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 สธ. รวมกับ ม.ขอนแกน และภาคีเครือขาย จัดสัมมนานานาชาติ 
“กําจัดพยาธิใบไมตับ เพ่ือลดการตายจากมะเร็งทอน้าํดีในประชาชน
กลุมเสี่ยง” เนนพื้นที่สําคัญคืออีสานและเหนือ หลังพบการตายสูงถึงป
ละ 2.8 หมื่นราย เฉลี่ยวันละ 76 ราย 
               นายแพทยคํานวณ  อึ้งชูศักดิ์  ผูทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข  กลาวภายหลังเปนประธานเปดการสัมมนา
นานาชาติ ในหัวขอ “กําจัดพยาธิใบไมตับ เพื่อลดการตายจากมะเร็งทอ
น้ําดีในประชาชนกลุมเสี่ยง” วา การสัมมนาครั้งนี้ เปนความรวมมือ
ร ะ ห ว า ง ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ ส ุข  โ ด ย ก ร ม ค ว บ ค ุม โ ร ค 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
องคการอนามัยโลก และเครือขายสํานักงานปองกันควบคุมโรค 10 แหง 
โดยการประชุมครั้งนี ้จัดขึ้นระหวางวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 
ผู เข าร วมประชุมประกอบดวย  ผู บร ิหาร  ผู เชี ่ยวชาญ  นักวิชาการที่
เกี่ยวของ และนักวิจัยจากตางประเทศ รวม 317 คน โดยมุงหวังใหเปน
เวทีแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ของคณะผูบริหารฯ นักวิชาการที่
เชี ่ยวชาญในสาขาปรส ิตว ิทยาทั ่วโลก  เก ิดภาค ีเคร ือข ายด านโรค
หนอนพยาธิ และรวมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาแบบมีสวน
รวมของทุกภาคสวน 
 
          ในปจจุบัน องคการอนามัยโลกไดจัดอันดับโรคพยาธิใบไมตับ
เปนโรคสําคัญ และเปนสาเหตุในการเปนสารกอมะเร็งที ่ทําใหเกิด
โรคมะเร็งทอน้ําดีในคน จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขในป 
2548 พบโรคมะเร็งทอน้ําดีในประเทศไทยอัตราการเสียชีวิตสูงสุดที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือภาคเหนือ นอกจากนี้ ยังมีรายงาน
ผู เ ส ีย ช ีว ิต ด ว ย โ รคมะ เ ร ็ง ท อน้ํ า ด ีใ นคน  เ ฉพ า ะ ในพื ้นที ่ภ า ค
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ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีผูเสียชีวิตสูงถึงปละ 28,000 ราย 
เฉลี่ยวันละ 76 คน 
  
          สาเหตุการปวยเปนโรคพยาธิใบไมตับ สวนใหญมีปจจัยหลักมา
จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน ซึ่งเปนความเชื่อและ
คานิยมของทองถิ่นที่มีมาอยางยาวนาน โดยเขาใจผิดวากินอาหารปรุง
สุกๆดิบๆ ชวยเพิ่มพลังใหรางกาย ที่จริงแลวเสี่ยงตอการเกิดโรคพยาธิ
ใบไมตับ และโรคอื่นๆ ทําใหเกิดความสูญเสียอยางมาก     ทั้งในดาน
แรงงาน  เศรษฐกิจ  และสังคม  จึงจําเปนอยางยิ ่งที ่ทุกภาคสวนตอง
รวมกันทํางานอยางตอเนื่อง รวมใจกันสรางวัฒนธรรมในการกินสุก 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคานิยมกินปลาปรุงดิบ เรงตรวจคนหาผูเปนโรค
พยาธิใบไมตับ เพื่อคัดกรองผูปวยมะเร็งทอน้ําดีระยะแรก ซึ่งหากรูเร็ว
อาจไมเสียชีวิต 
 
          นอกจากนี้ ผลสํารวจโรคหนอนพยาธิในประชาชน 76 จังหวัด
ของประเทศไทย ป 2557 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 ความชุกโรคหนอนพยาธิลดลงจากรอยละ 
18 เหลือรอยละ 8 โดยพบวาเปนพยาธิใบไมตับรอยละ 5 และพบวาเปน
เพศชายมากกวาหญิงถึง 2 เทา(ชาย 7.3 : หญิง 3.6) ซึ่งในกลุมอายุตั้งแต 
36 ปขึ้นไป พบเชื้อพยาธิใบไมตับมีอัตราชุกเกินรอยละ 5 เมื่อพิจารณา
ในระดับจ ังหว ัดพื ้นที ่ที ่พบอัตราช ุกของพยาธ ิใบไม ต ับสูงส ุด  คือ 
นครพนม บุรีรัมย และรอยเอ็ด รอยละ 23.2, 17.6 และ 15.5 ตามลําดับ 
 
          “สวนสาเหตุสําคัญเกิดจากคานิยมกินปลาน้ําจืดเกล็ดขาว และปลา
พื้นบานในทุงนา เมื่อคนกินเขาไปตัวออนพยาธิใบไมตับเจริญเปนตัว
เต็มวัยในทอน้ําดี คนที่มีพยาธิชนิดนี้จะแพรเชื้อไดนานถึง 30 ป อาการ
เริ่มแรกของผูปวยโรคพยาธิ   ใบไมตับที่มักพบในประเทศไทย คือ เบื่อ
อาหาร น้ําหนักลด ทองอืด ตับโต อาหารไมยอย จุกเสียดและรูสึกแนน
ทองที่ใต    ชายโครงขวา อาการมักเกิดขึ้นตอนบายๆ นานประมาณ 1-3 
ช่ัวโมง มีอาการรูสึก“ออกรอน”ท่ีผิวหนังหนาทองดานขวา    หรือท่ีหลัง 
หากมีอาการเหลานี้ขอใหรีบพบแพทยเพื่อตรวจรักษาโดยเร็ว ที่สําคัญ
คือเนนการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ สงเสริมใหประชาชนรับประทาน
อาหารเมนูปลาที่ปรุงสุกดวยความรอน ลางมือ ลางผักใหสะอาด ถาย
อุจจาระในสวมหรือ   ขุดหลุมฝงกลบเมื่อถายนอกบานและตรวจ
อุจจาระคนหาไขพยาธิปละ 1 ครั้งทุกป”  
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กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดาํเนินงานลดใชสารเคมีกาํจัด
ศัตรูพืช และการลดโรคไตเรื้อรัง ยืดเวลาลางไตจาก 7 ป ออกไปเปน 14 
ป 
นายแพทยโสภณ  เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมโครงการ อาน ใส ถอด ทิ้ง สงเสริมพฤติกรรมการปองกัน
ตนเองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ณ องคการบริหารสวนตําบลวัง
แขม  พรอมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนารูปแบบ
ลดโรคไตเรื ้อรัง ณ โรงพยาบาลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร 
 
          นายแพทยโสภณ กลาววา จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ 
อาน ใส ถอด ทิ้ง เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  ซึ่งพบวาสภาพการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในภาค
การเกษตรในปจจ ุบ ันมีแนวโนมกอปญหากระทบกับสุขภาพของ
ประชาชนมากขึ้น โดยครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลวังแขม อําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ไดขับเคลื่อนนโยบายลดใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในเกษตรกร เมื่อป 2557 โดยรวมกับสํานักงานปองกันควบคุม
โรคที่ 8 นครสวรรค สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงคเพื ่อการสงเสริมพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ภายใตคําขวัญ“อาน ใส 
ถอด ท้ิง” ปลอดภัยจริงจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สรางกระแสการลด
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มอบชุดอุปกรณปองกันพิษจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ทั้งนี้ ไดดําเนินการสํารวจ
บริบทสภาพปญหาการใชสารเคมีกําจ ัดศัตรูพืชในเกษตรกร  ทั ้ง16 
หมูบาน จํานวน 466 คน พบวาสวนใหญมีความรูเรื่องการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชเปนอยางดี แตพบพฤติกรรมเรื่องการไมปองกันตนเองจาก
การใชสารเคมี จึงไดจ ัดใหเกษตรกรกลุ มเปาหมายไปศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องเกษตรอินทรีย ณ บานคลองเรือ ตําบลเทพนคร 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  โดยมุ งหวังใหเกิดการปรับเปลี ่ยน
พ ฤ ต ิก ร ร ม ก า ร ใ ช ส า ร เ ค ม ีอ ย า ง ป ล อ ด ภ ัย 
          จากนั้น ไดประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนา
รูปแบบลดโรคไตเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลคลองขลุง ซึ่งเปนการดาํเนินงาน
เพื่อปองกันโรคไตเรื้อรังในประชากรไทย โดยสถาบันโรคไตภูมิราช
นครินทรไดรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเริ่มตนโครงการนํารองท่ี
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร และจัดตั้งคลินิกโรคไตเรื้อรังแบบ

แนวทางการดําเนินงาน 
      ไดเผยแพรขาว 
ยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ    
 
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว 
 



บูรณาการที่โรงพยาบาลคลองขลุงแหงนี้  มีวัตถุประสงคหลักเพื่อชะลอ
ความเสื่อมลงของไตในผูปวยโรคไตเรื้อรัง โดยหลังจากการคัดกรอง
ผูปวยโรคเรื้อรัง(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ที่มีภาวะไตเสื่อมอยูใน
ระยะที่ 3 และ 4 ท้ังสิ้น 232 คนเขารับการดูแลในคลินิกดังกลาวแลว ก็มี 
2 มาตรการสําคัญ คือ 1.จัดใหมีทีมสหวิชาชีพใหบริการในคลินิกฯ ท่ี
โรงพยาบาลชุมชนประกอบดวยแพทย พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ 
นักกายภาพ ซึ่งมีการใหความรู สนับสนุนใหผูปวยสามารถดําเนินการ
รักษาใหเปนไปตามเปาหมาย ไดแกการใชยา, การควบคุมระดับความ
ดันโลหิต, การออกกําลังกาย,การควบคุม/จํากัดปริมาณโซเดียมและ
โปรตีนใหถูกตอง  รวมถึงบูรณาการกับเครือขายเยี ่ยมบานใหมีการ
ติดตามผลการรักษาอยางตอเนื่อง โดยใชผลทางหองปฏิบัติ เพื่อประเมิน
สภาวะการทํางานของไต เพื่อกระตุนใหผูปวยเกิดตระหนักในการดูแล
ตัวเอง และ 2.จัดเครือขายเยี่ยมบาน หรือ “ทีมรักไต” ไดแก พยาบาล 
หรือ เจาหนาที่สาธารณสุข,อสม., ผูดูแลผูปวย โดยมีกิจกรรมสําคัญ คือ 
“บันได 4 ขั้น ปองกันโรคไต” ซึ่งประกอบดวย การรับประทานอาหาร
ของผูปวย/มีการใหคําแนะนําที่เหมาะสม, ติดตามระดับความดันโลหิต, 
ตรวจสอบการใชยา  และติดตามการออกกําล ังกายกาย  โดยมีการ
ประยุกตใชเครื ่องและนวัตกรรมที่สําคัญ เชน แบบติดตามการใชยา, 
แบบประเมินการรับประทานอาหารอยางงายสําหรับ อสม. , ไมบรรทัด
วัดเนื้อ เปนตน 
 
          นายแพทยโสภณ กลาวตออีกวา หลังการใหการดูแลอยางตอเนื่อง 
2 ป (2555-2557) พบวา ผูปวยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีทักษะใน
การจ ัดการตัวเองไดอย างเหมาะสม  และอัตราการเสื ่อมของไตมี
แนวโนมชะลอลง   เมื่อเทียบการรักษาแบบมาตรฐานของผูปวยโรคไต
เรื้อรังทั่วไป โดยสามารถยืดเวลาลางไตจาก 7 ป ออกไปเปน 14 ป 
ดังนั้น การดูแลในคลินิกโรคไตเรื้อรังแบบบูรณาการ จะสามารถชะลอ
การเสื่อมของไตและลดจํานวนผูปวยท่ีจะตอง   เขารับการรักษาดวยการ
บําบัดทดแทนไตจะชวยใหประชาชนชาวไทยหางไกลความทุกขทรมาน
จากการเจ็บปวยและประหยัดงบประมาณของประเทศชาติอยางมหาศาล 
          จากขอมูลสถิติลาสุดปพ.ศ. 2552 ของสมาคมโรคไตแหงประเทศ
ไทยคนไทยปวยเปนโรคไตเรื้อรังถึง 8 ลานราย คิดเปนรอยละ 17.5 
แบงเปนระยะที่1-2 จํานวน 8.9 เปอรเซ็นต ระยะที่ 3-4 จํานวน 8.6 
เปอรเซ็นตและขณะนี้มีผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ซึ่งเปนระยะสุดทาย
ตองรักษาดวยการบําบัดทดแทนไต ไดแก ฟอกเลือด ลางไตทางชองทอง



และผาตัดปลูกถายไตรวมทั้งสิ้น 40,845 รายและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
อยางรวดเร็ว นอกจากนั้นคาใชจายในการรักษายังสูงถึงรายละ 250,000 
บาทต อป ค ิด เป นจํ านวนมากกว าป ละ  10,000 ล านบาท 
          “สําหรับประชาชน วิธีการสังเกตหรือสัญญาณอันตรายที่บอกวา
อาจเปนโรคไต เชน ปสสาวะขัด หรือปสสาวะสีเขมแบบสีน้ําลางเนื้อ 
ปสสาวะบอยผิดปกติ  มีอาการบวมหนา  บวมเทา  ปวดหลัง  ปวด
เอว และมีความดันโลหิตสูง ซึ่งวิธีที่ดีที่สุด คือ การตรวจรางกายเปน
ประจําทุกป ซึ่งจะรวมการตรวจสุขภาพไต ถามีความผิดปกติ แพทยจะ
แนะนําใหทานรับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน ที่สําคัญตองใสใจดูแล
สุขภาพตนเอง รับประทานอาหารที่มีคุณคา ออกกําลังกายเปนประจํา 
พักผอนใหพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


