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กินปลาร้าสุก 

กินลาบปลาสุก 

กินปลาส้มสุก 

กินปลาจ่อมสุก 

หลีกเลี่ยงการกินอาหารจ้าพวกปลาแบบดิบๆ 





พยาธิใบไม้ตับ คือ หนอนพยาธิ ที่มีรูปร่างคล้าย

ใบไม้ พยาธิตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในร่างกายของคนเรา 

ตรวจพบอยู่ในทางเดินท่อน ้าดี ทั งภายนอกและภายในตับ  

พยาธิตัวนี เข้ามาอยู่ในร่างกายของคน เพราะคนกิน

อาหารประเภทปลาที่มีตัวอ่อนพยาธิที่มีชีวิตอยู่เข้าไป 



สถานการณ์โรค 

พยาธิใบไม้ตับ 

ประเทศไทยมีความชุก 5.1% ในปี 2557 พบว่า 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่พบการติด 

เชื อสูงที่สุด 9.1% รองลงมาคือภาคเหนือ และ 

ภาคกลาง (Wongsaroj et al., 2014) 



พยาธิตัวอ่อนระยะติดต่อใน

ปลาน ้าจืด ที่มีเกล็ดขาว ถูก

กินเข้าไปสูร่่างกายของมนุษย์ 

= ระยะติดต่อ 

= ระยะเจบ็ป่วย 

ระยะเซอคาเรีย ไชเข้าไป

ฝั ง ตั ว ใ น เ นื อ แ ล ะ

เ ก ล็ ดปล าน ้ า จื ดที่ มี

เกล็ดขาวกลุ่มปลาวงศ์

ตะเพียน 

พยาธิตัวอ่อนคลานเข้า

สู่ท่อน ้าดบีริเวณล้าไส้

เล็กส่วนตน้ 

ไข่พยาธิถูกหอยกิน 

ไข่พยาธิปนออก 

มากบัอจุจาระ 

พยาธิตัวเต็มวัยอาศัยอยู ่

ในท่อทางเดินน า้ดี 



คนจะติดโรคพยาธิใบไม้ตับจาก 

การกินอาหารทีป่รุงจากปลาน ้าจดืเกลด็ 

ขาวที่มีตัวอ่อน พยาธิใบไม้ตับในเนื อปลา 

แบบปรุงดิบๆ หรือดิบๆ สุกๆคะ 

กินปลาดิบ 

กินปลาสุกๆดิบๆ 

ระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ 



ก้อยปลา 

กินปลาซิวสดๆ 

ก้อยมะกอก 

ลาบปลาดิบ 

พล่าปลาดิบ 

ส้มปลาหรือปลาส้ม 

จ่อมปลาน้อย 

ส้มปลาน้อย 

ปลาร้าดิบหมักไม่เกิน 3 เดือน 

ส้มต้าปลารา้ดิบ 

หม่้าปลา 



เมื่อคนที่กินอาหารที่ปรุงดิบ ๆ สุ ก ๆ เข้าไป 

เท่ากับคนนั นได้กินตัวอ่อนพยาธใิบไมต้ับเข้าไป 

ด้วยเมือ่ถึงลา้ไส้เล็ก ตัวอ่อนพยาธิ จะเดินทาง 

ต่อไปจนถึงท่อน า้ดสี่วนปลายที่อยูใ่นตบัแลว้ 

เจริญเป็นพยาธใิบไม้ตับตัวเต็มวัย จากนั นพยาธิ 

จะวางไข่ ไข่พยาธใิบไม้ตับจะผา่นออกมากับน ้าด ี

แล้วถูกขับถา่ยปนออกมากับอจุจาระ และจะถูก 

กินโดยหอยน ้าจืด เรยีกว่าหอยไซ 



เมื่อหอยกินพยาธติวัอ่อนพยาธิจะ 

เจริญเติบโต แล้วไชออกมาจากตวัหอย ว่ายน ้า 

ในบริเวณน ้าตื น ๆ เมื่อพบปลาน ้าจืดเกล็ดขาว 

ตระกูลปลาตะเพียนที่มีอยู่ในประเทศไทย 

ประมาณ 110 ชนิด จะไชเขา้ปลาทางใต้ครีบ และ 

เข้าอยูใ่นเนื อปลาและเกลด็ปลา รวมระยะเวลา 

จากคนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและแพร่โรคเขา้สู ่

คนอีกครั ง ใช้ระยะเวลา 3 เดอืน คนที่เป็นโรค 

พยาธใิบไมต้ับ สามารถแพร่กระจายไขพ่ยาธิออก 

จากร่ายกายได้ถึง 30 ปี 



   เมื่อพยาธิใบไม้ตับอยู่ในร่างกายคน  อันตรายจะเกิดขึ น

มากหรือน้อยขึ นอยู่กับจ้านวนตัวพยาธิที่สะสมในร่างกาย 

พยาธิจะดูดเกาะพนังท่อน ้าดี ท้าให้เกิดการระคายเคือง สารที่

พยาธิใบไม้ตับขับถ่ายท้าให้ท่อน ้าดีอักเสบและเยื่อบุผนังท่อน ้าดี

หนาขึ น ระยะนี สามารถรักษาหายได้ หากมีการติดเชื อจ้านวน

มาก มีการติดเชื อซ ้าและติดเชื อเรื อรัง ก็อาจจะน้าไปสู่การเกิด

มะเร็งท่อน ้าดีได้ 



หากตับถูกท้าลายถาวร ทางเดินน ้าดี 

อุดตันถุงน ้าดีอักเสบ นิ่วในถุงน ้าดี 

อาการดีซ่านเพิ่มมากขึ น ตับโตมากขึ น  

ถุงน ้าดีโปร่งพอง มีโอกาสเกิดมะเร็งท่อน ้าดี 

และเสียชีวิตได ้

มะเร็งตับ 

มะเร็งท่อน ้าด ี



การรักษา 

วิธีการเดียวที่จะยืนยันได้ว่าท่านป่วยด้วย 

โรคพยาธิใบไม้ตับ ต้องตรวจหาไข่พยาธิใน 

อุจจาระที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 

หรือโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านหรือส่งให้ทีม 

ตรวจอุจจาระเคลื่อนที่เชิงรุก และต้องกินยา ซึ่ง 

สั่งโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเท่านั น 



การรักษา 

โรงพยาบาล/คลินิกใกล้บ้าน 

อุจจาระไปตรวจ 

ต้องกินยาโดยค้าสั่งแพทย์ 

อุจจาระเคล่ือนที่ 

ในหมู่บ้าน 



1.อาหารที่ท้าจากปลาน ้าจืดเกล็ดขาว 

รวมถึงปลาร้าต้องปรุงให้สุกด้วยความ 

ร้อนให้ทั่วถึงก่อนกิน เพื่อป้องกันการ 

ติดโรคพยาธิใบไม้ตับจากตัวอ่อนของ 

พยาธิที่มีอยู่ในปลา 



ก้อยปลา ปลาส้ม 

ปลาจ่อม ปลาร้า 

ต้องท้าให ้สุก กอ่นกินทุกครั ง 



    2.ล้างมือดว้ยสบู่และน ้าสะอาด 

ก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายทุกครั ง 

เพ่ือป้องกันไม่ให้ไข่หนอนพยาธิและเชื อ 

โรคทุกชนิดเข้าสู่ร่างกายทางปาก 

 3.ถ่ายอุจจาระในส้วม 

ราดน ้า เพ่ือป้องกันไข่หนอนพยาธิ 

(โดยเฉพาะไข่พยาธิใบไม้ตับ) ที่อยู่ใน 

อุจจาระ แพร่กระจายไปในดินและน ้า 



4.กลุม่เสี่ยงส่งอุจจาระตรวจ 

หาไข่หนอนพยาธิท่ีโรงพยาบาลใกล้บ้าน 

อย่างน้อยปีละครั ง 

5.กินยารกัษา 

      เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคหนอนพยาธิ เพ่ือตัดวงจร

การแพร่โรค และไม่บริโภคปลาดิบอีก เพราะการเป็นพยาธิ 

และกินยาถ่ายพยาธิ บ่อย ๆ จะยิ่งเพ่ิมความเสี่ยงในการ

เป็นมะเร็งท่อน ้าดี 



 

“ขอให้คนไทย กินปลาร้าสกุ 

ลาบปลาสุก ปลาส้มสกุ ฯลฯ 

เพื่อไมใ่ห้เปน็โรคพยาธิใบไม้ตบั 

และมะเรง็ท่อน ้าดคีะ” 
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