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เสี่ยงฯ 15
“กําจัดพยาธิใบไมตับ เพื่อลดการตายจากมะเร็งทอน้าํ ดีในประชาชน
พฤษภาคม พ.ศ. กลุมเสี่ยง” เนนพื้นที่สําคัญคืออีสานและเหนือ หลังพบการตายสูงถึงป
2558
ละ 2.8 หมื่นราย เฉลี่ยวันละ 76 ราย
นายแพทยคํานวณ อึ้งชูศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข กลา วภายหลัง เปน ประธานเปด การสัม มนา
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
มหาวิท ยาลัย ขอนแกน มหาวิท ยาลัย มหิด ล มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม
องคการอนามัยโลก และเครือขายสํานักงานปองกันควบคุมโรค 10 แหง
โดยการประชุม ครั้ง นี้จัด ขึ้น ระหวา งวัน ที่ 11-12 พฤษภาคม 2558
ผู เ ขา รว มประชุม ประกอบดว ย ผู บ ริห าร ผู เ ชี ่ย วชาญ นัก วิช าการที่
เกี่ยวของ และนักวิจัยจากตางประเทศ รวม 317 คน โดยมุงหวังใหเปน
เวทีแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ของคณะผูบริหารฯ นักวิชาการที่
เชี ่ย วชาญในสาขาปรสิต วิท ยาทั ่ว โลก เกิด ภาคีเ ครือ ขา ยดา นโรค
หนอนพยาธิ และรว มกัน ขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาแบบมีสว น
รวมของทุกภาคสวน
ในปจจุบัน องคการอนามัยโลกไดจัดอันดับโรคพยาธิใบไมตับ
เปน โรคสํ า คัญ และเปน สาเหตุใ นการเปน สารกอ มะเร็ง ที ่ทํ า ใหเ กิด
โรคมะเร็ง ทอ น้ํา ดีใ นคน จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ในป
2548 พบโรคมะเร็งทอน้ําดีในประเทศไทยอัตราการเสียชีวิตสูงสุดที่ภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ รองลงมาคือ ภาคเหนือ นอกจากนี้ ยัง มีร ายงาน
ผู เ ส ีย ชีว ิต ด ว ย โ ร ค ม ะ เ ร็ง ท อ น้ํ า ดีใ น ค น เ ฉ พ า ะ ใ น พื ้น ที่ภ า ค
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ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีผูเสียชีวิตสูงถึงปละ 28,000 ราย
เฉลี่ยวันละ 76 คน
สาเหตุการปวยเปนโรคพยาธิใบไมตับ สวนใหญมีปจจัยหลักมา
จากพฤติก รรมการบริโ ภคอาหารของประชาชน ซึ่ง เปน ความเชื่อ และ
คานิยมของทองถิ่นที่มีมาอยางยาวนาน โดยเขาใจผิดวากินอาหารปรุง
สุกๆดิบๆ ชวยเพิ่มพลังใหรางกาย ที่จริงแลวเสี่ยงตอการเกิดโรคพยาธิ
ใบไมตับ และโรคอื่นๆ ทําใหเกิดความสูญเสียอยางมาก ทั้งในดาน
แรงงาน เศรษฐกิจ และสัง คม จึง จํ า เปน อยา งยิ ่ง ที ่ท ุก ภาคสว นตอ ง
รว มกัน ทํา งานอยา งตอ เนื่อ ง รว มใจกัน สรา งวัฒ นธรรมในการกิน สุก
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
ในระดับ จัง หวัด พื ้น ที ่ที ่พ บอัต ราชุก ของพยาธิใ บไมต ับ สูง สุด คือ
นครพนม บุรีรัมย และรอยเอ็ด รอยละ 23.2, 17.6 และ 15.5 ตามลําดับ
“สวนสาเหตุสําคัญเกิดจากคานิยมกินปลาน้ําจืดเกล็ดขาว และปลา
พื้น บานในทุง นา เมื่อ คนกิน เขาไปตัวออ นพยาธิใบไมตับเจริญเปน ตัว
เต็มวัยในทอน้ําดี คนที่มีพยาธิชนิดนี้จะแพรเชื้อไดนานถึง 30 ป อาการ
เริ่มแรกของผูปวยโรคพยาธิ ใบไมตับที่มักพบในประเทศไทย คือ เบื่อ
อาหาร น้ําหนักลด ทองอืด ตับโต อาหารไมยอย จุกเสียดและรูสึกแนน
ทองที่ใต ชายโครงขวา อาการมักเกิดขึ้นตอนบายๆ นานประมาณ 1-3
ชั่วโมง มีอาการรูสึก“ออกรอน”ที่ผิวหนังหนาทองดานขวา หรือที่หลัง
หากมีอาการเหลานี้ขอใหรีบพบแพทยเพื่อตรวจรักษาโดยเร็ว ที่สําคัญ
คือเนนการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ สงเสริมใหประชาชนรับประทาน
อาหารเมนูป ลาที่ปรุง สุกดว ยความรอ น ลางมือ ลางผัก ใหส ะอาด ถา ย
อุจ จาระในสว มหรือ
ขุด หลุม ฝง กลบเมื่อ ถา ยนอกบา นและตรวจ
อุจจาระคนหาไขพยาธิปละ 1 ครั้งทุกป”
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กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานลดใชสารเคมีกาํ จัด
ศัตรูพืช และการลดโรคไตเรื้อรัง ยืดเวลาลางไตจาก 7 ป ออกไปเปน 14
ป
นายแพทยโสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ย มโครงการ อา น ใส ถอด ทิ้ง สง เสริม พฤติก รรมการปอ งกัน
ตนเองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ณ องคการบริหารสวนตําบลวัง
แขม พรอมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนารูปแบบ
ลดโรคไตเรื้อ รัง ณ โรงพยาบาลคลองขลุง อํ า เภอคลองขลุง จัง หวัด
กําแพงเพชร
นายแพทยโสภณ กลาววา จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ
อาน ใส ถอด ทิ้ง เพื่อ สงเสริมพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งพบวาสภาพการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในภาค
การเกษตรในปจ จุบ ัน มีแ นวโนม กอ ปญ หากระทบกับ สุข ภาพของ
ประชาชนมากขึ้น โดยครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลวังแขม อําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ไดขับเคลื่อนนโยบายลดใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในเกษตรกร เมื่อป 2557 โดยรวมกับสํานักงานปองกันควบคุม
โรคที่ 8 นครสวรรค สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุม โรค จัด กิจ กรรมรณรงคเ พื ่อ การสง เสริม พฤติก รรมการ
ปองกันตนเองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ภายใตคําขวัญ“อาน ใส
ถอด ทิ้ง” ปลอดภัยจริงจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สรางกระแสการลด
ใชส ารเคมีกําจัดศัตรูพืช มอบชุดอุปกรณปอ งกัน พิษ จากสารเคมีกําจัด
ศัต รูพืช ใหกับ เกษตรกรที่เ ขา รว มโครงการ ทั้ง นี้ ไดดํา เนิน การสํา รวจ
บริบ ทสภาพปญ หาการใชส ารเคมีกํ า จัด ศัต รูพ ืช ในเกษตรกร ทั ้ง 16
หมูบาน จํานวน 466 คน พบวาสวนใหญมีความรูเรื่องการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชเปนอยางดี แตพบพฤติกรรมเรื่องการไมปองกันตนเองจาก
การใชส ารเคมี จึง ไดจ ัด ใหเ กษตรกรกลุ ม เปา หมายไปศึก ษาดูง าน
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องเกษตรอินทรีย ณ บานคลองเรือ ตําบลเทพนคร
อํ า เภอเมือ ง จัง หวัด กํ า แพงเพชร โดยมุ ง หวัง ใหเ กิด การปรับ เปลี ่ย น
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 ซึ่งเปนการดําเนินงาน
เพื่อ ปอ งกัน โรคไตเรื้อ รัง ในประชากรไทย โดยสถาบันโรคไตภูมิร าช
นครินทรไดรวมมือ กับกระทรวงสาธารณสุขเริ่มตนโครงการนํารองที่
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร และจัดตั้งคลินิกโรคไตเรื้อรังแบบ
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บูรณาการที่โรงพยาบาลคลองขลุงแหงนี้ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อชะลอ
ความเสื่อ มลงของไตในผูปว ยโรคไตเรื้อรัง โดยหลัง จากการคัด กรอง
ผูปวยโรคเรื้อ รัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ที่มีภาวะไตเสื่อมอยูใน
ระยะที่ 3 และ 4 ทั้งสิ้น 232 คนเขารับการดูแลในคลินิกดังกลาวแลว ก็มี
2 มาตรการสําคัญ คือ 1.จัดใหมีทีมสหวิชาชีพใหบริการในคลินิกฯ ที่
โรงพยาบาลชุมชนประกอบดวยแพทย พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ
นักกายภาพ ซึ่งมีการใหความรู สนับสนุนใหผูปวยสามารถดําเนินการ
รักษาใหเปนไปตามเปาหมาย ไดแกการใชยา, การควบคุมระดับความ
ดันโลหิต, การออกกําลังกาย,การควบคุม/จํากัดปริมาณโซเดียมและ
โปรตีน ใหถ ูก ตอ ง รวมถึง บูร ณาการกับ เครือ ขา ยเยี ่ย มบา นใหม ีก าร
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,
ตรวจสอบการใชย า และติด ตามการออกกํ า ลัง กายกาย โดยมีก าร
ประยุก ตใ ชเ ครื่อ งและนวัต กรรมที่สํา คัญ เชน แบบติด ตามการใชย า,
แบบประเมินการรับประทานอาหารอยางงายสําหรับ อสม. , ไมบรรทัด
วัดเนื้อ เปนตน
นายแพทยโสภณ กลาวตออีกวา หลังการใหการดูแลอยางตอเนื่อง
2 ป (2555-2557) พบวา ผูปวยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีทักษะใน
การจัด การตัว เองไดอ ยา งเหมาะสม และอัต ราการเสื ่อ มของไตมี
แนวโนมชะลอลง เมื่อเทียบการรักษาแบบมาตรฐานของผูปวยโรคไต
เรื้อรังทั่วไป โดยสามารถยืดเวลาลางไตจาก 7 ป ออกไปเปน 14 ป
ดังนั้น การดูแลในคลินิกโรคไตเรื้อรังแบบบูรณาการ จะสามารถชะลอ
การเสื่อมของไตและลดจํานวนผูปวยที่จะตอง 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
บาทตอ ปค ิด เปน จํ า นวนมากกวา ปล ะ 10,000
ลา นบาท
“สําหรับประชาชน วิธีการสังเกตหรือสัญญาณอันตรายที่บอกวา
อาจเปนโรคไต เชน ปสสาวะขัด หรือปสสาวะสีเขมแบบสีน้ําลางเนื้อ
ปส สาวะบอ ยผิด ปกติ มีอ าการบวมหนา บวมเทา ปวดหลัง ปวด
เอว และมีค วามดัน โลหิต สูง ซึ่ง วิธีที่ดีที่สุด คือ การตรวจรา งกายเปน
ประจําทุกป ซึ่งจะรวมการตรวจสุขภาพไต ถามีความผิดปกติ แพทยจะ
แนะนํา ใหทา นรับ การตรวจเพิ่ม เติม เพื่อ ยืน ยัน ที่สํา คัญ ตอ งใสใ จดูแ ล
สุข ภาพตนเอง รับประทานอาหารที่มีคุณคา ออกกํา ลัง กายเปน ประจํา
พักผอนใหพอเพียง

