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บทคัดย่อ

	 โรคมะเร็งท่อน�้ำดียังคงเป็นปัญหำสำธำรณสุขของไทย	สำเหตุหลักของกำรเกิดมะเร็งชนิดนี้คือ	กำรติดเช้ือพยำธิใบไม้
ตับ	(Opisthorchis viverrini)	กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงภำระโรคมะเร็งท่อน�้ำดีจำกกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับโดย
ใช้หน่วยของกำรสูญเสียปีสุขภำวะ	(DALY)	เป็นกำรศึกษำแบบภำคตัดขวำงที่ใช้ข้อมูลทุติยภูมิต่ำงๆ	ประกอบด้วย	กำรตำย
และอบุตักิำรณ์โรคมะเรง็ท่อน�ำ้ด	ีจำกสถำบนัมะเรง็แห่งชำต	ิและควำมชกุของกำรตดิเชือ้พยำธใิบไม้ตบั	จำกกรมควบคมุโรค	
กระทรวงสำธำรณสุข	ผลกำรศึกษำพบภำระโรคมะเร็งท่อน�้ำดี	จ�ำนวน	216,530	ปี	เพศชำยมีควำมสูญเสียมำกกว่ำเพศหญิง	
1.5	เท่ำ	โดยเป็นภำระโรคมะเร็งท่อน�้ำดีจำกกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับจ�ำนวน	70,745	ปี	 (ร้อยละ	33	ของมะเร็งท่อน�้ำดี
ทั้งหมด)	เมื่อปรับด้วยข้อมูลกำรใช้ยำก�ำจัดพยำธิในอดีต	และพบ	138,221	ปี	(ร้อยละ	64	ของมะเร็งท่อน�้ำดีทั้งหมด)	เมื่อ
ประมำณค่ำด้วยข้อมลูกำรกนิปลำดบิ	ข้อมลูนีส้ะท้อนถงึภำระโรคทีล่ดลงได้อย่ำงมำก	หำกสำมำรถลดกำรตดิเชือ้พยำธใิบไม้
ตับและกำรบริโภคปลำดิบลงได้	โดยเฉพำะในภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับสูงสุด	อย่ำงไรก็ตำม
ควรมีกำรพัฒนำข้อมูลที่ส�ำคัญ	และศึกษำปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดโรคต่อไป

	 ค�าส�าคัญ: ภาระโรคมะเร็งท่อนำ้าดี มะเร็งท่อนำ้าดี พยาธิใบไม้ตับ การสูญเสียปีสุขภาวะ
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Abstract

 Cholangiocarcinoma	(CCA)	is	still	a	major	public	health	problem	in	Thailand.	The	major	risk	factor	
for	CCA	in	Thailand	is	the	carcinogenic	liver	fluke	Opisthorchis viverrini	(OV)	infection.	This	study	aimed	
to	investigate	the	CCA	burden	attributable	to	OV	infection	using	the	disability-adjusted-life-year	(DALY).	
A	cross-section	study	was	conducted	using	several	secondary	data	including	mortality	and	incidence	of	
CCA	from	the	National	Cancer	Institute	and	the	prevalence	of	OV	infection	from	the	Department	of	
Disease	Control,	Ministry	of	Public	Health.	The	burden	of	CCA	was	estimated	at	216,530	DALYs.	The	bur-



ภูมิหลังและเหตุผล

โ  รคมะเร็งตับ	(liver	cancer)	เป็นมะเร็งที่มีอุบัติกำรณ์
สูงและเป็นสำเหตุกำรตำยท่ีส�ำคัญในประชำกรทั่ว

โลก	จำกข้อมูลของ	GLOBOCAN	2012	พบว่ำโรคมะเร็ง
ตับมีอุบัติกำรณ์สูงในประเทศก�ำลังพัฒนำโดยเฉพำะใน
เอเชียตะวันออกและเอเชียอำคเนย์(1)	และมีแนวโน้มจะมี
อุบัติกำรณ์สูงขึ้นทั่วโลก(2)	โรคมะเร็งตับในประเทศตะวัน
ตกโดยทั่วไปจะพบเป็นชนิดมะเร็งเซลล์ตับ	(hepatocel-
lular	carcinoma)	ประมำณร้อยละ	85	และพบเป็นชนิด
มะเร็งท่อน้�ำดี	 (cholangiocarcinoma)	ประมำณร้อยละ	
10-15	ของมะเร็งตับทั้งหมด(3)	ส�ำหรับมะเร็งท่อน้�ำดีเป็น
มะเร็งที่เกิดจำกเซลล์เยื่อบุผนังท่อทำงเดินน้�ำดีทั้งท่อน้�ำดี
ภำยในและภำยนอกตับ	เป็นโรคที่พบน้อยในประเทศแถบ
ตะวนัตก	คอืประมำณ	0.2-0.7	ตอ่แสนประชำกร	แตม่อีบุติั
กำรณ์สูงในภูมิภำคเอเชีย	 เช่น	ประเทศญี่ปุ่นมีประมำณ	
2.8	ต่อแสนประชำกร	ประเทศเกำหลีใต้มีประมำณ	7.4	
ต่อแสนประชำกร	จำกรำยงำนพบว่ำควำมชุกของมะเร็ง
ท่อน้�ำดีสูงสุดอยู่ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(4)	โดย
เฉพำะอย่ำงยิ่งพบอุบัติกำรณ์สูงมำกในประเทศไทย	คือ
ประมำณ	14.6	ต่อแสนประชำกร(5,6)	ปัจจัยที่ส�ำคัญในกำร
เกดิมะเรง็ทอ่น้�ำดใีนประชำกรไทยคอืกำรติดเชือ้พยำธใิบไม้
ตบั	(Opisthorchis viverrini)(7-10)	ซึง่กำรตดิเชือ้พยำธใิบไม้
ตบัยงัเปน็ปญัหำส�ำคญัของภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้
ดว้ย	โดยคนไทยในภำคตะวันออกเฉยีงเหนือและภำคเหนือ
เป็นโรคหนอนพยำธิสูงมำก	คือประมำณ	5.5	ล้ำนคน(11)

	 จำกกำรส�ำรวจโรคหนอนพยำธิทั่วประเทศไทยใน

ปี	พ.ศ.	2552	พบประชำกรไทยติดพยำธิใบไม้ตับร้อยละ	
8.7(12)	กำรตดิเชือ้พยำธิใบไมต้บัแบบซ้�ำซำกเรือ้รังเปน็ปัจจัย
เส่ียงส�ำคญัต่อกำรเกดิมะเร็งทอ่น้�ำดี(13)	คนมกัติดเชือ้พยำธิ
ใบไมต้บัจำกกำรรบัประทำนอำหำรจ�ำพวกปลำน้�ำจดืเกล็ด
ขำวแบบปรุงไม่สุก	ซึ่งถ้ำปลำนั้นมีตัวอ่อนพยำธิใบไม้ตับ
ระยะติดต่อ	(metacercariae)	คนๆ	นั้นก็สำมำรถติดเชื้อ
นี้ได้และเมื่อมีพยำธิสะสมจ�ำนวนมำกเป็นเวลำนำนจะส่ง
ผลต่อกำรเปล่ียนแปลงพยำธิสภำพต่ำงๆ	เช่น	กำรอักเสบ
เรื้อรัง	นิ่วในท่อน้�ำดี	ท่อน้�ำดีอุดตัน	และที่ส�ำคัญที่สุดคือ
เป็นมะเร็งท่อน้�ำดี(9,14)	กำรพัฒนำเป็นมะเร็งท่อน้�ำดีอำจใช้
เวลำนำนกวำ่	30-40	ป	ีหลังจำกตดิเชือ้พยำธใิบไมต้บั	และ
เนือ่งจำกผูป้ว่ยมะเร็งทอ่น้�ำดสีว่นใหญไ่มม่อีำกำรจนกระทัง่
มำพบแพทยเ์มือ่มอีำกำรตัวเหลอืง	ตำเหลอืง	หรอืมกีอ้นใน
ตับซ่ึงเป็นระยะสุดท้ำยแล้ว	ท�ำให้ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้�ำดีจะ
เสียชีวิตอย่ำงรวดเร็วภำยใน	3-6	เดือนหลังกำรวินิจฉัย(15) 
และเนื่องจำกมะเร็งท่อน้�ำดีมักเกิดขึ้นในผู้ป่วยวัยแรงงำน
เพศชำยซึ่งเป็นหัวหน้ำครอบครัว	ท�ำให้โรคนี้นั้น	นอกจำก
จะท�ำใหเ้กดิควำมสญูเสยีทำงด้ำนสขุภำพแล้ว	ยงัท�ำใหเ้กดิ
ควำมสูญเสียทำงด้ำนเศรษฐกิจอีกด้วย	นอกจำกนี้	ค่ำใช้
จ่ำยในกำรรักษำก็ค่อนข้ำงสูงด้วย	ซ่ึงประเทศไทยจะต้อง
เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรแพทยม์ำกกวำ่	3,600	ลำ้นบำทตอ่ปี(15) 
	 ในประเทศไทยนั้น	จำกรำยงำนภำระโรคและกำร
บำดเจ็บของประชำกรไทย	พ.ศ.	2557	ของส�ำนักงำน
พัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ	(พ.ศ.	2560)	ได้
ระบุว่ำ	คนไทยตำยด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้�ำดีมำกกว่ำ	
26,000	คน	ค�ำนวณเป็นกำรสูญเสียปีสุขภำวะในผู้ชำยได้	

den	in	men	was	1.5	times	higher	than	in	women.	The	burden	of	CCA	attributable	to	OV	infection	was	
70,745	DALYs	(33%	of	total	CCA)	when	adjusted	for	past	use	of	praziquantel	and	it	was	138,221	DALYs	
(64%	of	total	CCA)	when	estimated	with	raw	fish	eating.	This	study	reflects	a	considerable	reduction	of	
burden	if	OV	infection	was	prevented,	particularly	in	the	northeast	of	which	infection	is	the	highest.	
Nevertheless,	better	information	and	further	related	research	are	needed	to	improve	the	estimation.

 Keywords: cholangiocarcinoma burden, cholangiocarcinoma, Opisthorchis viverrini, disabili-
ty-adjusted-life-year (DALY)
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383,000	ปี	และ	ในผู้หญิงอีก	160,000	ปี	หำกประมำณ
กำรว่ำมะเร็งท่อน้�ำดีมีร้อยละ	65	ของมะเร็งตับทั้งหมด	
ก็จะค�ำนวณได้ว่ำ	ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจำกมะเร็งท่อ
น้�ำดีประมำณ	17,000	รำยต่อปี	ซึ่งเป็นอัตรำกำรตำยสูง
ที่สุดในโลก	แต่จำกรำยงำนสถำนกำรณ์กำรตำยด้วยโรค
พยำธิใบไม้ตับซึ่งเป็นอุบัติกำรณ์รวมในประเทศไทยและ
ประเทศลำว	พบประมำณ	1,323	คน	คิดเป็นควำมสูญเสีย
ปีสุขภำวะประมำณ	74,070	ปี(16)	ซึ่งจะเห็นว่ำเป็นกำร
ประมำณกำรทีค่อ่นขำ้งนอ้ยกวำ่ควำมเปน็จรงิเนือ่งจำกทำง
คณะผูว้จัิยไมมี่ขอ้มลูสนบัสนุนทีถู่กตอ้งเพยีงพอ(17)	และใน	
พ.ศ.	2557	ไดม้รีำยงำนกำรศกึษำภำระโรคในกลุม่โรคทีถ่กู
ละเลย	(neglected	tropical	diseases)	ซึง่โรคพยำธใิบไม้
ตบักอ็ยูใ่นกลุม่โรคนีเ้ชน่กนั	และพบควำมสญูเสยีปสุีขภำวะ
ในกลุ่มโรคนี้ประมำณ	26	ล้ำนปี	แต่ไม่ได้จ�ำแนกภำระโรค
พยำธใิบไมต้บัเปน็กำรเฉพำะ(18)	ประเทศไทยยงัไมเ่คยมกีำร
ศกึษำภำระโรคมะเรง็ทอ่น้�ำดจีำกกำรตดิเชือ้พยำธใิบไมต้บั	
แต่มีกำรส�ำรวจโรคหนอนพยำธิในประเทศไทยล่ำสุดในปี	
พ.ศ.	2552	ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญท่ีจะท�ำให้ทรำบขนำดของ
ปญัหำภำระโรคมะเรง็ท่อน้�ำดจีำกกำรตดิเช้ือพยำธใิบไมต้บั
ได้	ดังนั้น	คณะผู้วิจัยน้ีจึงมีควำมประสงค์ท่ีจะศึกษำควำม
สญูเสยีทำงดำ้นสขุภำพในหนว่ยของกำรสญูเสยีปสีขุภำวะ	
(disability	adjusted	life	years:	DALY)	ของโรคมะเร็ง
ทอ่น้�ำดทีีเ่กดิจำกกำรตดิเชือ้พยำธใิบไมต้บัในประชำกรไทย	
เพือ่ใหท้รำบขนำดของปัญหำท่ีแท้จรงิในแตล่ะภมูภิำคของ
ประเทศไทยในปี	พ.ศ.	2552	

ระเบียบวิธีศึกษา

 กำรวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำแบบภำคตัดขวำงโดยใช้
ขอ้มลูทตุยิภูมิ	ไดแ้ก	่ขอ้มลูอบัุตกิำรณข์องโรคมะเรง็ทอ่น้�ำดี
และกำรตำยเนื่องจำกโรคมะเร็งท่อน้�ำดี	จ�ำแนกตำมอำยุ	
เพศและภูมภิำค	พ.ศ.	2552	จำกรำยงำนมะเรง็ในประชำกร
ไทย	พ.ศ.	2556	ฉบับที่	7	สถำบันมะเร็งแห่งชำติ(19)	ข้อมูล
ควำมชุกของกำรติดเช้ือหนอนพยำธิ	 จำกกำรส�ำรวจ
สถำนกำรณโ์รคหนอนพยำธแิละโปรโตซัวของประเทศไทย	

พ.ศ.	2552	กรมควบคมุโรค	กระทรวงสำธำรณสขุ(12)	ขอ้มูล
พฤตกิรรมกนิปลำดบิ	จำกกำรส�ำรวจพฤตกิรรมกำรบรโิภค
อำหำรของประชำกร	พ.ศ.	2556	ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำติ(20) 
และข้อมูลค่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพยำธิใบไม้ตับกับโรค
มะเร็งท่อน้�ำดีจำกกำรทบทวนวรรณกรรม
	 ประมำณกำรภำระโรคมะเรง็ทอ่น้�ำดีด้วยค่ำปสีขุภำวะ
ทีส่ญูเสยีไป	(DALY)	โดยแบง่ระยะกำรเกิดโรคมะเรง็ทอ่น้�ำดี
เป็น	2	ระยะ	คือ	preterminal	cholangiocarcinoma	
และ	terminal	cholangiocarcinoma	บนสมมติฐำนว่ำ	
ผู้ป่วยมีอัตรำกำรรอดชีพ	(survival	time)	เป็นศูนย์	โดย	
DALY	เป็นผลรวมระหว่ำงจ�ำนวนปีที่สูญเสียจำกกำรตำย
ก่อนวัยอันควร	(year	of	life	lost	due	to	premature	
death:	YLL)	และจ�ำนวนปทีีส่ญูเสียจำกภำวะบกพรอ่งดำ้น
สขุภำพ	(year	lost	due	to	disability:	YLD)	ตำมสตูรกำร
ค�ำนวณเช่นเดียวกับกำรศกึษำ	GBD	2000	ดังสมกำร	(1)(21,22)

	 	 DALY	=	YLL	+	YLD	…………………....……….	(1)
	 โดยที่	YLL	เป็นกำรวัดที่อยู่บนพ้ืนฐำนของเวลำของ
ชีวิตที่หำยไปจำกกำรตำยก่อนวัยอันควร	 โดยเทียบกับ
อำยุขัยเฉลี่ย	(life	expectancy)	ที่บุคคลหนึ่งจะมีชีวิตอยู่
ได้	ทั้งนี้อำยุคำดเฉลี่ยของกำรศึกษำนี้ใช้	standard	ex-
pected	years	of	life	lost	ซึ่งอ้ำงอิงตำรำงชีพมำตรฐำน	
Coale	and	Demeny	West	Level	26	ที่มีอำยุขัยเฉลี่ย
แรกเกดิของชำยและหญงิที	่80	และ	82.5	ป	ีตำมล�ำดบั	ดงั
สมกำร	(2)(21,22) 
	 	 YLL	=	N	x	L	…………………........………………	(2)
	 เมื่อ:	 N	คอื	จ�ำนวนตำยจำกโรคมะเร็งท่อน้�ำดีในแตล่ะ
ช่วงอำยุ	ใน	พ.ศ.	2552
	 	 L	คือ	อำยุคำดเฉลี่ย	(age-specific	life	ex-
pectancy)	ในแต่ละชว่งอำย	ุซ่ึงได้จำกตำรำงชพีมำตรฐำน
	 และ	 YLD	จ�ำแนกตำมเพศและอำยุ	 ซ่ึงค�ำนวณได้
จำกอบุตักิำรณข์องโรค	กบัระยะเวลำทีม่ภีำวะบกพรอ่งทำง
สุขภำพนั้น	และกำรกระจำยระดับควำมรุนแรงของโรค	ดัง
สมกำร	(3)(21,22)

	 	 YLD	=	I	x	D	x	Dw	……………………….……….	(3)
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	 เมื่อ:		I	คือ	อุบัติกำรณ์ของโรคมะเร็งท่อน้�ำดีของ
ประชำกรไทย	พ.ศ.	2552
	 	 D	คอื	ระยะเวลำทีป่ว่ยหรอืเกิดควำมพกิำรดว้ย
โรคมะเร็งท่อน้�ำดีตำมระดับควำมรุนแรงของโรค
	 	 DW	คือ	คำ่ถว่งน้�ำหนกัควำมพกิำร	(disability	
weight:	DW)	ของโรคมะเรง็ท่อน้�ำดตีำมระดบัควำมรนุแรง
ของโรค	คือ	preterminal	และ	terminal	
	 วิเครำะห์เปรียบเทียบภำระโรคมะเร็งท่อน้�ำดีจำก
กำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับโดยวิธี	comparative	risk	as-
sessment	ซึ่งเป็นกำรประมำณภำระโรคจำกปัจจัยเสี่ยง
อย่ำงเป็นระบบ	โดยใช้สมกำร	population	attributable	
fraction	(AFp)	โดยจะไดสั้ดสว่นกำรเกดิโรคมะเรง็ทอ่น้�ำดี
จำกกำรตดิเชือ้พยำธใิบไมต้บัตอ่กำรเกิดโรคจำกปัจจยัเสีย่ง
ทั้งหมด	ดังสมกำร	(4)(23,24)	ซึ่งประมำณค่ำ	2	วิธี	คือ	วิธีที่	
1	ใช้ข้อมูลควำมชุกของประชำกรท่ีติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ
ตำมระดับควำมรุนแรงปรับด้วยสัดส่วนของประชำกรที่มี
ประวัติกำรใช้ยำ	praziquantel	เพื่อก�ำจัดพยำธิ	จำกกำร
ทบทวนวรรณกรรม(25)	และวิธีที่	2	ใช้ข้อมูลควำมชุกของ
ประชำกรไทยที่มีพฤติกรรมกินปลำดิบ	จำกกรมควบคุม
โรค	และกระจำยแต่ละภูมิภำคโดยใช้สัดส่วนกำรส�ำรวจ
พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของประชำกรไทย	ส�ำนักงำน
สถิติแห่งชำติ	โดยจ�ำแนกระดับกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ
เป็น	2	ระดับ	คือ	ติดเชื้อฯ	เล็กน้อย	(light	 infection)	
และ	ติดเชื้อฯ	มำก	(heavy	infection)	เกณฑ์กำรจ�ำแนก
คือ	ติดเชื้อพยำธิใบตับเล็กน้อย	หมำยถึง	ประชำกรที่ได้รับ
กำรตรวจคัดกรองพยำธใิบไมต้บัและพบปรมิำณไข่พยำธใิน
อุจจำระน้อยกว่ำ	1,000	ฟองต่ออุจจำระ	1	กรัม	และติด
เชือ้พยำธใิบไมต้บัมำก	หมำยถงึ	ประชำกรทีไ่ดร้บักำรตรวจ
คัดกรองพยำธิใบไม้ตับและพบปริมำณไข่พยำธิในอุจจำระ
ต้ังแต่	1,000	ฟองข้ึนไปต่ออุจจำระ	1	กรัม	ใช้ค่ำควำม
เส่ียง	(odds	ratio:	OR)	ที่แสดงค่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
กำรติดเช้ือพยำธิใบไม้ตับแต่ละระดับกำรสัมผัสปัจจัย	กับ	
โรคมะเร็งท่อน้�ำดี	ซึ่งได้มำจำกกำรทบทวนวรรณกรรม(26) 
(แผนภูมิที่	1)	

  PF1(RR1-1)+PF2(RR2-1)
	 AFp	=	 	 ...………...……(4)
	 	 1+PF1(RR1-1)+PF2(RR2-1)	

	 เมื่อ	 PF
1
	คือ	ควำมชุกของประชำกรที่ติดเชื้อพยำธิ

ใบไม้ตับน้อยกว่ำ	1,000	ฟองต่ออุจจำระ	1	กรัม
	 	 RR

1
	คือ	ค่ำควำมเสี่ยงสัมพัทธ์	(relative	risk:	

RR)	ระหวำ่งกำรตดิเชือ้พยำธใิบไมตั้บนอ้ยกวำ่	1,000	ฟอง
ต่ออุจจำระ	1	กรัมกับโรคมะเร็งท่อน้�ำดี
	 		 PF

2
	คือ	ควำมชุกของประชำกรที่ติดเชื้อพยำธิ

ใบไม้ตับตั้งแต่	1,000	ฟองขึ้นไปต่ออุจจำระ	1	กรัม
	 	 RR

2
	คือ	ค่ำควำมเสี่ยงสัมพัทธ์	(relative	risk:	

RR)	ระหวำ่งกำรตดิเชือ้พยำธใิบไมต้บัตัง้แต	่1,000	ฟองขึน้
ไปต่ออุจจำระ	1	กรัมกับโรคมะเร็งท่อน้�ำดี
	 หมำยเหตุ:	กำรศกึษำนีใ้ชค้ำ่ควำมเสีย่ง	(odds	ratio:	
OR)	แทนค่ำควำมเสี่ยงสัมพัทธ์	(relative	risk:	RR)

คำาจำากัดความในงานวิจัย

	 ติดเชื้อเล็กน้อย	(light	 infection;	<	1,000	EPG)	
หมำยถึง	ประชำกรท่ีได้รับกำรตรวจคดักรองพยำธใิบไมต้บั
และพบปริมำณไขพ่ยำธใินอจุจำระนอ้ยกวำ่	1,000	ฟอง	ตอ่	
อุจจำระ	1	กรัม
	 ติดเชือ้มำก	(heavy	infection;	≥	1,000	EPG)	หมำย
ถึง	ประชำกรที่ได้รับกำรตรวจคัดกรองพยำธิใบไม้ตับและ
พบปริมำณไข่พยำธิในอุจจำระตั้งแต่	1,000	ฟองขึ้นไป	ต่อ	
อุจจำระ	1	กรัม
	 กินปลำดิบ	หมำยถึง	ประชำกรที่รับประทำนอำหำร
จ�ำพวกปลำเกล็ดขำวน้�ำจืด	เช่น	ปลำขำวนำ	ปลำสูต	ปลำ
แก้มช้�ำ	ปลำตะเพียน	โดยไม่ปรุงสุกด้วยควำมร้อนซึ่งอำจ
จะมีตัวอ่อนพยำธิใบไม้ตับระยะ	metacercariae

ผลการศึกษา

	 ประชากรไทยสูญเสียปีสุขภาวะ	(DALY)	ด้วยโรค
มะเร็งท่อน้ำาดี	ประมำณ	216,530	ปี	โดยเพศชำยมีควำม
สูญเสียมำกกว่ำเพศหญิง	1.5	เท่ำ	 ซ่ึงเพศชำยมีควำมสูญ
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แผนภูมิที่	1		กำรค�ำนวณโรคมะเร็งท่อน้�ำดีจำกกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ	พ.ศ.	2552

เสียจ�ำนวน	130,363	ปี	และเพศหญิงจ�ำนวน	86,168	ปี	
โดยเป็นควำมสูญเสียปีสุขภำวะจำกกำรตำยก่อนวัยอัน
ควร	(YLL)	ประมำณ	213,317	ปี	คิดเป็นควำมสูญเสียใน
เพศชำยจ�ำนวน	128,456	ปี	และเพศหญิงจ�ำนวน	84,862	
ปี	และเป็นควำมสูญเสียปีสุขภำวะจำกภำวะบกพร่องทำง
สุขภำพ	(YLD)	ประมำณ	3,213	ปี	โดยเพศชำยมีควำมสูญ
เสียจ�ำนวน	1,907	ปี	และเพศหญิงสูญเสียจ�ำนวน	1,306	
ปี	โดยช่วงอำยุที่ประชำกรไทยสูญเสียปีสุขภำวะด้วยโรค
มะเร็งท่อน้�ำดีมำกท่ีสุดในเพศชำยคือ	45-59	ปี	รองลงมำ
คือ	30-44	ปี	ส่วนเพศหญิงคือ	อำยุ	45-59	ปี	รองลงมำคือ	
60-69	(ตำรำงที	่1)	แตล่ะภมูภิำคมคีวำมสญูเสียปสีขุภำวะ
แตกต่ำงกัน	โดยภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีควำมสูญเสีย
สงูสดุ	คอืจ�ำนวน	144,690	ป	ีรองลงมำไดแ้กภ่ำคเหนอื	ภำค

กลำง	กรุงเทพฯ	และภำคใต้	คือจ�ำนวน	40,344	ปี	17,664	
ปี	8,149	ปี	และ	5,684	ปี	ตำมล�ำดับ	(ตำรำงที่	2)
 การเกดิโรคมะเรง็ทอ่น้ำาดจีากการตดิเช้ือพยาธใิบไม้
ตับของประชากรไทย	(population	attributable	
fraction:	PAF)	วธิทีี	่1	ใชค้วำมชกุของประชำกรไทยทีต่ดิ
เชื้อพยำธิใบไม้ตับตำมระดับควำมรุนแรง	ปรับด้วยสัดส่วน
ของประชำกรที่มีประวัติกำรใช้ยำ	praziquantel	ก�ำจัด
พยำธิ	พบประชำกรไทยเป็นโรคมะเร็งท่อน้�ำดีจำกกำรติด
เชื้อพยำธิใบไม้ตับร้อยละ	33	หรือคิดเป็น	70,740	ปี	และ
วิธีที่	2	ใช้ควำมชุกของประชำกรไทยที่มีพฤติกรรมกินปลำ
ดิบ	พบประชำกรไทยเป็นโรคมะเร็งท่อน้�ำดีจำกกำรติดเชื้อ
พยำธิใบไม้ตับร้อยละ	64	หรือคิดเป็น	138,211	ปี	และพบ
วำ่ภำคตะวันออกเฉียงเหนอืมคีวำมสูญเสียสูงสุดในทัง้สอง
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วิธี	(ตำรำงที่	3)

วิจารณ์

	 โรคติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้�ำดีเป็นโรคที่
เป็นปัญหำและเป็นสำเหตุกำรตำยที่ส�ำคัญในประเทศไทย
โดยเฉพำะในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และเปน็หนึง่ในโรค
มะเรง็ทีเ่กดิจำกกำรตดิเชือ้(3)	รำยงำนท่ีผำ่นมำในดำ้นภำระ
โรค	(burden	of	diseases)	ในประเทศไทย	ส่วนใหญ่เป็น
ภำพรวมของมะเรง็ตบั(27)	หรอืภำพรวมของโรคตดิเชือ้พยำธิ
ใบไม้ตับ/โรคติดเชื้อที่ถูกละเลยที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์(16,18) 
รำยงำนของคณะผู้วิจัยในครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกที่รำยงำน
ภำระโรคพยำธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่น้�ำดใีนประชำกรไทย	

และพบว่ำประเทศไทยสูญเสียปีสุขภำวะจำกโรคมะเร็งท่อ
น้�ำดีจ�ำนวน	216,530	ปี	คิดเป็นร้อยละ	12	ของมะเร็ง
ทั้งหมดจำกรำยงำนภำระโรคและกำรบำดเจ็บ	พ.ศ.	2552	
โดยเพศชำยมคีวำมสูญเสียมำกกวำ่เพศหญงิ	1.5	เทำ่	แตล่ะ
ภมูภิำคมคีวำมสูญเสียปสุีขภำวะแตกต่ำงกนั	โดยภำคตะวนั
ออกเฉียงเหนือมีควำมสูญเสียสูงสุดคิดเป็น	144,690	ปี
	 ทั้งนี้	 กำรตำยด้วยโรคมะเร็งท่อน้�ำดีใช้สมมติฐำน
สัดส่วนกำรตำยด้วยโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้�ำดีมี
ลักษณะเดียวกบัอบัุติกำรณโ์รคมะเร็งท่อน้�ำดีและมะเรง็ตบั	
ส�ำหรับค่ำถ่วงน้�ำหนักควำมพิกำรของโรคมะเร็งท่อน้�ำดีใช้
ค่ำเดียวกับโรคมะเร็งตับจำกกำรศึกษำภำระโรคระดับโลก	
ซึ่งแม้จะมีกำรศึกษำค่ำถ่วงน้�ำหนักควำมพิกำรในประเทศ

ตารางที่	1		จ�ำนวนกำรสูญเสียปีสุขภำวะด้วยโรคมะเร็งท่อน้�ำดีของประชำกรไทย	พ.ศ.	2552	

 YLL	 YLD	 DALY
อายุ
	 ชาย	 หญิง	 ชาย	 หญิง	 ชาย	 หญิง

30-44	 31,467	 14,719	 273	 118	 3,1740	 14,837
45-59	 62,069	 35,075	 779	 400	 62,848	 35,475
60-69	 25,704	 23,762	 509	 409	 26,213	 24,172
70-79	 7,827	 9,343	 258	 260	 8,085	 9,604
80+	 1,388	 1,963	 87	 118	 1,476	 2,081
รวม	 128,456	 84,862	 1,907	 1,306	 13,0363	 86,168

YLL	–	จ�ำนวนปีที่สูญเสียจำกกำรตำยก่อนวัยอันควร	YLD	–	จ�ำนวนปีที่สูญเสียจำกภำวะบกพร่องด้ำนสุขภำพ	DALY	-	จ�ำนวนปีสุขภำวะที่สูญเสียไป

ตารางที่	2		จ�ำนวนกำรสูญเสียปีสุขภำวะด้วยโรคมะเร็งท่อน้�ำดี	แต่ละภูมิภำคของประเทศไทย	พ.ศ.	2552

 YLL	 YLD	 DALY
ภูมิภาค
	 ชาย	 หญิง	 ชาย	 หญิง	 ชาย	 หญิง

ภำคเหนือ	 24,679	 15,067	 366	 232	 25,046	 15,299
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 86,410	 56,133	 1,283	 864	 87,693	 56,997
ภำคใต้	 2,800	 2,799	 42	 43	 2,841	 2,842
ภำคกลำง	 10,075	 7,326	 150	 113	 10,224	 7,439
กรุงเทพฯ	 4,492	 3,536	 66	 54	 4,558	 3,590

YLL	–	จ�ำนวนปีที่สูญเสียจำกกำรตำยก่อนวัยอันควร	YLD	–	จ�ำนวนปีที่สูญเสียจำกภำวะบกพร่องด้ำนสุขภำพ	DALY	–	จ�ำนวนปีสุขภำวะที่สูญเสียไป
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จนีของกำรตดิเช้ือพยำธใิบไมต้บัจนี	(Clonorchis sinensis) 
ที่มีควำมสัมพันธ์กับโรคนิ่วในถุงน้�ำดี	(gall	stone)	ถุงน้�ำดี
อกัเสบ	(cholecystitis)	ทำงเดนิน้�ำดอีกัเสบ	(cholangitis)	
และผำ่ตดัถงุน้�ำด	ี(cholecystectomy)(28)	แตก่ำรศกึษำนีก้็
ไม่ได้ยึดตำมแนวทำงกำรศึกษำของจีน	เนื่องจำกค่ำถ่วงน้�ำ
หนักควำมพิกำรที่ได้มีค่ำค่อนข้ำงน้อยเพรำะโรคที่ท�ำกำร
ศึกษำไม่ใช่โรคมะเร็ง	ดังนั้น	กำรศึกษำนี้จึงเลือกใช้ค่ำถ่วง
น้�ำหนักควำมพิกำรของโรคมะเร็งตับ	กำรประมำณภำระ
โรคมะเร็งท่อน้�ำดีจำกกำรติดเช้ือพยำธิใบไม้ตับใช้หลักกำร
ประมำณสัดส่วนของโรคจำกกำรสัมผัสปัจจัย	กำรศึกษำนี้
เป็นกำรศึกษำแบบภำคตัดขวำงได้ผลกำรศึกษำท่ีแสดงถึง
ควำมชุกและควำมรุนแรงของกำรติดเชื้อ	และใช้ค่ำควำม
เสีย่งสมัพทัธต์ำมระดบัควำมรนุแรงของโรคจำกกำรทบทวน
วรรณกรรม	โดยแสดงค่ำควำมเสี่ยงสัมพัทธ์ท่ีไม่แยกเพศ
และเป็นงำนวิจัยที่ศึกษำในเพียงพื้นท่ีเดียวในประเทศไทย	
ซ่ึงอำจเป็นข้อจ�ำกัดต่อกำรน�ำเสนอผลกำรศึกษำในภำพ
รวมของประเทศ	และเพื่อควำมครอบคลุมของข้อมูลได้
ท�ำกำรประมำณค่ำภำระโรค	2	วิธี	คือ	วิธีที่	1	ประมำณ
ค่ำโดยใช้ระดับกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ	และปรับด้วย
ข้อมูลควำมชุกของกำรใช้ยำ	praziquantel	ก�ำจัดพยำธิ	
เน่ืองจำกกำรศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำคนที่เคยใช้ยำก�ำจัด

พยำธิเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ(25,29,30)	ประชำชน
เข้ำถึงยำ	praziquantel	ได้ง่ำย	และกำรตรวจพบไข่พยำธิ
จึงบอกได้ไม่ชัดเจนว่ำผู้ที่ตรวจไม่พบไข่พยำธิใบไม้ตับใน
ครั้งนั้นจะไม่เคยติดเชื้อพยำธิมำก่อน	วิธีนี้พบประชำกร
ไทยสญูเสยีปสีขุภำวะด้วยโรคมะเร็งทอ่น้�ำดีจำกกำรตดิเชือ้
พยำธิใบไม้ตับประมำณ	70,740	ปี	ทั้งนี้ผลกำรศึกษำยังมี
ข้อจ�ำกัดเนื่องจำกสัดส่วนกำรใช้ยำก�ำจัดพยำธิน�ำมำจำก
กำรศกึษำหนึง่ในภำคตะวนัออกเฉียงเหนอื	ซ่ึงได้น�ำมำใช้ใน
กำรประมำณค่ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภำคเหนือ	และ
ภำคกลำง	ซึ่งผลกำรศึกษำที่ได้อำจมีควำมคลำดเคลื่อนได้	
และวิธีที่	2	คือใช้ข้อมูลควำมชุกของกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้
ตับในประชำกรท่ีบริโภคปลำดิบ	ซ่ึงเป็นพฤติกรรมกำรกิน
ที่เป็นวัฒนธรรมของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	วิธีนี้พบ
ประชำกรไทยสูญเสียปีสุขภำวะด้วยโรคมะเร็งท่อน้�ำดีจำก
กำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับประมำณ	138,211	ปี	แต่ยังมีข้อ
จ�ำกดัของขอ้มลูเนือ่งจำกประมำณคำ่จำกขอ้มลูกำรส�ำรวจ
พฤติกรรมกำรบริโภคปลำน้�ำจืดแบบไม่ปรุงสุกด้วยควำม
ร้อนจำกกรมควบคุมโรค	 ซ่ึงพบว่ำประชำกรไทยมีควำม
ชุกของกำรบริโภคปลำดิบสูงมำก	และน�ำข้อมูลกำรกระ
จำยในแต่ละภูมิภำคมำจำกกำรส�ำรวจสัดส่วนพฤติกรรม
กำรปรุงอำหำรแบบลวกสุกๆ	ดิบๆ	ของส�ำนักงำนสถิติแห่ง

ตารางที่	3	 จ�ำนวนปสีขุภำวะทีส่ญูเสยีจำกกำรตำยกอ่นวยัอนัควรและควำมบกพรอ่งทำงสุขภำพดว้ยโรคมะเรง็ทอ่น้�ำดจีำกกำรตดิเชือ้พยำธิ
ใบไม้ตับ	แต่ละภูมิภำคของประเทศไทย	พ.ศ.	2552	

 PAF	(ร้อยละ)	 CCA	attributable	to	O.	viverrini
ภูมิภาค	 DALY
	 	 วิธีที่	1	 วิธีที่	2	 วิธีที่	1	 วิธีที่	2

ภำคกลำง	(รวมกรุงเทพฯ)	 25,812	 32.10	 36.67	 8,286	 9,465
ภำคเหนือ	 40,344	 32.35	 9.63	 13,051	 3,885
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 144,690	 33.86	 50.58	 48,992	 73,184
ภำคใต้	 5,684	 0.08	 5.29	 5	 301
ประเทศไทย	 216,530	 32.67	 63.83	 70,740	 138,211

DALY	–	จ�ำนวนปีสุขภำวะที่สูญเสียไป	PAF	–	ประชำกรไทยที่ติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ	CCA	-	โรคมะเร็งท่อน้�ำดี
หมำยเหตุ	:	วิธีที่	1	ประมำณค่ำประชำกรที่ติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับปรับด้วยประวัติใช้ยำ	praziquantel	ก�ำจัดพยำธิ	วิธีที่2	ประมำณค่ำประชำกรที่ติด
เชื้อพยำธิใบไม้ตับและมีพฤติกรรมกินปลำดิบ

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561



ชำติ	ซึ่งไม่ได้ระบุชัดเจนว่ำเป็นปลำดิบ	ซึ่งรำยงำนก่อน
หน้ำได้รำยงำนควำมสูญเสียปีสุขภำวะด้วยโรคพยำธิใบไม้
ตับประมำณ	74,070	ปี(16)	ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยกว่ำผลกำร
ศึกษำครั้งนี้	เนื่องจำกข้อมูลกำรตำยด้วยโรคมะเร็งท่อน้�ำดี
ที่พบจริงในประเทศไทยสูงกว่ำรำยงำนที่คณะผู้วิจัยได้มำ
จำกข้อมูลขององค์กำรอนำมัยโลก	และสัดส่วนกำรติดเชื้อ
พยำธใิบไมต้บัในประเทศไทยนัน้	กจ็ดัวำ่อยูใ่นระดบัสงู	โดย
เฉพำะในภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคเหนือของ
ไทย
	 จำกกำรศึกษำในครั้งนี้จะเห็นได้ว่ำกำรเกิดโรคมะเร็ง
ท่อน้�ำดีในประชำกรไทยนั้น	ประมำณร้อยละ	33	หรือ	
70,740	ปี	 (กรณีปรับด้วยกำรใช้ยำก�ำจัดพยำธิ)	น่ำจะ
เกิดจำกกำรติดเช้ือพยำธิใบไม้ตับ	และ	ร้อยละ	64	หรือ	
ประมำณ	138,211	ปี	(กรณีกินปลำดิบ)	ซึ่งผลกำรศึกษำที่
ได้ท้ังสองวิธีอำจจะสะท้อนให้เห็นถึงควำมไม่แน่นอนของ
กำรศึกษำในครั้งนี้	และเมื่อเปรียบเทียบกับกำรศึกษำก่อน
หนำ้ของประเทศเกำหลท่ีีพบโรคมะเรง็ท่อน้�ำดเีกดิจำกกำร
ติดเช้ือพยำธิใบไม้ตับร้อยละ	9.5(31)	ซึ่งน้อยกว่ำเมื่อเทียบ
กบัสถำนกำรณใ์นประเทศไทย	ท้ังน้ีควำมสญูเสยีปีสขุภำวะ
จำกมะเร็งท่อน้�ำดีอีกหลำยร้อยปีท่ีเหลือนั้นยังมีสำเหตุ
อ่ืนที่อำจจะส่งผลต่อกำรเกิดโรคเช่นกัน	ซึ่งปัจจัยที่อำจส่ง
ผลต่อกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้�ำดีได้	 เช่น	ปัจจัยด้ำนสำรก่อ
มะเร็งในกลุ่ม	N-nitroso	compounds	หรือไนโตรซำมีน	
มกีำรศึกษำระบวุำ่ไนโตรซำมนีเป็นสำรตัง้ตน้ในกำรกอ่โรค
มะเรง็ทอ่น้�ำดี(9)	โดยเฉพำะในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ
ประเทศไทย	ซึ่งเคยมีรำยงำนกำรตรวจพบ	nitrate	และ	
nitrite	ในอำหำรชนดิตำ่งๆ	ในปรมิำณสงู(8)	กำรศกึษำนีอ้ำจ
จะสนบัสนนุผลกำรศกึษำครัง้น้ีท่ีพบวำ่ภำคตะวนัออกเฉยีง
เหนอืและภำคเหนอืมอีบัุตกิำรณ์ของโรคสงู	ซึง่อำจเนือ่งมำ
จำกพฤติกรรมกำรบริโภคของประชำกรในภำคตะวันออก
เฉียงเหนือด้วย	ทั้งนี้ต้องมีกำรศึกษำเพื่อยืนยันต่อไป
	 ส�ำหรบัปจัจยัอืน่ๆ	ท่ีอำจมคีวำมสมัพนัธก์บัโรคมะเร็ง
ท่อน้�ำดี	 เช่น	โรคเบำหวำนและโรคอ้วน	มีกำรศึกษำก่อน
หน้ำพบว่ำ	โรคเบำหวำนและโรคอ้วนเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค

มะเร็งท่อน้�ำดีภำยในและภำยนอกตับ	1.1-2.0	เท่ำ(32-34) 
ส�ำหรับปัจจัยกำรสูบบุหรี่	มีกำรศึกษำก่อนหน้ำในประเทศ
สหรำชอำณำจักร	พบว่ำ	กำรสูบบุหรี่เสี่ยงต่อกำรเกิดโรค
มะเร็งทอ่น้�ำดีเปน็	1.32	เทำ่(32)	และมกีำรศกึษำในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ	พบว่ำ	กำรสูบบุหรี่เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเป็น	
1.7-1.8	 เท่ำ(32,33)	และปัจจัยเกี่ยวกับกำรด่ืมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	พบกำรศึกษำในประเทศเกำหลีที่ระบุว่ำกำร
ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมำณมำก	 (heavy	alcohol:	ดื่ม
มำกกว่ำ	80	กรัมต่อวันเป็นเวลำ	10	ปีขึ้นไป)	เสี่ยงต่อโรค
มะเร็งท่อน้�ำดีเป็น	4.6	เท่ำ(35)	ในกำรศึกษำครั้งต่อๆ	ไปนั้น	
ควรมีกำรศึกษำภำระโรคมะเร็งท่อน้�ำดีที่เกิดจำกกำรติด
เชื้อพยำธิใบไม้ตับที่เป็นปัจจุบันมำกขึ้น	และศึกษำควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงโรคมะเร็งท่อน้�ำดีกับปัจจัยต่ำงๆ	ที่กล่ำว
มำข้ำงต้น	เพื่อประเมินภำระโรคมะเร็งท่อน้�ำดีจำกสำเหตุ
อื่นๆ	ในประเทศไทยต่อไป

ข้อยุติ

	 คนไทยสูญเสียปีสุขภำวะจำกโรคมะเร็งท่อน้�ำดีเป็น
จ�ำนวน	216,530	ปี	โดยเพศชำยมีควำมสูญเสีย	ประมำณ	
130,363	ปี	และเพศหญิงประมำณ	86,168	ปี	ซึ่งพบว่ำ
เป็นควำมสูญเสียปีสุขภำวะด้วยโรคมะเร็งท่อน้�ำดีจำกกำร
ติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับประมำณ	70,740	ปี	และ	138,211	
ปี	 เมื่อประมำณกำรจำกข้อมูลกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับที่
ใช้ยำก�ำจัดพยำธิ	และประมำณกำรจำกข้อมูลกำรติดเชื้อ
พยำธใิบไมตั้บจำกกำรกนิปลำดิบตำมล�ำดับ	และพบว่ำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีควำมสูญเสียปีสุขภำวะสูงสุด	แม้ว่ำ
ผลกำรศึกษำจะสะท้อนให้เห็นถึงควำมไม่แน่นอนของวิธี
กำรประมำณค่ำก็ตำม

กิตติกรรมประกาศ
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(สสส.)	และไดร้บักำรอนเุครำะหข้์อมลูจำกส�ำนกัโรคตดิตอ่
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