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บทเกริน่ นํา
มะเร็ง ท่ อนํ้า ดี เ ป็ นมะเร็ง ของเซลล์ เ ยื่ อ บุ ท่ อ นํ้า ดี ใ นตั บ และนอกตับ มี อุบั ติก ารณ์สูง สุด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและยังคงมีแนวโน้ มเพิ่ มขึ้นในทุกศูนย์ของทะเบียนมะเร็งทั่วประเทศไทย
มะเร็งท่อนํา้ ดีมีปัจจัยเสี่ยงที่สาํ คัญ ได้ แก่ การติดเชื้อพยาธิใบไม้ ตับ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การสูบ บุ ห รี่ การรั บประทานอาหารที่ป นเปื้ อนพยาธิใ บไม้ ตั บและสารไนโตรซามีน โรคเรื้ อรั ง
ในระบบท่อนํา้ ดี และปัจจัยทางพันธุกรรม ผู้ป่วยมะเร็งท่อนํา้ ดีพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ
3 เท่า และพบมากในกลุ่มอายุ 45-55 ปี อาการของมะเร็งท่อนํา้ ดีมี 2 กลุ่มอาการคือ กลุ่มอาการ
ตัวเหลืองตาเหลืองและกลุ่มอาการตับโต การวินิจฉัยสามารถทําได้ ท้ังในระยะเริ่ มต้ นและระยะ
มีอาการ ซึ่งจะมีผลดีต่อการวางแผนในการรักษาต่อไป มะเร็งท่อนํา้ ดีมักไม่ แสดงอาการเริ่มแรก
และยังไม่ มีการวินิจฉั ยหรื อตรวจคัดกรองที่จําเพาะในระยะเริ่ มแรก ผู้ ป่วยจะมาพบแพทย์เมื่อ
มีอาการในระยะสุดท้ าย ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะทําการคัดกรองมะเร็งท่อนํา้ ดีในระยะ
เริ่มแรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและเพิ่มอัตราการรอดชีพของผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากปั จจุ บันมะเร็งท่อนํา้ ดียังมีอัตราการตายสูงและการรักษายังมีต้นทุนที่สูงเช่ นกัน ดังนั้น
การส่ งเสริ มสุข ภาพและการป้ องกันโรคจึงมีความสําคัญและมีประโยชน์มากที่สุดต่ อประชาชน
กลุ่มเสี่ยง ซึ่งนับเป็ นบทบาทที่สาํ คัญและท้ าทายมากสําหรับนักสาธารณสุขในทุกระดับ
คําสําคัญ: มะเร็งท่อนํา้ ดี, ปัจจัยเสีย่ ง, พยาธิใบไม้ตบั
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มะเร็งท่อนํ้าดี
มะเร็งท่อนํ้าดี คือ มะเร็งของเซลล์เยื่อบุท่อนํา้ ดีใน
ตั บ และเยื่ อ บุ ท่ อ นํ้า ดี น อกตั บ ยกเว้ น ในถุ ง นํ้า ดี แ ละมะเร็ง
ท่อแอมพุลลา (Ampulla of Vater) (Uttraravichien et al.,
1999) มะเร็งท่อนํา้ ดีแบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้ แก่
(1) มะเร็งท่อนํ้าดีภายในตับ
เป็ นมะเร็ง ที่ เ กิ ด จากท่ อ นํ้า ดี ภ ายในตั บ และ
ขยายออกสู่เนื้อตับข้ างๆ ทําให้ มีลักษณะเป็ นก้ อนมะเร็งคล้ าย
กับมะเร็งเซลล์ตับ (Hepatocellular carcinoma, HCC) มะเร็ง
ท่อนํา้ ดีชนิดนี้จะพบส่วนใหญ่ท่ตี าํ แหน่งตับกลีบขวา
(2) มะเร็งท่อนํ้าดีภายนอกตับ
เป็ นมะเร็ง ที่เ กิ ด ที่ท่ อ นํ้า ดี ใ หญ่ ตั้ ง แต่ ข้ั ว ตั บ
(Hepatic hilar) จนถึงท่อนํา้ ดีร่วม (Common bile duct)
ส่วนปลาย ทั้งนี้ไม่รวมมะเร็งที่ท่อแอมพุลลาและมะเร็งถุงนํา้ ดี
มะเร็ง ท่ อ นํ้า ดี ใ นกลุ่ ม นี้ จะทํา ให้ เ กิด การอุด ตั น ของท่ อ นํ้า ดี
ผู้ป่วยจะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองเป็ นอาการนํา

วิทยาการระบาด
มะเร็งตับมีสาเหตุการตายมากที่สุดเป็ นอันดับสี่ของ
การตายจากมะเร็งทุกชนิดทั่วโลก โดยมีประมาณ 696,000
รายที่ตายจากโรคนี้ในปี 2008 (Ferlay et al., 2010) แต่ใน
ประเทศไทย มะเร็งตับเป็ นมะเร็งที่พบมากที่สดุ จากข้ อมูลของ
ทะเบี ย นมะเร็ ง ที่ มี ก ารเก็ บ รวบรวมในปี 2001-2003
(Khuhaprema et al., 2010) โดยพบว่า จังหวัดอุดรธานี
มีอุบัติการณ์มะเร็งตับและท่อนํา้ ดีสูงสุด นั่นคือ 115.0 และ
52.7 ต่อแสนประชากรในชายและหญิง ตามลําดับ ซึ่งเป็ น
อุบัติการณ์ท่ีสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศตะวันตกซึ่งมีเพียง
0.5-2 ต่อแสนประชากร (100 เท่า)
เป็ นที่น่าสังเกตว่า มะเร็งตับและท่อนํา้ ดีในประเทศ
ไทยเมื่อแยกตามพยาธิวิทยา พบว่ า อัตราส่วนของมะเร็งตับ
และท่ อนํ้าดี ใ นจั ง หวั ด ภาคเหนื อ และตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
จะมีอัตราส่วนของมะเร็งท่อนํา้ ดีมากกว่ามะเร็งเซลล์ตับทั้งใน
ชายและหญิ ง แต่ ตรงข้ ามกับข้ อมูลที่รายงานจากจังหวั ดใน
ภาคกลางและภาคใต้

ปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งท่อนํ้าดี
(1) การติดเชื้ อพยาธิใบไม้ตบั
ก า ร ติ ด เ ชื้ อ พ ย า ธิ ใ บ ไ ม้ ตั บ Opisthorchis
viverrini (O. viverrini) เป็ นปั จจัยเสี่ยงที่สาํ คัญต่อการเกิด
โรคมะเร็ง ท่ อ นํ้า ดี ความชุ ก ของการติ ด เชื้ อพยาธิใ บไม้ ตั บ
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O.viverrini และมะเร็งท่อนํา้ ดีพบมากที่สดุ ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของไทย (Haswell-Elkins et al., 1994;
Sriamporn et al., 2004) แม้ จะมีโครงการรณรงค์เพื่อ
ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ ตับให้ ลดลงจากร้ อยละ 34 เป็ นร้ อยละ
22 และ 18.57 ในปี พ.ศ. 2524, 2534 และ 2536
ตามลําดับ (Jongsuksuntigul & Imsomboon, 2003) แต่
ความชุ ก ของโรคนี้ ยั ง คงสูง ในปั จ จุ บั น มี ห ลายการศึ ก ษาที่
สนั บ สนุ น ว่ า การติ ด เชื้ อพยาธิใ บไม้ ตั บ O.
viverrini
มีความสัมพันธ์กบั การเกิดมะเร็งท่อนํา้ ดี (Sriamporn et al.,
2004; Sripa et al., 2007) และที่สาํ คัญพยาธิใบไม้ ตับ
O. viverrini ถูกจัดให้ เป็ นเชื้อชีวภาพประเภทที่ 1 ที่มีผลต่อ
การเกิดมะเร็งท่อนํา้ ดี (IARC, 1994)
(2) การดืม่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
แ ม้ ว่ า จ ะ มี ก า ร ศึ ก ษ า ใ น พื้ น ที่ ที่ ต่ า ง กั น
แต่การศึกษาทั้งหมดให้ ผลการศึกษาที่สอดคล้ องกัน กล่าวคือ
การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ไปเพิ่ มความเสี่ยงต่ อการเกิด
มะเร็งท่อนํา้ ดี เช่ น การศึกษาในประเทศไทย พบว่ า การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อ
นํา้ ดี (Chernrungroj, 2000; Honjo et al., 2005;
Songserm, 2011) ยิ่งกว่ านั้น การศึกษาของ Songserm
(2011) ยั ง พบอี ก ว่ า คนที่ มี ป ระวั ติ ก ารดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ แ ละมี ความผัน แปรในยี น เมธีลิ น เตตราไฮโดร
โฟเลต รี ดักเทส (MTHFR) ไปเพิ่ มความเสี่ยงของการเกิด
มะเร็งท่อนํา้ ดีมากกว่า 10 เท่า ส่วนการศึกษาในประเทศอื่นๆ
เช่ น ในประเทศเกาหลี พ บว่ า การดื่ มเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์
เพิ่ มความเสี่ยงต่ อการเกิดมะเร็งท่อนํ้าดีโดยเฉพาะในคนที่
ติดพยาธิใบไม้ ตับ (Shin et al., 1996; Choi et al., 2006)
แต่ ก ารศึ ก ษาในประเทศตะวั น ตกพบว่ า การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เพิ่ มความเสี่ยงต่ อมะเร็งท่อนํ้าดีแต่ ไม่ เกี่ยวกับ
การติดพยาธิใบไม้ ตับ (Chalasani et al., 2000; Shaib et
al., 2007)
(3) การสูบบุหรี่
ในประเทศไทยมีหลายการศึกษาทางวิทยาการ
ระบาดเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อนํา้ ดี พบว่า การสูบ
บุ ห รี่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความเสี่ ย งของการเกิ ด มะเร็ ง
ท่อนํา้ ดี (Parkin et al., 1991; Chernrungroj, 2000; Honjo
et al., 2005; Poomphakwaen et al., 2009; Songserm,
2011) รวมถึ ง การศึ ก ษาในประเทศตะวั น ตกก็ ใ ห้ ผล
การศึกษาเช่นเดียวกัน (Chalasani et al., 2000) อย่างไร
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ก็ตาม เมื่อมีการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่กับ
ปั จจัยเสี่ยงอย่ างอื่น พบว่ า สามารถเพิ่ มความเสี่ยงของการ
เกิดมะเร็งท่อนํา้ ดี เช่น การศึกษาของ Haswell-Elkins et al.
(1994) พบว่า การติดเชื้อพยาธิใบไม้ ตับและการสูบบุหรี่มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดมะเร็งท่อนํา้ ดี นอกจากนี้ การศึกษา
ของ Songserm (2011) ยังพบว่า คนที่มีประวัติการสูบบุหรี่
เป็ นประจํา และมี ค วามผั น แปรในยี น เมธี ลิ น เตตราไฮโดร
โฟเลต รี ดักเทส (MTHFR) ไปเพิ่ มความเสี่ยงของการเกิด
มะเร็งท่อนํา้ ดีเป็ น 3.95 เท่าสําหรับ MTHFR 677 และ
7.86 เท่าสําหรับ MTHFR 1298
(4) การรับประทานอาหารชนิดต่ างๆ ที่มีความ
เสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งท่อนํ้าดี
แม้ ว่ า จะมี ห ลั ก ฐานจากการศึ ก ษาในรู ป แบบ
ต่างๆ ที่สรุปว่ าการติดเชื้อพยาธิใบไม้ ตับมีความสัมพันธ์กับ
การเกิดมะเร็งท่อนํ้าดี แต่ อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มคนที่ติดเชื้อ
พยาธิใบไม้ ตับไม่ ได้ เป็ นมะเร็งท่อนํ้าดีทุกคน ดังนั้นน่ าจะมี
ปั จจัยร่ วมอื่นๆ ที่มีบทบาทร่ วมด้ วย เช่ น สารไนโตรซามีนที่
พบในอาหารประเภทปลาร้ า ปลาจ่ อม และอาหารหมักดอง
นอกจากนี้ การศึ ก ษาของ Songserm
(2011) พบว่ า
การบริโภคอาหารที่ปรุงจากปลาดิบ (ก้ อยปลา) ทุกอาทิตย์
และทุ ก วั น จะมี โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด มะเร็ง ท่ อ นํ้า ดี เ ป็ น
2 เท่าและ 10 เท่า ตามลําดับ ในขณะที่การศึกษาเชิงป้ องกัน
ของ Srivatanakul et al. (1991) โดยให้ อาสาสมัครที่มีพยาธิ
ใ บ ไ ม้ ตั บ รั บ ป ร ะ ท า น วิ ต า มิ น ซี เ พื่ อ พิ สู จ น์ ก า ร เ กิ ด
Endogenous nitrosation พบว่า กระบวนการ Endogenous
nitrosation ลดลงจริง จึงเป็ นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะ
การลดลงของ Endogenous nitrosation เป็ นการลดความ
เสียหายในระดับเซลล์ของตับ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ
Chernrungroj (2000) และ Songserm (2011) ซึ่งพบว่า
การรับประทานผักและผลไม้ มีความสัมพันธ์ในเชิงป้ องกันของ
การเกิดมะเร็งท่อนํา้ ดี
(5) ปั จจัยเสีย่ งอื่นๆ
ปั จจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่น่าจะนําไปสู่การเกิดมะเร็ง
ท่ อ นํ้า ดี ท่ีค่ อ นข้ า งชั ด เจน ได้ แ ก่ Primary
sclerosing
cholangitis, Ulcerative colitis, Choledocal cyst, Caroli’s
disease แต่ปัจจัยที่น่าสนใจคือ ปั จจัยด้ านพันธุกรรม ซึ่งมี
การศึกษาน้ อยมากในมะเร็งท่อนํ้าดี ปั จจัยด้ านพั นธุกรรมนี้
น่ า จะมี ค วามเป็ นไปได้ สู ง ที่น่ า จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเสี่ย ง
ของการเกิ ด มะเร็ ง ท่ อ นํ้ า ดี เนื่ อ งจากคนที่ มี ก ารติ ด เชื้ อ
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พยาธิใ บไม้ ตั บเช่ น เดี ย วกัน บางคนเป็ น แต่ บ างคนไม่ เ ป็ น
มะเร็ง ท่ อ นํ้า ดี ดั ง นั้ น ปั จ จั ย ที่ค วรคํา นึ ง ถึ ง ก็คื อ ปั จ จั ย ทาง
พันธุกรรม เพราะว่ า ถ้ าบางคนมีความผิดปกติ หรือมีความ
ผั น แปรทางพั น ธุ ก รรมเกิ ด ขึ้ น ก็น่ า จะมี โ อกาสสู ง ที่จ ะรั บ
ปั จจัยเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ ได้ มากกว่ าคนปกติ ดังนั้น
จึงมีโอกาสเกิดมะเร็งท่อนํา้ ดีได้ มากกว่าคนปกติ ตัวอย่างเช่น
การศึกษาของ Songserm (2011) สนใจศึกษาความผันแปร
ในยีน MTHFR ร่ วมกับปั จจัยด้ านชีวิตความเป็ นอยู่ และ
การบริ โภคอาหารกับความเสี่ยงของการเกิด มะเร็ง ท่อนํ้า ดี
ซึ่งพบว่า คนที่มีความผันแปรของยีน MTHFR ร่ วมกับการ
สูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบริโภคก้ อยปลา
ไปเพิ่ ม ความเสี่ ย งของการเกิ ด มะเร็ง ท่ อ นํ้า ดี ในทางตรง
กัน ข้ าม คนที่มีความผันแปรของยีน MTHFR
ร่ ว มกับ
การบริโภคผักและผลไม้ ไปลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง
ท่อนํา้ ดี

แนวทางการป้ องกั น และควบคุ ม มะเร็ ง
ท่อนํ้าดี
จากองค์ ค วามรู้ ท่ีมีใ นปั จจุ บั น การรั ก ษาพยาบาล
ผู้ป่วยมะเร็งท่อนํา้ ดีน้ัน โอกาสที่จะทําให้ ผ้ ูป่วยหายขาดทําได้
ยากมาก มี เ พี ย งการผ่ า ตั ด ก้ อ นมะเร็ง ออกให้ ห มดเท่ า นั้ น
ที่จะทําให้ ผ้ ูป่วยหายขาดได้ แต่มีผ้ ูป่วยเพียงไม่ก่รี ายที่สามารถ
ทําการรั กษาโดยการผ่ าตัดได้ และในจํานวนผู้ ท่ีผ่าตัดก็ยัง มี
โอกาสกลับมาเป็ นมะเร็งซํา้ อีกในภายหลัง ในขณะที่การตรวจ
คัดกรองมะเร็งท่อนํา้ ดีกย็ ังมีข้อจํากัดอยู่มาก โดยเฉพาะเรื่อง
เครื่องมือในการตรวจคัดกรองที่ยังไม่มีความแม่นยําพอ และ
ต้ นทุนในการตรวจคัดกรองที่ค่อนข้ างสูง ดังนั้นการแก้ ปัญหา
มะเร็งท่อนํา้ ดีท่ีเหมาะสมที่สุดในขณะนี้กค็ ือ การป้ องกันโรค
โดยอาศัยองค์ความรู้ในเรื่องปั จจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อนํา้ ดีท่มี ี
ในปัจจุบัน ได้ แก่
(1) ไม่กินปลานํ้าจื ดที่ปรุงดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ
ซึ่งเป็ นสาเหตุของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ ตับซึ่ง
เป็ นปัจจัยเสี่ยงหลักของมะเร็งท่อนํา้ ดี
(2) หลีกเลี่ยงการบริ โภคอาหารที่มีสารไนโตร
ซามีนเป็ นส่วนประกอบ
เช่ น ปลาร้ า ปลาจ่ อ ม และอาหารหมั ก ดอง
ซึ่งเป็ นที่ทราบกันดีว่าสารไนโตรซามีนเป็ นสารก่อมะเร็งที่เกิด
จากกระบวนการหมักดอง
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(3) ไม่ดืม่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์และไม่สูบบุหรี่
เนื่องจากเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่สาํ คัญของการเกิด
มะเร็งชนิดต่างๆ รวมถึงมะเร็งท่อนํา้ ดี
(4) ควรบริโภคผักและผลไม้สดเป็ นประจํ า
เพราะเป็ นแหล่งของสารต้ านอนุมูลอิสระและ
สารอาหารโฟเลต ซึ่งมีความสําคัญในกลไกการยับยั้งการเกิด
มะเร็ง
ปั ญหาในการป้ องกันมะเร็งท่อนํ้าดีในปั จจุ บัน คือ
ประชาชนไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภท
ปลานํ้าจืดดิบหรื อสุกๆ ดิบ ๆ ทั้งที่กระทรวงสาธารณสุขได้
ณรงค์อย่ างต่ อเนื่องมานานกว่ า 30 ปี แต่กย็ ังไม่ได้ ผลอย่าง
เป็ นรูปธรรม ยังคงมีผ้ ูป่วยมะเร็งท่อนํา้ ดีจาํ นวนมากขึ้นทุกปี
ดังนั้นจึงเป็ นความท้ าทายอย่างยิ่งของนักสาธารณสุขทุกระดับ
ในการหาแนวทางเพื่ อปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
เพื่ อเป้ าหมายสุดท้ ายคือการลดอัตราการป่ วยของมะเร็งท่อ
นํา้ ดีลงให้ ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม

ระดับของการป้องกันมะเร็งท่อนํ้าดี
แนวทางการป้ องกันมะเร็งท่อนํา้ ดี มี 3 ระดับ ดังนี้
(1) การป้องกันมะเร็งท่อนํ้าดีในระดับปฐมภูมิ
เป็ นการป้ องกันโรคโดยการลดปั จจัยเสี่ยงที่จะ
ทํา ให้ เกิ ด โรคเหล่ า นั้ น ซึ่ ง สามารถกระทํา ได้ ทั้ ง ในกลุ่ ม
ประชากรทั่วไป และกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง เช่น
1.1) การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นสื่ อ วิ ท ยุ แ ละ
โทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างกระแสและความตระหนักแก่
ประชาชนในวงกว้ า งเกี่ยวกับ การหลี ก เลี่ ย งปั จ จัย เสี่ย งของ
มะเร็งท่อนํา้ ดี
1.2) การรณรงค์ ใ นพื้ นที่ เ สี่ ย งของมะเร็ ง
ท่อนํา้ ดีโดยวิธีการต่างๆ เช่ น การจัดประกวด การจัดแข่งขัน
การเดิ น ขบวนพาเหรด ฯลฯ เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ใน
การป้ องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ ตับและมะเร็งท่อนํา้ ดี
1.3) การออกกฎหมายควบคุ ม หรื อ จํา กั ด
การกระทํา ที่ เ สี่ ย งต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค เช่ น ห้ ามจํา หน่ า ยอาหาร
ประเภทปลานํ้า จื ด ที่ป รุ ง ไม่ สุก เช่ น ปลาร้ า ปลาจ่ อ มหรื อ
ปลาเจ่ า รวมทั้งเข้ มงวดกฎหมายที่มีอยู่ แล้ ว เช่ น กฎหมาย
ควบคุมการสูบบุหรี่ กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็ นต้ น
1.4) การให้ สุขศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงของ
มะเร็ง ท่ อ นํ้า ดี โดยนั ก สาธารณสุ ข ในระดั บ ชุ ม ชน ครู แ ละ
อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

100

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2554

1.5) การให้ สขุ ศึกษารายบุคคลในกลุ่มคนที่มี
ความเสี่ยงสูง เช่น บุคคลในครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งท่อนํา้ ดีใน
ขณะที่ออกเยี่ยมบ้ าน
1.6) ก า ร จํ า กั ด ก า ร ใ ช้ ย า ถ่ า ย พ ย า ธิ
Praziquantel โดยวิธีต่างๆ เช่น กําหนดราคาให้ แพงขึ้น การ
กํากับและแนะนําในฉลากยา หรือการจ่ ายยาโดยผ่านแพทย์
หรื อ เภสัช กรเท่ า นั้ น เพื่ อ ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ ป ระชาชนใช้ ย าเกิน
ความจําเป็ นควบคู่ กับการไม่ เ ลิ กการกิน ปลาดิบ ซึ่ ง ไปเพิ่ ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อนํา้ ดีย่งิ ขึ้น
สํา หรั บ การป้ องกัน ในระดั บ ปฐมภูมิ น้ ี ต้ อ งอาศั ย
กลวิธีท่ีเหมาะสม และจะต้ องได้ รับการพั ฒนา ปรั บเปลี่ยน
รูปแบบไปตามสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งต้ องได้ รับการวิจัยและ
พัฒนาอีกมากมาย จากนักวิชาการ/นักวิจัย เนื่องจากที่ผ่านมา
กระบวนการให้ สขุ ศึกษาและการสร้ างความตระหนักต่างๆ ยัง
ไม่ได้ ผลเท่าที่ควร
(2) การป้องกันมะเร็งท่อนํ้าดีในระดับทุติยภูมิ
คือการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้
การรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างทันท่วงที การคัดกรองมะเร็ง
ท่อนํา้ ดีระยะเริ่มแรก สามารถทําได้ โดยการตรวจคนที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ ตับ ได้ แก่ คนที่มีประวัติการ
กิน ปลาดิบ โดยทําการตรวจหาพยาธิใบไม้ ตับในคนกลุ่ มนี้
ร่ วมกับการตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker)
เช่ น CA
19-9 ซึ่ ง ใช้ ใ นการช่ ว ยวิ นิ จ ฉั ย และติ ด ตาม
ผลการรั กษามะเร็งท่อนํ้าดี ซึ่งจะสามารถคัดกรองผู้ มีความ
เสี่ยงสูงได้
อย่ างไรก็ตาม มีข้อจํากัดหลายประการในการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อนํา้ ดีในประเทศไทย เช่ น ขาดแคลน
แพทย์ เ ฉพาะทางในการตรวจคั ด กรองมะเร็ ง ท่ อ นํ้ า ดี
(รั ง สี แ พทย์ ) ที่ จ ะทํา การตรวจอั ล ตราซาวด์ ใ ห้ กั บ ผู้ ป่ วย
โดยเฉพาะประชากรกลุ่ ม เสี่ ย งซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นชุ ม ชน
(Mairiang et al., 2006) การขาดแคลนเครื่องมือที่ทนั สมัยที่
จะใช้ ตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งท่อนํา้ ดี ดังนั้น ถ้ ามีการปรับ
แผนกลยุ ท ธ์ ใ นเชิ ง รุ ก มากกว่ า เชิ ง รั บ กล่ า วคื อ การระดม
เงิ น ทุ น เพื่ อ จั ด สรรให้ แ พทย์ เ ฉพาะทางออกตรวจคั ด กรอง
ประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงในชุ มชนด้ วยเครื่องมือที่ทันสมัย
ซึ่งเป็ นนโยบายในเชิงรุก แต่ อย่ างไรก็ตาม ถ้ าสามารถทําได้
จริงจะช่วยลดอุบัติการณ์ของมะเร็งท่อนํา้ ดีลงได้
(3) การป้องกันมะเร็งท่อนํ้าดีในระดับตติยภูมิ
คื อ การป้ องกัน โรคภายหลั ง จากการมี อ าการ
หรื อ หลั ง จากการตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคและรั ก ษาพยาบาลแล้ ว
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สําหรั บมะเร็งท่อนํ้าดี การป้ องกันในระดับนี้มีเป้ าหมายเพื่ อ
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หรือบรรเทาอาการ เพื่อลด
ความทุกข์ทรมานทั้ง ร่ างกายและจิตใจ และพั ฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยให้ ได้ มากที่สดุ ในปัจจุบันก็มีการพัฒนาศาสตร์
ทางด้ านนี้มากขึ้น โรงพยาบาลบางแห่ ง ก็จะมีห น่ ว ยบริ บาล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ าย หรือหน่ วย Palliative care ซึ่งสําหรับ
ผู้ป่วยมะเร็งท่อนํา้ ดีแล้ ว การป้ องกันในระดับนี้เป็ นสิ่งจําเป็ น
อย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจากผู้ ป่ วยเกื อ บทุ ก คนไม่ ส ามารถรั ก ษาให้
หายขาดได้ และผู้ ป่ วยต้ อ งทนทุ ก ข์ทรมานกับอาการดีซ่ า น
อาการคัน จนกว่าจะเสียชีวิตในที่สดุ

ความท้ า ทายของนัก สาธารณสุ ข ในการ
ป้องกันและควบคุมมะเร็งท่อนํ้าดี
(1) ในบทบาทของนักสาธารณสุขระดับชุมชน
นักสาธารณสุขระดับชุมชน มีจุดเด่นที่สาํ คัญคือ
การรู้จักชุมชนเป็ นอย่างดีและการได้ รับการยอมรับนับถือจาก
ชุมชน ดังนั้นจึงสามารถใช้ จุดเด่นดังกล่าวในการเข้ าหาชุมชน
เพื่ อ ให้ ความรู้ และสร้ างความตระหนั ก ต่ า งๆ ได้ ง่ า ยกว่ า
บุ ค คลภายนอกอื่ น ๆ เพี ย งแต่ นั ก สาธารณสุ ข ระดั บ ชุ ม ชน
จะต้ องพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ใ นการสร้ างความตระหนั ก ให้ แก่
ประชาชนเพื่ อให้ มี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต้ องในการ
หลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อนํา้ ดี โดยกลยุทธ์น้ันจะต้ อง
มีความเหมาะสม กลมกลืนต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแต่
ละชุมชนซึ่งมีความแตกต่างกัน เพราะการดําเนินงานป้ องกัน
และควบคุมโรคแบบเดิมๆ ไม่ได้ ผลเท่าที่ควร เพราะฉะนั้น
นั ก สาธารณสุ ข ชุ ม ชนรุ่ น ใหม่ ค วรจะต้ อ งมี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้
นวัตกรรมที่สร้ างสรรค์ข้ ึนด้ วยตนเองร่ วมกับการนํานโยบาย
และแนวทางการดํา เนิ น งานจากส่ ว นกลางมาปรั บ ใช้ ให้
เหมาะสมกับบริบทต่างๆ จึงจะประสบผลสําเร็จ
(2) ในบทบาทของนักวิชาการ/นักวิจยั
2.1) ในงานด้านป้องกันและควบคุมมะเร็ ง
ท่ อนํ้าดี: แม้ ว่ายังไม่ ประสบผลสําเร็จในการป้ องกันและ
ควบคุมมะเร็งท่อนํา้ ดีจากการรณรงค์ให้ หลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ยง
ต่ อ มะเร็ ง ท่ อ นํ้ า ดี เช่ น การรณรงค์ ไ ม่ ใ ห้ บริ โ ภคปลาดิ บ
การโฆษณาถึงอันตรายของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
การสูบบุหรี่ผ่านสื่อต่างๆ แต่อุบัติการณ์ของมะเร็งชนิดต่างๆ
รวมถึงมะเร็งท่อนํา้ ดีกย็ ังไม่ ได้ ลดลงเท่าที่ควรจะเป็ น ดังนั้น
นักวิชาการ/นักวิจัยทางด้ านสาธารณสุขจึงมีบทบาทที่สาํ คัญ
มากที่ จ ะคิ ด ค้ น หรื อ ผลิ ต องค์ ค วามรู้ ใหม่ ท่ี จ ะนํา ไปใช้ ใน
การป้ องกันและควบคุมมะเร็งท่อนํา้ ดี ตัวอย่างเช่น การคิดค้ น
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วัคซีนต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ ตับซึ่งเป็ นปัจจัยเสี่ยงหลักของ
มะเร็งท่อนํา้ ดี แม้ ว่าในประเทศไทยยังไม่ประสบผลสําเร็จใน
การนํา ไปใช้ แต่ มี ก รณี ศึ ก ษาในบางประเทศ เช่ น ไต้ ห วั น
ญี่ปุ่นและเกาหลี ที่ประสบความสําเร็จในการนําวัคซีนต่อการ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาใช้ ในการป้ องกันและควบคุมมะเร็ง
ตับ งานวิจัยเหล่ านี้ประสบความสําเร็จโดยสามารถลดอัตรา
อุบัติการณ์ของมะเร็งตับลงได้ ดังนั้นน่ าจะเป็ นผลดีท่ีเราจะ
นํามาประยุกต์ใช้ ต่อไป
2.2) ในงานด้านการคัดกรองมะเร็งท่อนํ้าดี:
ในปั จจุ บันนักวิชาการ/นักวิจัยสามารถตรวจคัดกรองมะเร็ง
ท่อนํ้าดีโดยการตรวจหาพยาธิใบไม้ ตับในกลุ่มเสี่ยงร่ วมกับ
การตรวจเลือดหาสารบ่ งชี้ มะเร็ง แม้ ว่าจะใช้ CA 19-9
เพื่ อช่ ว ยวิ นิ จ ฉั ย มะเร็ ง ท่ อ นํ้ า ดี แต่ ยั ง ไม่ ใ ช่ ส ารบ่ ง ชี้ ที่ มี
ความจําเพาะที่สดุ ต่อมะเร็งท่อนํา้ ดี เพราะยังจําเพาะต่อมะเร็ง
ตั บ อ่ อ นด้ ว ย ดั ง นั้ น จึ ง เป็ นความท้ า ทายอีก อย่ า งหนึ่ ง ของ
นักวิ ชาการ/นั กวิ จัยที่จะค้ นหาสารบ่ ง ชี้ ที่มีความจําเพาะต่ อ
มะเร็งท่อนํา้ ดีเพื่อจะสามารถใช้ เป็ นตัวบ่งชี้ท่มี ีความแม่นยําสูง
ในการตรวจหามะเร็งท่อนํา้ ดีในระยะเริ่มแรกได้
2.3) ในงานด้า นการพัฒ นาระบบการเฝ้ า
ระวังมะเร็งท่ อนํ้าดี: นักวิชาการ/นักวิจัยควรประยุกต์ใช้
ข้ อมูลทางวิทยาการระบาดและทะเบียนมะเร็งมาใช้ ในการเฝ้ า
ระวั ง มะเร็ง ชนิ ด ต่ า งๆ โดยเฉพาะมะเร็ง ที่มี อุ บั ติ ก ารณ์ สู ง
ตั ว อย่ า งเช่ น ทะเบี ย นมะเร็ง ชุ ม ชนจั ง หวั ด ขอนแก่ น ให้ ค่ า
อุบัติการณ์ของมะเร็งแต่ละชนิดในคนขอนแก่นได้ ซึ่งสามารถ
นํ า ไปประเมิ น ถึ ง การควบคุ ม มะเร็ ง เหล่ า นั้ น ในจั ง หวั ด
ขอนแก่นว่ามีประสิทธิภาพอย่างไรเมื่อเทียบกับทะเบียนมะเร็ง
ของที่อ่นื ๆ รวมถึงภาพรวมของประเทศไทยด้ วย
2.4) ใ น ง า น ด้ า น ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล :
นักวิชาการ /นักวิจัยควรค้ นหานวัตกรรมใหม่ในการรักษามา
ใช้ กับผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อนํ้าดีเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การรั กษา ลดความเสี่ยงระหว่ างการให้ การรั กษา และเพิ่ ม
อัตราการรอดชี พหลังการรักษาให้ ยาวนานขึ้น ซึ่งนวัตกรรม
ใหมในการรั กษามะเร็งอาจจะเป็ นการรักษาแบบการแพทย์
แผนปั จ จุ บั น การแพทย์ ท างเลื อ ก หรื อ การแพทย์ แ บบ
ผสมผสานก็ได้ ซึ่งถ้ าสามารถผลิตได้ โดยนักวิจัยไทยก็ย่ิงจะ
ช่ วยสร้ างชื่อเสียงให้ กับประเทศของเราและช่ วยลดต้ นทุนใน
กรณีของการนําเข้ านวัตกรรมนั้นๆ ได้ ด้วย
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2.5) ในงานด้านการดู แลผูป้ ่ วยมะเร็งระยะ
สุดท้าย: เนื่องจากมะเร็งท่อนํา้ ดีส่วนใหญ่จะตรวจพบเมื่อโรค
ดําเนินไปในขั้นสุดท้ ายของโรคแล้ ว จึงไม่สามารถรักษาโรคให้
หายขาดได้ การรั ก ษาผู้ ป่ วยกลุ่ ม นี้ จึ ง มั ก หวั ง ผลเพื่ อ
ประคับ ประคองหรื อบรรเทาอาการ จุ ด ประสงค์ก ็เ พื่ อ เพิ่ ม
คุณภาพชีวิตทางด้ านสุขภาพและเพิ่มระยะเวลารอดชีพของ
ผู้ป่วย ดังนั้นจึงเป็ นความท้ าทายอีกข้ อหนึ่งของนักวิชาการ/
นักวิจัยทางด้ านสาธารณสุข ที่ควรคิด ค้ นและวิจัยนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในการดู แ ลผู้ ป่ วยมะเร็ง ระยะสุ ด ท้ า ย ซึ่ ง ต้ อ งดู แ ล
ครอบคลุมทั้งสุขภาพด้ านกาย สุขภาพด้ านจิตใจ สุขภาพด้ าน
สังคม และสุขภาพด้ านจิตวิญญาณ ฉะนั้น งานด้ านการดูแล
ผู้ ป่ วยมะเร็ง ระยะสุด ท้ า ยจึ ง ยัง คงมี ความสําคัญ และจําเป็ น
อย่างมากต่อผู้ป่วยมะเร็งและรวมทั้งญาติผ้ ูป่วยด้ วย
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บทสรุป
มะเร็งท่อนํ้าดียังคงเป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่ส าํ คัญ
ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็ นบทบาทที่
ท้ าทายของนักสาธารณสุขทั้งในระดับชุมชนและนักวิชาการ/
นักวิจัยในการหาแนวทางป้ องกันและควบคุมโรคในทุกระดับ
เพื่อเป็ นการลดปั จจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อนํา้ ดีควบคู่ไปกับการ
ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมที่ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมในการป้ องกันและควบคุมโรค ซึ่งจะนําไปสู่การลด
อุบัติการณ์ของมะเร็งท่อนํา้ ดีในที่สดุ
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