนของหญิงวัยทองดวย5 ในขณะเดียวกันก็พบวาการทีค่ นเราจะตัดสินใจในการปฏิบตั เิ พือ่ ดูแลสุขภาพตนเองเกีย่ ว
กับโรคมะเร็งนั้นขึ้นอยูกับ การไดรับขอมูลและไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น การมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการคัด
กรองโรคมะเร็ง การใหโอกาสเขาในการตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่เขาเห็นชอบหรือยอมรับ ซึ่งพบวาการใหขอมูลดวยการ
ใชวิดีโอเปนสิ่งที่ไดผล6 ซึ่งความเชื่อ ความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ความเขาใจผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็งและสวัสดิการ
วีรวุฒิ อิ่มสําราญ (2557) 7 กลาววา ประชาชนมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็งอยู 4 ประเด็นหลัก คือ
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การไมพูดถึงโรคมะเร็งเพราะคิดวาเปนเรือ่ งทีเ่ ศราหรือนาอายตองการปกปด ความจริงการทีไ่ ดพูดคุย
ความจริง การใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคมะเร็ง จะทําใหเกิดความเขาใจโรคมะเร็งมากขึ้น เขาใจ
วิธีการปองกัน การตรวจคัดกรองคนหามะเร็งตั้งแตระยะเริ่มตน สามารถลดความวิตกกังวล เขาสู
กระบวนการรักษาที่ถูกตองและเกิดผลการรักษาที่ดี
มะเร็งเปนโรคที่ไมมีสัญญาณเตือน ความจริงมะเร็งมีอาการและอาการแสดงอันตรายนํามากอน 7
ประการประกอบดวย ระบบขับถายเปลี่ยนแปร แผลที่ไมหาย รางกายมีกอนตุม กลุมใจเรื่องกลืนกิน
อาหาร ทวารทั้งหลายมีเลือดไหล ไฝหูดที่เปลี่ยนไป ไอและเสียงแหบเรื้อรัง อาการเหลานี้อาจจะเปน
หรือไมเปนมะเร็งก็ได แตถาเปนมะเร็งในระยะเริ่มตน ก็สามารถรักษาใหหายขาดได
การไมสามารถทําอะไรไดกับโรคมะเร็ง เปนการที่เราไมสามารถจัดการกับมะเร็งได เพราะเปนเรื่อง
ของกรรมเวรหรือโชคชะตาฟาลิขติ ความจริงเราสามารถปองกันไมใหตนเองเปนโรคมะเร็งหลายชนิด
ได ดวยการมีความรูเรือ่ งปจจัยเสีย่ งทีท่ าํ ใหเกิดมะเร็ง การปฏิบตั ติ วั ใหหางไกลจากโรคมะเร็ง ลดปจจัย
เสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งไดแก ไดแก งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ไมรับ
ประทานปลานํา้ จืดดิบ โดยเนนผักผลไมอยางนอยครึง่ หนึง่ ของมือ้ อาหาร และออกกําลังกายสมํา่ เสมอ
จะสามารถลดการเกิดมะเร็งในภาพรวมไดถึง 40 เปอรเซ็นต
การไมมีสิทธิ์ไดรับการรักษาโรคมะเร็ง ความจริงผูปวยที่มีสิทธิรักษาทั้ง 3 กองทุนคือ สิทธิ์ตามหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ สิทธิ์ประกันสังคม สิทธิ์กรมบัญชีกลาง สามารถเขารับการรักษาโรคมะเร็งได
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ทุกคน ไมจําเปนตองไปเสียเงินเองหรือไปรักษาในแนวทางที่ยังไมเปนที่ยอมรับ
2. ความเชื่อ ความเขาใจที่เกี่ยวของกับสาเหตุของมะเร็ง8
แผนพลาสติกปดอาหาร เมื่อใชอุนอาหารจะปลอยสารพิษออกมาปนเปอนอาหาร ทําใหเกิดมะเร็ง
ความจริงคือ สามารถใชไดหากเปนผลิตภัณฑที่ไดการรับรองวาสามารถใชกับการอุ นอาหารใน
ไมโครเวฟได หากเปนผลิตภัณฑทีไ่ มไดผลิตเพือ่ ใชกับไมโครเวฟ อาจเกิดการละลายของพลาสติกและ
มีสารเคมีออกมาปนเปอนอาหารได แตการศึกษายังไมสามารถระบุไดวาเปนสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
ที่ดับกลิ่นรักแรหรือโรลออน เปนสาเหตุของมะเร็งเตานม ความจริงคือ ยังไมการศึกษาที่สนับสนุนวา
มะเร็งเตานมเกิดจากสารดับกลิ่นรักแร ถึงแมวาจะมีบางการศึกษาบอกวาโรลออน มีสารพวกอลูมิ
เนียมและพาราเบน แลวสามารถซึมเขาสูผิวหนังได แตก็ยงั ไมสามารถพิสจู นไดอยูดีวาทําใหเกิดมะเร็ง
เตานม9
การรับประทานวัตถุประดิษฐทีม่ รี สหวาน (Saccharide) เชน ลูกอม ทําใหเกิดโรคมะเร็งได ความจริง
คือ มีการศึกษากับสัตวทดลองทีร่ บั ประทาน saccharide พบวาเกิดมะเร็งในสัตวจริง แตไมพบวาเกิด
มะเร็งในคน หรือทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพคนแตอยางใด10
การรับประทานกระเทียมและหอม ทําใหลดความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งในหลอดอาหาร11กระเพาะ
อาหาร12 และตอมลูกหมากได13 ความจริงคือ มีการศึกษาพบวา หากรับประทานกระเทียมหรือหัว
หอมเปนปริมาณมากซึง่ องคการอนามัยโลก ไดกําหนดขนาดในการรับประทานกระเทียมทีเ่ หมาะสม
คือ กระเทียมสดวันละ 2-5 กรัมหรือกระเทียมตากแหงวันละ 0.4-1.2 กรัม เปนสิ่งที่ดี
แอลกอฮอลทําใหเกิดโรคมะเร็ง ปจจุบันมีการศึกษามากมายที่พบวา แอลกอฮอลกอใหเกิดมะเร็งได
หลายกลไกล มีความสัมพันธกับการเกิดมะเร็งไดหลายชนิด เชน มะเร็งศีรษะและลําคอ มะเร็ง
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หลอดอาหาร14 มะเร็งตับ15 มะเร็งเตานม เปนตน โดยเมื่อแอลกอฮอลเขาสูรางกายจะถูกเปลี่ยนเปน
สารอเซตาลดีไฮดทีเ่ ปนสารกอมะเร็ง สารนีจ้ ะทําลายสารพันธุกรรมและหยุดกระบวนการสราง DNA
แอลกอฮอลรบกวนระดับฮอรโมนโดยเฉพาะเอสโตรเจนซึง่ มีผลเกิดมะเร็งเตานมได แอลกอฮอลมีฤทธิ์
ทําลายเซลลเกิดระคายเคืองชองปาก ทางเดินอาหารและอาจเกิดมะเร็งชองปากคอหอย หลอดอาหาร
หรือเซลลตับ ทําใหตับอักเสบและตับแข็งเพิ่มโอกาสเปนมะเร็งตับได และแอลกอฮอลสงผลตอ
ภูมิคุมกันของรางกายใหออนแอลงโดยมีฤทธิ์ตานคาโรทีนอยดซึ่งเปนสารตานมะเร็ง ทําใหวิตามินซี
และซีลีเนียมจะมีระดับตํ่าลง จึงเปนสาเหตุของมะเร็งเพราะลดตัวปองกันมะเร็งของรางกายนั่นเอง
การรับประทานอาหารเนื้อสัตวหรืออาหารประเภทเนื้อที่ปง ยางหรือทอดเปนประจํา ทําใหเกิดโรค
มะเร็งไดหลายชนิด มีการศึกษาที่พิสูจนแลวพบวา ผูบริโภคอาหารประเภทเนื้อเปนประจํา จะกอให
เกิดโรคมะเร็งไดหลายชนิด เชน มะเร็งลําไสใหญ16 มะเร็งตับออน17 มะเร็งตอมลูกหมาก18 เปนตน มี
การตรวจพบวาสารเรงเนือ้ แดง ยาปฏิชวี นะประเภทคลอแรมฟนิคอล (chloramphenicol) และยาก
ลุมไนโตรฟูแรน (nitrofurans) ซึ่งตรวจพบตกคางอยูในเนื้อสัตวลวนเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคมะเร็ง
เนื้อสัตวที่ปง ยางหรือทอดซึ่งใชความรอนสูงจะมีสารที่กอใหเกิดโรคมะเร็ง ไดแก สารไนโตรซามีน
(nitrosamine) ในอาหารหมักดอง แหนม ไสกรอก เบคอน สารกลุมพัยโรลัยเซต (Pyrolysates) และ
สาร Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) ซึ่ง PAH เปนสารที่รายแรงเปนตัวเริ่มตนของสาร
กลายพันธุที่จะกอใหเกิดมะเร็งตอไป สารเหลานี้พบในสวนที่ไหมเกรียมของอาหาร ปง ยาง อาหาร
ทอดกรอบ และอาหารรมควัน เปนตน
3. ความเชื่อเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานม19
ความเชื่อเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานมมีหลายลักษณะ โดยทั่วไปมักเกี่ยวกับความเชื่อ ความเขาใจเกี่ยวกับ
ปจจัยสาเหตุที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคมะเร็งในเตานม ดังนี้
1) การเปนมะเร็งเตานม เพราะคนในครอบครัวเคยเปนมากอน ความจริงแลวมีผูหญิงจํานวนมากที่ได
รับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งเตานม โดยที่คนในครอบครัวไมมีใครเคยเปนมากอน แตทางการแพทย
ระบุวา หากคนในครอบครัวเชน ยา ยาย หรือแม เคยเปนมากอนก็มีความเสี่ยงสูงที่ลูกสาวจะเปน
มะเร็งเตานมไดเชนกัน
2) การใสชุดชั้นในทําใหเกิดมะเร็งเตานม เชื่อกันวาโครงชุดชั้นในจะไปกดทับตอมนํ้าเหลืองที่เตานมจน
เกิดการสะสมของ พิษและกอใหเกิดมะเร็ง ซึ่งไมเปนความจริง แตการเสื้อชั้นในตลอดเวลาอาจจะ
ทําใหอึดอัด และการไหลเวียนของเลือดบริเวณหนาอกไมดีมากเทาที่ควร
3) การทําศัลยกรรมหนาอกทําใหเปนมะเร็ง ขณะนี้ยังไมมีรายงานวิจัยชิ้นไหนระบุวาการทําศัลยกรรม
หนาอกทําใหเกิด มะเร็งเตานม แตผูที่เปนมะเร็งเตานมหลังจากทําศัลยกรรมมักเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ
มากกวา
4) ผูหญิงหนาอกเล็กไมเปนมะเร็งเตานม การแพทยระบุวาไมวาจะมีขนาดหนาอกเล็กหรือใหญก็สามารถ
เปนมะเร็งเตานมไดพอๆกัน ดังนั้นการตรวจสุขภาพเตานมจึงจําเปนสําหรับผูหญิงหนาอกเล็กดวย
เชนกัน
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5) การมีกอนเนือ้ เทานัน้ ถึงเปนมะเร็งเตานม ขอสังเกตของมะเร็งเตานมไมใชเพียงคลําเจอกอนเนือ้ เทานัน้
แตยังมีอาการอื่นไดดวย เชน ผิวที่เตานมเปนผื่นแดง หัวนมเปลี่ยนสี เจ็บหัวนมตลอดเวลา ผิวเตานม
และหัวนมหนาและแข็งขึ้น หรือเตานมบวม
6) ผูเปนมะเร็งเตานมทางฝงบิดาไมสงผลตอบุตรสาว ความจริงผูชายก็เปนมะเร็งเตานมได และญาติทาง
ฝงบิดาทีเ่ คยมีประวัตเิ คยเปนมะเร็งเตานมมากอนก็ทาํ ใหบุตรสาวเสีย่ งทีจ่ ะเปนมะเร็งไดพอๆกับญาติ
ทางฝงมารดา
7) กาแฟกระตุนการเกิดมะเร็งเตานม ปจจุบนั ยังไมมีหลักฐานและการวิจยั ยืนยันวา กาเฟอีนมีผลตอการ
เกิดมะเร็งเตานม
8) สารเคมีจากการทําผมทําใหเกิดมะเร็งเตานม ปจจุบนั ยังไมมีผลการวิจยั ระบุวาสารเคมีจากการทําผม
จะกระตุนใหเกิดมะเร็งเตานม
9) การตัดเตานมออกจะมีโอกาสรอดชีวิตมากกวาการฉายรังสีรักษามะเร็งเตานม จากการรักษามะเร็ง
เตานมในผูหญิงทั่วโลกพบวา ไมวาจะรักษาดวยวิธีใดก็มีโอกาสรอดชีวิตเทา ๆ กัน ขึ้นอยูกับการแพร
กระจายของเชื้อมะเร็งและการดูแลอยางเหมาะสม
10) การอยูใกลเสาหรือสายสงไฟฟา จะกระตุนการเกิดมะเร็ง ความเชือ่ วาไฟฟาจะทําใหเกิดมะเร็งเตานม
นั้นเปนความเชื่อที่ผิด เพราะไมมีหลักฐานหรือการวิจัยระบุวา เสาและสายไฟฟาจะแผรังสีอันตราย
จนทําใหเกิดมะเร็งเตานม
11) การแทงกระตุนการเกิดมะเร็งเตานม เชื่อกันวาหากเกิดการแทงจะทําใหวงจรของระบบฮอรโมนใน 217
รางกายของผูหญิงเปลี่ยนแปลงและสับสน ความผิดเพี้ยนของฮอรโมนจะกระตุนใหเกิดมะเร็งเตานม
ซึ่งเรื่องนี้ไมเปนความจริงแตอยางใด
12) มะเร็งเตานมเปนโรคที่ปองกันได มีการวิจัยระบุชัดเจนวา มะเร็งเตานมไมใชโรคที่สามารถปองกันได
แตสามารถทําไดเพียงการลดความเสี่ยงตางๆ หรือทําการตรวจพบมะเร็งใหไวที่สุดเพื่อทําการรักษา
ใหหาย
4. การสรางความเชื่อ การยอมรับ ความคิดความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันและรักษาโรคมะเร็งถือวามีความสําคัญมาก เกิดจากความเชื่อ ความเขาใจหรือ
การรับรูตอเรื่องนั้นๆ หรือเกิดจากผลขางเคียงของการรักษา ซึ่งเปนอุปสรรคอยางหนึ่งที่ทําใหผูปวยไมยอมรับและไม
เขารับการบริการทางสุขภาพได จากการศึกษาพบวา อุปสรรคอยางหนึ่งที่ผูปวยไมมารับการตรวจแมมโมแกรมคือ ผู
ปวยรูสึกเจ็บ ไมเห็นวารักษาแลวอาการปวยจะดีขนึ้ และไมมีความหวัง20 ดังนัน้ การสรางความเชือ่ ความคิด ความเขาใจ
ทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับโรคมะเร็งเพือ่ ใหบุคคลยอมรับ ปฏิบตั ติ วั ในการปองกันปจจัยเสีย่ งทีก่ อใหเกิดโรคมะเร็ง เชน สุรา บุหรี่
หลีกเลี่ยงอาหารปง ยาง ทอดหรืออาหารไหมเกรียม เปนตน เรื่องการรับประทานอาหารอีกประการหนึ่งที่มีผูสนใจกัน
มากคือ การรับประทานอาหารชีวจิต การรับประทานอาหารชีวจิตไมใชวิธกี ารรักษาโรคมะเร็ง ไมมีผลกระทบโดยทําให
เซลลมะเร็งเจริญเติบโตหรือเซลลมะเร็งหยุดการเจริญเติบโตแตอยางใด และไมมีรายงานในการใชอาหารชีวจิตในการ
รักษาโรคมะเร็ง แตการรับประทานอาหารที่ครบหมวดหมูและลดอาหารไขมัน เปนสิ่งที่ควรกระทําไมวาจะเปนผูปวย
หรือไม แตไมควรทีจ่ ะใชในผูทีม่ อี าการเสีย่ งตอการขาดอาหาร เชน เด็ก แตผูปวยบางรายควรงดรับประทานอาหารเนือ้
สัตวเพราะอาจจะมีไขมันสูง มีโปรตีนสูงซึ่งสงผลตอการขับถายโปรตีน เชน โรคตับ, ตับวาย, มะเร็งตับ เปนตน 21
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ซึ่งการดูแลสุขภาพของตนเองที่ถูกตองเหมาะสมนั้น จําเปนตองมีการใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองเพื่อเขา
รับการตรวจคัดกรองตัง้ แตระยะแรก เพือ่ ปองกันโรคมะเร็งและใหการวินจิ ฉัยโรคตัง้ แตระยะแรก สําหรับผูเปนมะเร็งก็
สามารถดูแลตนเองและไดรับการรักษาทีด่ ี การมีความหวัง การสนับสนุนชวยเหลือจากคนในครอบครัวและผูเกีย่ วของ
ตลอดจนการเห็นผลการรักษาทีด่ ขี นึ้ จะกําลังใจทีส่ าํ คัญในการชวยใหบุคคลสามารถปฏิบตั ติ วั ในการดูแลตนเองเมือ่ เปน
โรคมะเร็งไดอยางถูกตองและเหมาะสม
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การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง :
บทบาทของครูตอปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
นายแพทยคํานวณ อึ้งชูศักดิ์
ผูทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ความสําคัญของการสื่อสาร
คุณสมบัติที่สําคัญประการหนึ่งของมนุษยคือการติดตอสื่อสารกับคนอื่นๆ ไมวาจะดวยการพูด การเขียน การ
แสดงออก หรือการปฎิบตั ติ นเปนตัวอยาง คุณสมบัตนิ เี้ ปนสิง่ จําเปนทีจ่ ะทําใหเรามีชวี ติ อยูอยางมีความสุขทัง้ เรือ่ งสวน
ตัวและเรื่องการงาน ผูนําในวงการตางๆจึงมักจะมีคุณสมบัติหรือขวนขวายหาความชวยเพื่อที่จะสามารถชักชวนโนม
นาวใหคนอื่นเห็นคลอยและทําตาม หากเปนนักการเมืองการสื่อสารคงมุงไปในการสรางคะแนนเสียง หากเปนพอคาก็
มุงไปในทางใหประชาชนมาซื้อสินคาตนเอง
แตสําหรับนักการสาธารณสุข คุณครูและผูนําชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคน วัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดก็
เพื่อใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีกวา หรือที่เราเรียกวา การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย
และสังคม (Communication for Behavior and Social Change)
ประเด็นปญหาที่ตองการสื่อสาร
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จากบทกอนๆทีผ่ านมาเราคงตระหนักดีวาปญหาการติดเชือ้ พยาธิใบไมตับนําไปสูการปวยเปนโรคมะเร็งทอนํา้
ดีทาํ ใหเกิดการเจ็บปวยและเสียชีวติ โดยไมควร คาดประมาณวามีคนไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ
6 ลานคนติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ทั้งนี้เนื่องจากการมีพฤติกรรมกินปลานํ้าจืดที่จับไดตามหนองบึงและนํามาทานแบบไม
ผานการปรุงสุก (ปลาตระกูลทีม่ เี กล็ดขาว) พยาธิในเนือ้ ปลาเมือ่ เขาสูรางกายคนก็จะวิง่ ไปเติบโตทีท่ อทางเดินนํา้ ดี ทําให
เกิดการอักเสบเรื้อรัง เกิดปฎิกริยาที่นําไปสูความผิดปกติของเนื้อยอทอนํ้าดีลุกลามขยายตัว เมื่อเวลาผานไป 20 หรือ
3 0 ป ก็จะเกิดเปนโรคมะเร็งทอนํ้าดี ในแตละปมีคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งทอนํ้าดีประมาณ 15,000 คน
สาเหตุรากเหงาของปญหา
เราตองเขาใจปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลกับพฤติกรรมของบุคคลกอน ซึง่ อธิบายโดยรูปแบบปฎิสมั พันธทางสังคม (Socioecological model) หรือที่เราเรียกวาปจจัยที่กําหนดภาวะสุขภาพ 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 การที่คนใดคนหนึ่งมีพฤติกรรมชอบกินเมนูปลาสุกๆดิบๆ เปนผลมาจากตัวบุคคลที่อาจไมรู
อันตรายของกินดิบ เมือ่ เริม่ ลองก็ตดิ ในรสชาด นอกจากนีใ้ นครอบครัว เพือ้ นบานและทุกๆคนในหมูบานก็กนิ กัน ตลอด
จนเมื่อพูดถึงคนอีสานก็มีภาพวาใครไมกินดิบอาจไมใชลูกอีสาน ไมใชพวกเดียวกัน และที่สําคัญอีกประการคือปลาใน
แหลงนํ้าจืดตางๆมีการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ อันเนื่องมาจากมีอุจจาระปนเปอนลงไปแหลงนํ้า เพราะยังมีการถายตาม
ทุงตามนา หรือรถสูบสวม เอาอุจจาระไปเททิ้งขางทางหรือในทองนา
ทฤษฏีการสื่อสารในปจจุบัน
สมัยกอนเมื่อประมาณป 1950 นักการสื่อสารทางสาธารณสุขเชื่อในทฤษฎี Health Belief Model คิดแต
เพียงวาหากผูคนมีความรู มีทัศนคติที่ดีตอเรื่องนั้น ก็จะนําไปสูการประพฤติปฎิบัติตาม ซึ่งอาจไดผลในกรณีที่กลุมเปา
หมายเปนกลุมที่มีการศึกษาดี มึความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง แตคนกลุมนี้มีไมมากนัก
ทฤษฎีการสื่อสารในปจจุบันจึงเนนเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและสังคม เพื่อเกื้อหนุนให
พฤติกรรมทีด่ นี นั้ เกิดขึน้ และดํารงอยู ไดรับการยอมรับทัง้ จากคนรอบขางและสังคมโดยรวม หากทําเฉพาะบุคคลอยาง
เดียวอาจประสบความสําเร็จนอย
ปจจุบันแนวความคิดนี้เปนที่ยอมรับและเปนกระแสหลักในการสงเสริมสุขภาพใหเกิดพฤติกรรมที่ดีงามตางๆ
และสอดคลองกับกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ซึง่ เปนขอเสนอจากทีป่ ระชุมทีเ่ มืองออตตาวา ประเทศแคนาดา
ตั้งแตป 1986 (ภาพที่ 72) ซึ่งสรุปวาการสงเสริมสุขภาพที่ดีของมนุษยตองประกอบดวย
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ก. พัฒนาความรูและทักษะในระดับบุคคล
ข. เพิ่มความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหา
ค. สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดี
ง. ปรับระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสม
จ. สรางนโยบายสาธารณะ

ภาพที่ 72 กฎบัติออตตาวา วาดวยการสงเสริมสุขภาพ
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บทบาทของครูในการสื่อสาร
ในฐานะที่คุณครูเปนผูที่มีความรูและชาวบานใหความเคารพนับถือ ดังนั้นครูจึงมีบทบาทสําคัญและสามารถ
สรางการเปลีย่ นแปลง หากทําทัง้ สามระดับ คือ ระดับบุคคลสรางพฤติกรรมทีถ่ กู ตองใหกับเยาวชนรุนใหม ระดับทีส่ อง
ชักนําใหพอแมผูปกครองของเด็กๆทีก่ นิ อาหารเมนูปลาดิบเปลีย่ นพฤติกรรมมากินสุกเพือ่ เปนตัวอยางทีด่ ใี หแกเด็ก และ
ระดับที่สามชักชวนใหผูนําชุมชนสรางวัฒนธรรมการกินสุกใหเกิดขึ้นในชุมชน และจัดการไมใหมีการปนเปอนของ
อุจจาระในแหลงนํา้ เชนประชุมรถสูบสวมเพือ่ ใหนําอุจจาระไปกําจัดใหถูกหลักวิชาการ เพือ่ ปองกันมิใหอุจจาระถูกฉะ
ลงไปในแหลงนํ้าทําใหปลานํ้าจืดเกล็ดขาวติดพยาธิ
กลุมเปาหมายที่ครูจะสอนและสื่อสารดวย
การสื่อสารของครูตอนักเรียน การสื่อสารในระดับนี้อาจเรียกเปนการใหการศึกษา ครูสามารถจัดใหเปนการ
เรียนการสอนตามบริบทที่เหมาะสมกับโรงเรียนและทองถิ่น เชน
ก) ใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจถึงอันตรายของพยาธิใบไมตับที่จะกอใหเกิดเปนมะเร็งทอนํ้าดี คุณครู
สามารถออกแบบการเรียนรูทีต่ รงกับความสนใจของนักเรียน โดยใชขอมูลทีก่ ระทรวงสาธารณสุขใหมา การไดเห็นปลา
นํ้าจืดเกล็ดขาวชนิดตางๆที่สามารถเปนพาหะนําพาพยาธิมาสูคน การไดเห็นตัวพยาธิในเนื้อปลา การเขาใจวงจรของ
พยาธิเมื่อเขาสูรางกายคนและไปฝงตัวที่ทอนํ้าดี การเห็นรูปรางของตับที่ปกติและตับที่มีมะเร็งทอนํ้าดี และความทน
ทุกขจากการเจ็บปวยเปนมะเร็ง ฯลฯ และทําใหนักเรียนเห็นวาเราสามารถหลีกเลี่ยงไดดวยการไมกินเมนูปลานํ้าจืด
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ข) ชักชวนใหนักเรียนลองสํารวจดูวาในครอบครัวตนเองมีใครบางที่ทานเมนูปลาดิบ ไดปลามาจากที่ใด และ
นักเรียนไดรับอิทธิพลอะไรบาง ทําใหนักเรียนมีแนวโนมอยากกินบางหรือไม และสนทนาแนะนํานักเรียนวาจะยืนหยัด
ไมกินไดอยางไร นอกจากนี้ขอมูลอาจชวยใหครูนําไปวางแผนในการสรางการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ครอบครัวของเด็ก เชนเชิญพอแมผูปกครองมาเสวนาเรื่องดังกลาว
การสื่อสารของครูตอครอบครัว การสื่อสารในระดับนี้อาจใชรูปแบบการทํากิจกรรมระหวางนักเรียนครูและ
ผูปกครอง หรือการเสวนา เพื่อใหเกิดตัวอยางที่ดีแกเด็ก
ก) ใหผูปกครองไดมีความรูเชนเดียวกับบุตรหลานและตระหนักถึงอันตรายของการกินเมนูปลาดิบที่จะเกิด
กับตนเองและผลกระทบตอครอบครัวหากเกิดการเจ็บปวยและเปนมะเร็งทอนํ้าดี และเกิดความตั้งใจที่จะลด ละ เลิก
ข) แกไขความเขาใจผิดของผูปกครองที่คิดวา ไมเปนไรกินปลาดิบได ปจจุบันมียาถายพยาธิแลว สามารถกิน
ยาเพือ่ ขับพยาธิใบไมตับไดปละครัง้ หรือหลายครัง้ องคความรูในปจจุบนั พบวาการกินยาถายพยาธิบอยๆและยังกินเมนู
ปลานํ้าจืดดิบอยู ไมไดชวยปองกันการเกิดมะเร็ง และอาจเปนการเรงใหเกิดอันตรายตอทอนํ้าดีเร็วขึ้น
ค) เพือ่ ใหผูปกครองเห็นวาตนเองอาจเปนตัวอยางใหเด็กสรางพฤติกรรมการกินปลาดิบซึง่ จะเปนอันตรายตอ
ลูกหลานของตน เหมือนการทําบาป
การสื่อสารของครูตอผูนําชุมชน
ก) เพือ่ ใหเกิดความตระหนักรวมกนวาชุมชนเปนสวนสําคัญในการสรางสิง่ แวดลอมทีป่ ลอดภัยใหกับชาวบาน
ทําอยางไรถึงจะไมใหมีการฉะลางอุจจจาระลงไปในแหลงนํ้า ซึ่งเปนตนเหตุใหปลานํ้าจืดเกล็ดขาวติดพยาธิ
ข) รวมมือกันสรางคานิยมของชุมชนใหม ใหเกิดเปนตัวอยางที่จะไมกินปลาดิบ ในงานเลี้ยงตางๆจะไมมีเมนู
ปลาดิบ ฯลฯ
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ค) รวมมือกันในพิธที างศาสนาเชนเมือ่ มีชาวบานเสียชีวติ จากมะเร็งทอนํา้ ดี ก็เปนโอกาสทีจ่ ะไดใหความรูและ
สรางกระแสการเปลี่ยนแปลง
สรุป
ปญหาพยาธิใบไมตับทําใหประชาชนคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งทอนํ้าดีปละประมาณหนึ่งหมื่นหาพันคน เปน
ปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการกินปลานํ้าจืดแบบดิบๆ เพื่อแกปญหาเรื่องพยาธิใบไมตบและมะเร็งทอนํ้าดี จึงจําเปนที่
ครู เจาหนาที่สาธารณสุข ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา รวมมือกัน โดยคุณครูมีบทบาทสําคัญในการสอน
และสื่อสารใหเด็ก ผูปกครอง ตลอดจนชุมชนใหเห็นความสําคัญของปญหา เชื่อมั่นวาจัดการปญหาได สรางตัวอยาง
และสภาพแวดลอมที่ปลอดพยาธิใบไมตับ และทุกคนจะไดประโยชน
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การวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวของกับพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
ศ.ดร.บรรจบ ศรีภา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
โรคติดเชื้อพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ยังคงเปนโรคที่เปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย
โดยประชากรกวา 8.7% หรื อ ประมาณเกื อ บ 6 ลานคนทั่ ว ประเทศมี ก ารติ ด เชื้ อ พยาธิ ช นิ ด นี้ โ ดยเฉพาะใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 ในขณะเดียวกันอุบตั กิ ารณของมะเร็งตับและทอนํา้ ดีในบางจังหวัดของภูมภิ าคนีก้ ม็ รี ายงาน
สูงสุดถึง 71.3 และ 31.6 คนตอประชากรแสนคน ในผูชายและผูหญิงตามลําดับซึ่งเปนอุบัติการณมะเร็งทอนํ้าดี
ที่สูงที่สุดในโลก2 เปรียบเทียบกับอุบัติการณในประเทศตะวันตกซึ่งมีเพียง 0.5-0.8 ตอประชากรแสนคน (เกือบ 100
เทา) ประเทศไทยมีผูเสียชีวิตจากมะเร็งตับและทอนํ้าดีประมาณกวาปละ 24,500 คน (ประมาณ 70 เปอรเซ็นต
เปนชนิดมะเร็งทอนํ้าดี) ติดอันดับ 10 ประเทศแรกในโลกที่มีอัตราการตายจากมะเร็งตับสูงที่สุดในโลก2 มีหลักฐาน
ทั้งทางระบาดวิทยาและการศึกษาทดลองมากมายสนับสนุนวาการติดเชื้อพยาธิใบไมตับเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิด
มะเร็งทอนํ้าดี3องคการอนามัยโลกไดจัดใหพยาธิใบไมตับเปนสารกอมะเร็งชีวภาพ กลุม 1 (Biological carcinogens
Group 1)4 ประเทศไทยมีการคนพบผูปวยติดเชื้อพยาธิใบไมตับคนแรกของโลกเมื่อ 100 ป ที่แลว5 และมีการรณรงค
ควบคุมและปองกันโรคพยาธิใบไมตับมามากกวาสามทศวรรษ6 แตก็ยังมีอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
224 ทอนํ้าดีที่สูงอยูในปจจุบัน ดังนั้นนักวิจัยและผูที่เกี่ยวของจึงยังตองทําการศึกษาวิจัยและคนหานวตกรรมที่จะนําไปสู
ความรูความเขาใจทัง้ ในดานชีววิทยา ระบาดวิทยา พยาธิวทิ ยาการเกิดโรค การวินจิ ฉัย การรักษาและการควบคุมปองกัน
โรคนี้
ประวัติการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมโรคพยาธิใบไมตับ
ประเทศไทยมีรายงานผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับเปนครั้งแรกในโลกในนักโทษชายจากเรือนจําจังหวัดเชียงใหม
ในป พ.ศ. 2458 โดยศาสตราจารยโรเบิรต ธอมสัน ลีเปอร (Robert Thomson Leiper) หลังจากนั้นก็มีรายงานผูปวย
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) ตามปริมาณของการตีพมิ พ ไดดังนี้ (ภาพที่ 73) 1) ยุคแรก กอน ค.ศ.1932 – ค.ศ. 1975 สวนใหญเปนรายงาน
ผูปวย ระบาดวิทยา 2) ยุคที่ 2 (ค.ศ.1976- ค.ศ.1999) ยุคนี้เปนยุคทองของการเริ่มตนศึกษาวิจัยโรคพยาธิใบไมตับ
และมะเร็งทอนํ้าดีอยางจริงจัง โดยเฉพาะเมื่อมีการคิดคนยารักษาพยาธิใบไมพราซิความเทล (Praziquantel) มีการ
ศึกษาเพิม่ เติมทัง้ พยาธิกาํ เนิดทัง้ ในคนและสัตวทดลองรวมทัง้ การศึกษาวิทยาศาสตรพืน้ ฐานทางชีววิทยา ระบาดวิทยา
อิมมูโนวิทยาและดานการแพทย และสืบเนื่องมาถึงยุคที่ 3 (ค.ศ. 2000 - ปจจุบัน) มีการศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นในดาน
กลไกการเกิดโรค ชีววิทยาระดับโมเลกุล รวมถึงจีโนม (Genome) ของพยาธิใบไมตับ นับเปนยุคทองของการศึกษาวิจยั
พยาธิใบไมตับยุคใหม จํานวนและประเภทงานวิจัยไดแสดงใน ภาพที่ 74
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ภาพที่ 73 การตีพิมพผลงานวิจัยและนวตกรรมดานโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

ภาพที่ 74 ประเภทงานวิจัยและนวตกรรมดานโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
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การวิจัยดานชีววิทยา
การวิจยั ดานชีววิทยาหรือธรรมชาติวทิ ยาของพยาธิใบไมตับ มีหลากหลายดานตัง้ แตระดับโมเลกุล เซลลชีววิทยา
อิมมูโนวิทยา ไปจนถึงวงจรชีวติ พยาธิ ซึง่ จะนําไปสูความเขาใจในความสัมพันธฺกบั การกอโรคตางๆ ได โดยเฉพาะความ
กาวหนาดานพันธุกรรมระดับจีโนม (Genome)7 ทําใหเราทราบวาพยาธิใบไมตับมียนี สไหนบางควบคุมการสรางโปรตีน
ชนิดใด ทําใหสามารถคาดการณชีววิทยาของพยาธิไดหลายอยาง เชน ทําไมพยาธิใบไมตับทําไมจึงชอบอาศัยในนํ้าดี
สารคัดหลั่งบางอยางกระตุนการแบงเซลลได เปนตนนับเปนความกาวหนาดานการวิจัยที่สําคัญมากที่สุดชิ้นหนึ่งใน
ปจจุบัน
การวิจัยดานระบาดวิทยา
การวิจยั ดานระบาดวิทยามีการศึกษามานานทําใหทราบวาพืน้ ทีใ่ ดบางมีการระบาดของพยาธิใบไมตับ มีปจจัย
ใดบางที่เกี่ยวของกับการระบาดทั้งในโฮสตตัวกลาง (หอย และ ปลา) สัตวรังโรค และในคน8 รวมทั้งสิ่งแวดลอมและ
ภูมิศาสตร 9,10 ในชวงสองสามปที่ผานมาไดมีการนําเอานวัตกรรมใหมดานภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics – GIS)
มาประยุกตใชในการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงพยาธิใบไมตับ 11 ทําใหเราทราบพื้นที่เสี่ยงที่สําคัญอันจะไดวางแผนในการ
ควบคุมและปองกันโรคไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
พยาธิวิทยาการเกิดโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
ในชวง 30 ปทีผ่ านมา มีความกาวหนาในดานกลไกการเกิดโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํา้ ดีมาก โดยเฉพาะ
226 การคนพบกลไกการเกิดการอักเสบจากการติดเชื้อพยาธิวาเกิดจากสารคัดหลั่งจากตัวพยาธิเขาไปในเซลลเยื่อบุผิว
ทอนํ้าดีแลวทําใหเกิดการอักเสบ12 และนําไปสูการซอมแซมดวยเนื้อเยื่อพังผืดรอบทอนํ้าดีทําใหผนังทอนํ้าดีหนาขึ้น
การหนาตัวของผนังทอนํา้ ดีทาํ ใหการไหลของนํา้ ดีชาลงหรืออุดตันบางสวนผสมผสานกับการอักเสบและสารเมือกทีห่ ลัง่
ออกมาจากเซลลเยือ่ บุทอทางเดินนํา้ ดีนาํ ไปสูการตกตะกอนของสารประกอบของนํา้ ดีบนผนังไขพยาธิใบไมตับในถุงนํา้
ดี นานวันเขาก็จะกอตัวเปนกอนนิว่ ในถุงนํา้ ดี12 จากการตรวจดวยอัลตราซาวดในประชาชนภาคอีสานพบวามีอตั ราการ
เปนนิ่วในถุงนํ้าดีสูงถึง 513 เปอรเซ็นต นอกจากนี้การอักเสบรอบทอนํ้าดีเรื้อรังยังทําใหเกิดสารอนุมูลอิสสระไปทําลาย
สารพันธุกรรมของเซลลเยื่อบุทอนํ้าดี นานวันเขาจากปเปนหลายปทําใหมีสารพันธุกรรมถูกทําลายสะสมมากขึ้นจนนํา
ไปสูการเกิดมะเร็งทอนํ้าดี 3 ซึ่งเปนโรคอันเปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนอีสาน14 ขอมูลจากการวิจัยพบวายิ่งมี
การติดเชื้อพยาธิใบไมตับบอยๆ กินยาถายพยาธิบอยๆ จะทําใหมีการอักเสบรุนแรงบอยๆ มากขึ้นนําไปสูการทําลาย
สารพันธุกรรมมากขึ้นและอาจมีความเสี่ยงในการเกิดเปนมะเร็งทอนํ้าดีเร็วขึ้น15
การวินิจฉัย
การวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับปกติใชวิธีมาตรฐาน คือ การตรวจอุจจาระเพื่อหาไขพยาธิ แตอยางไรก็ตามในส
ถาณการณปจจุบันที่มีการรณรงคควบคุมโรคพยาธิใบไมตับมานานทําใหปริมาณการติดเชื้อพยาธิมีนอย โอกาสที่จะ
ตรวจเจอไขพยาธิในอุจจาระยากมากขึ้น นักวิจัยก็พยายามนําเทคนิคใหมๆ ที่มีความไวมากขึ้นมาใชในการตรวจ เชน
การตรวจหาแอนติบอดีตอพยาธิใบไมตับแตที่มีความกาวหนาที่สําคัญคือการตรวจแอนติเจนพยาธิใบไมตับในอุจจาระ 16
รวมทั้งการตรวจหา DNA พยาธิใบไมตับระดับโมเลกุล 17 ซึ่งพบวาใหผลที่ดีหรือดีมากกวาการตรวจหาไขพยาธิ แต
อยางไรก็ตามการตรวจไขพยาธิก็ยังจําเปนในงานประจําวัน

หนังสืออางอิง เพื่อการเรียนการสอน

เรื่องการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

การตรวจวินจิ ฉัยโรคมะเร็งทอนํา้ ดีสามารถทําไดทัง้ ดานดูอาการทางคลินกิ รวมกับการตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร
อยางไรก็ตามผูปวยสวนใหญมักมาพบแพทยเมื่อมีอาการในระยะสุดทายแลวทําใหมีโอกาสที่จะรักษาหายยาก ดังนั้น
นักวิจัยจึงพยายามจะคนหาวิธีที่จะตรวจวินิจฉัยมะเร็งทั้งโดยการตรวจทางรังสี เชน อัลตราซาวด 13 หรือการตรวจ
สารบงชีม้ ะเร็งในเลือด/ซีรมั่ เชน ALP18 หรือ Interleukin 619 ซึง่ ก็ไดผลคอนขางดีในระดับงานวิจยั แตการนําไปประยุกต
ใชในการคัดกรองมะเร็งระยะแรกยังตองมีการศึกษาวิจัยตอไป
การรักษา
มะเร็งในระยะเริม่ แรก(มีกอนขนาดเล็กกวา 3 เซนติเมตรหรือพบมีทอนํา้ ดีโตเฉพาะทีก่ ลีบใดกลีบหนึง่ ของตับ)
การผาตัดเอามะเร็งเฉพาะกลีบตับนัน้ ๆออกจะเปนการรักษาทีด่ ที สี่ ดุ ทีส่ ามารถคาดหวังใหผูปวยหายได มะเร็งทีม่ ตี บั โต
มีกอนมะเร็งในเนือ้ ตับการรักษาทีด่ ที สี่ ดุ คือการผาตัดเอากลีบตับหรือซีกตับนัน้ ออกรวมกับการเลาะตอมนํา้ เหลืองบริเวณ
ใกลเคียงออกดวยเครือ่ งมือการผาตัดในปจจุบนั ทําใหการผาตัดนีป้ ลอดภัยขึน้ มีการเสียเลือดนอยอัตราการเสียชีวติ จาก
การผาตัดโดยผูเชี่ยวชาญไมเกิน 5 เปอรเซ็นต ถาผูปวยไมมีภาวะแทรกซอนอื่นๆรวมดวยโอกาสที่ผูปวยจะมีชีวิตอยูได
ถึง 3-5 ปหลังผาตัดไดทัง้ นีข้ นึ้ อยูกับมีการกระจายตัวของมะเร็งไปทีอ่ วัยวะอืน่ ๆแลวหรือไม 20, 21 อยางไรก็ตามการศึกษา
วิจัยการใหยาเคมีบําบัดรวมรักษาก็อาจทําใหผูปวยมีอายุยืดออกไปไดนานขึ้น22 และยังตองวิจัยหาตัวยาอื่นๆ อีกตอไป
การควบคุมและปองกันโรค
การควบคุมและปองกันโรคมีการศึกษาวิจยั กันนอยซึง่ เห็นไดจากภาพที่ 74 ปรกติกาควบคุมโรคแบงเปนหลาย
ระดับทั้ง 1) การควบคุมแบบปฐมภูมิ (Primary prevention) ปองกันกอนจะเกิดโรค 2) การควบคุมโรคแบบทุติยภูมิ 227
(Secondary prevention) เมือ่ เปนโรคแลวจะคัดกรองและรักษาไดอยางไร และ 3) การควบคุมแบบตติยภูมิ (Tertiary
care) เมือ่ ปวยเปนโรคไดรับการรักษาหรือรักษาไมไดตองรักษาแบบประคับประคอง ปองกันโรคแทรกซอนและมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ไี ดอยางไร ตลอดเวลากวา 30 ปทีป่ ระเทศไทยเริม่ รณรงคปองกันโรคพยาธิใบไมตับแบบปฐมภูมกิ ท็ าํ ใหลดอัตรา
ผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับลงจํานวนหนึ่ง6 แตอยางไรก็ตามยังพบวาในพื้นที่เสี่ยงสูง เชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบาง
หมูบานก็ยังมีอัตราการติดเชื้อที่สูงถึง 851 เปอรเซ็นต ดังนั้นทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการวิจัยการ
ควบคุมโรคพยาธิใบไมตับ โดยชุมชนมีสวนรวมแนวใหมแบบบูรณาการวิถนี เิ วศสุขภาพ (EcoHealth) หรือ สุขภาพหนึง่
เดียว (One Health) ภายใตชื่อ “ละวาโมเดล”23 โดยมีการบูรณาการทุกภาคสวน คือ 1) บูรณาการวิชาการหลาก
สาขา (Transdisciplinary)2) การมีสวนรวมของกลุมผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder participation) และ 3) การให
ความสําคัญเทาเทียมในทุกมิติ (Equity) ซึง่ จะนําไปสูการควบคุมปองกันโรคพยาธิใบไมตับโดยชุมชนอยางยัง่ ยืนผลการ
ดําเนินการสามารถลดอัตราการติดพยาธิใบไมตับจากเฉลีย่ 60 เปอรเซ็นต ปจจุบนั อัตราผูทีต่ ดิ เชือ้ พยาธิในหมูบานรอบ
แกงละวาสวนใหญตํา่ กวา 10 เปอรเซ็นต ผลการดําเนินงานในภาพรวมประชาชนมีความรูความเขาใจในอันตรายของ
โรคมากขึน้ มีอตั ราการติดเชือ้ พยาธิใบไมตับซํา้ นอยลง และผลการศึกษาทีน่ าสนใจอยางมากคือปลาขาวนาซึง่ เปนปลา
ทีพ่ บการติดเชือ้ พยาธิมากทีส่ ดุ ชนิดหนึง่ ในแกงละวา ในบางหมูบานปลาชนิดนีม้ อี ตั ราการติดพยาธิใบไมตับสูงสุดถึง 70
เปอรเซ็นต ในปที่ 1 ของการดําเนินการ แตที่หลังจากโครงการไดทําการถายพยาธิในคนที่ติดเชื้อและใหความรูชุมชน
ตามวิถีนเวศสุขภาพดังกลาว พบวาปลาขาวนาในแกงละวาพบอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไมตับเหลือนอยกวารอยละ 1
ในการสํารวจลาสุด
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นอกจากนี้ “โครงการละวา” ยังมุงเปาหลักไปยังนักเรียนซึ่งเปนอนาคตของชาติที่จะใหปลอดพยาธิใบไมตับ
และไดทําการตรวจรักษาโรคพยาธิใบไมตับในนักเรียนจํานวน 9 โรงเรียนรอบแกงละวา รวมทั้งไดรณรงคใหความรูแก
นักเรียนและชุมชนอยางตอเนื่องมากวา 3 ป นักเรียนที่ติดเชื้อพยาธิใบไมตับและพยาธิอื่นๆ ทางโครงการฯ ไดทําการ
สงรักษาจนหายขาด นําไปสู“โรงเรียนปลอดพยาธิใบไมตับ” อยางยั่งยืนโดยนําหลักสูตร “พยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอนํา้ ดี” สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมปที่ 4-6ทีร่ วมมือกับ สสจ. ขอนแกน สํานักงานเขตการศึกษาพืน้ ทีข่ อนแกน (สพป.)
จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2555 นําไปใชในโรงเรียนรอบแกงละวาในปจจุบัน สําหรับงานวิจัยดานการปองกันโรคมะเร็ง
ทอนํ้าดีแบบทุติยภูมิและตติยภูมิเพิ่งมีการเริ่มดําเนินการโดยทีมงานจากมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดการทําโครงการคัด
กรองมะเร็งทอนํา้ ดี วินจิ ฉัย รักษาและดูแลผูปวย CASCAP (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program)
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รายนามผูนิพนธหนังสืออางอิง
เพื
เพอการเรยนการสอนเรองการปองกนและควบคุ
่อการเรียนการสอนเรื่องการปองกันและควบคมโรคพยาธิ
และควบคุมโรคพยาธิ
โรคพยาธใบไมตบและมะเรงทอนาด
ใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
แนวคิดที่ 1 ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
สถานการณโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี แพทยหญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
กายวิภาคและสรีรวิทยาของตับและทอนํ้าดี นายแพทยวัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
ธรรมชาติวิทยาของพยาธิใบไมตับ รศ.ดร.ไพบูลย สิทธิถาวร
หอยที่มีความสําคัญทางการแพทยในประเทศไทย ดร.ฐิติมา วงศาโรจน
ปจจัยเสี่ยงและการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ผศ.ดร.นพรัตน สงเสริม,
ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ
แนวคิดที่ 2 การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
การปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพดวยสุขบัญญัติ 10 ประการสูการมีสุขภาวะที่ดี ดร.ราณี วงศคงเดช
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการประยุกตใช Stage of change model ในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
และมะเร็งทอนํ้าดี ผศ.ดร.รุจิรา ดวงสงค
เมนูอาหารปลาพื้นบานชาวอีสาน “สุก” ก็แซบ นางอมรรัตน ภูกาบขาว
231
ทฤษฎีแรงจูงใจปองกันโรคกับการประยุกตใชเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับ ดร.วรยุทธ นาคอาย
แนวคิดที่ 3 การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
สิ่งแวดลอมดานสุขภาพ ผศ.ดร.ยรรยงค อินทรมวง
การสุขาภิบาล การกําจัดสิ่งปฏิกูล รศ.ดร.เลิศชัย เจริญธัญญรักษ
การจัดการแหลงนํ้าและอาหารใหปลอดภัย นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ
เกษตรอินทรีย รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ดร.จริยา อินทรรัศมี
แนวคิดที่ 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
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แนวคิดที่ 5 สังคมวัฒนธรรมที่ของเกี่ยวกับพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี
วัฒนธรรม ประเพณีและความหลากหลายทางสังคมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย
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