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ปจัจยัทีส่ง่เสรมิการเกดิมะเรง็จากการมพียาธใิบไมใ้นรา่งกาย โดยเฉพาะการมพียาธอิยูเ่ป็นระยะ
เวลานานนัน้ ไดแ้ก ่

- การอกัเสบเรือ้รงัตามกระบวนการธรรมชาต ิ มกีารหลัง่สารทีเ่รยีกวา่ไซโตไคน์ เป็นภาวะ
ภมูคิุม้กนัของรา่งกายผูป้ว่ยทีต่า้นตอ่การก่อโรค  

- การสรา้งอนุมลูอสิระปรมิาณมาก ขณะเดยีวกนักม็ผีลในการทาํลายดเีอน็เอของเซลลผ์ูป้ว่ย จน
เกนิความสามารถในการซ่อมแซม ทาํใหส้ารพนัธุกรรมเกดิการผา่เหลา่มคีวามผดิปรกตเิกดิขึน้  

- การดาํรงชพีของพยาธใินตาํแหน่งทีไ่ปเตบิโตอยู ่มกีารสรา้งสารคดัหลัง่  การขยบัเคลือ่นตวั ทาํ
ใหเ้กดิการระคายเคอืง เซลลเ์ยือ่ยผุวิทอ่น้ําดหีลุดลอกชว่ยกระตุน้ใหแ้บง่ตวั เยือ่บุจงึหนาขึน้ เกดิการคัง่ของ
น้ําดทีีอ่าจมกีารตดิเชือ้แบคทเีรยีตามมา 

จากผลในสตัวท์ดลอง การไดพ้ยาธซิํ้าๆ เกดิการสะสมการทาํลายเซลล ์  เมือ่การแบง่เซลลใ์หมเ่พิม่
มากขึน้ โอกาสเซลลผ์า่เหลา่จงึมมีากขึน้ ดงันัน้ผูท้ีก่นิอาหารทีม่รีะยะตดิต่อของพยาธนิี้เป็นประจาํ ทาํให้
สะสมความผดิปรกตริะดบัเซลลอ์ยา่งตอ่เนื่อง จงึเพิม่ปจัจยัเสีย่งทีจ่ะเกดิมะเรง็ทอ่น้ําดไีด ้ ประมาณการณ์วา่
คนไทย 6 ลา้นคนมพียาธใิบไมต้บั ทาํใหค้นไทยถกูระบุวา่มอีตัราของโรคมะเรง็ทอ่น้ําดสีงูสดุในโลก 
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