


บรรณาธิการแถลง

ตัวชีวั้ดการดำาเนนิงานโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็

ท่อนำ้าดี

Isan Cohort: คนอีสานดูแลกันให้มั่นยืน

พื้นที่ดำาเนินการตามโครงการกำาจัดปัญหาพยาธิ
ใบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นำา้ดถีวายเปน็พระราชกศุลฯ

คุณภาพของการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและ 
ท่อนำ้าดีด้วยอัลตร้าซาวด์

สัตว์รังโรคของพยาธิใบไม้ตับและการควบคุม
ป้องกันโรค

“ ทำาความดีเพื่อพ่อ ร. ๙ ”การพัฒนากระบวนการ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อนำ้าดีอย่างมีคุณภาพ 
จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม

 จุลสาร... ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับ   
 และมะเร็งท่อนํ้าดี 

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็น Excellent Center ในการแก้ไข

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี 

1. เพือ่เปน็สือ่กลางในการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร การแกไ้ข

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อนำ้าดี

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของภาคีเครือข่าย

ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

สารบัญ

คณะที่ปรึกษา
ประธานที่ปรึกษา 
 นพ.เจษฎา โชคดำารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค 

ประธานกิตติมศักดิ์ 
 นพ.คำานวณ อึ้งชูศักดิ์ 
 รองประทานกรรมการบริหารแผนคณะกรรมการแผนคณะที่ 1 
 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
 ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 นายกสมาคมระบาดวิทยา (ประเทศไทย)

รองประธาน 
 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  รองปลัดกระทรวงสาธารณสขุ
 นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ
  เขตสุขภาพที่ 3

บรรณาธิการบริหาร
นพ.วิทยา หลิวเสรี
 ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
พญ.หรรษา รักษาคม 
 ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์  
 ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ  
 ผูอ้ำานวยการสำานักงานปอ้งกนัควบคมุโรคที่ 8 จงัหวดัอดุรธานี
นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร 
 ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์
 ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

บรรณาธิการ
 ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว

กองบรรณาธิการ
ดร.เชิดพงษ์ มงคลสินธุ์  นายประดิษฐ์ ทองจุน
ดร.อดุลศักดิ์ วิจิตร  นายเพชรบูรณ์ พูนผล
นายบุญเทียน อาสารินทร์  นางสาวสมุาล ีจนัทลกัษณ์
นายวัชรวีร์ จันทร์ประเสริฐ  นายพิจารณ์ บุตราช 
นายสารัช บุญไตรย์  นางอรวรรณ แจ่มจันทร์ 
นายเสรี สิงห์ทอง  นางอรนาท วัฒนวงศ์
นายพัฒนศักดิ์ สิทธิโคตร

นางศุจินันท์ ตรีเดช  
นายอนุชา มะลาลัย
นายณัฐกิตต์ โคตมะ 

ฝ่ายผลิต
นายบุญจันทร์ จันทร์มหา 
นางสาวช่อมาลา อุทัยอินทร์
นายธนะชัย จำารัสไว

ฝ่ายเผยแพร่

พิสูจน์อักษร
ดร.วาสนา สอนเพ็ง  นายลือชัย เนียมจันทร์
นางสาวนาฏยา ปัญโญวัฒน์
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บรรณาธิการแถลง 
สวัสดีค่ะ

	 จุลสารศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	ฉบับนี้เป็นจุลสาร	ปีที่่	2	ฉบับที่	5 
(เดือน	ตลุาคม	-	ธันวาคม	2559)	ที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ได้มีเวทีหรือเป็นช่อง
ทาง	สําหรับรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน	นวัตกรรมการดําเนินงาน	และการแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ในระหว่างกัน	ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ	ที่ เป็นเครือข่ายได้มีการพัฒนา	แบบ 
ก้าวกระโดด	และมีการต่อยอดขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ	รูปแบบการทํางานที่เกี่ยวข้องการกําจัด
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับ	และมะเร็งท่อนํ้าดี	
	 จุลสารฉบับนี้ยังคงเข้มด้วยสาระที่น่าสนใจเช่นเคย	ด้วยบทวิชาการ	และรายงานผลการดําเนินงาน 
จากพื้นที่	ได้แก่	ตัวชี้วัดการดําเนินงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	:	ร้อยละของตําบล	
จัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	ในโครงการ 
กาํจัดปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ดฯี	ปงีบประมาณ	2560,	Isan	Cohort:	คนอสีานดูแลกนัใหม่ั้นยนื 
นําเสนอภาพของการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยบริการสุขภาพเข้ากับ	CASCAP	Tool	ที่หน่วย
บรกิารสขุภาพสามารถสมคัรใชง้านระบบและเขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากโมดูล	OV-CCA	สาํหรับตดิตาม	ภาวะ
สขุภาพของกลุม่เปา้หมายในพืน้ทีไ่ดต้อ่เนื่อง,	พืน้ทีเ่ปา้หมายดาํเนนิการตามโครงการกาํจดัพยาธใิบไมต้บั 
และมะเร็งท่อนํ้าดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ	ปีงบประมาณ	2559-2560	ในพื้นที่เขตสุขภาพ	1	6	7	8	9	 
และ	10,	การพัฒนาคุณภาพของการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อนํ้าดีด้วยอัลตร้าซาวด์	:	บทเรียนการ
ปฎบิตังิานของพยาบาลอลัตราซาวด	์พืน้ทีจ่งัหวดัรอ้ยเอด็,	สตัวร์งัโรคของพยาธใิบไมต้บั	และการควบคมุ
ปอ้งกันโรค:	งานวจิยับง่ชี	้แมวและสนุขัเปน็สัตว	์รังโรคของพยาธใิบไมตั้บ	ในพืน้ที่ลุม่นํา้ช	ีมขีอ้เสนอแนวทาง
ป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่,		และปิดท้ายด้วย	“ทําความดีเพื่อพ่อ	ร.	๙	”การพัฒนากระบวนการคัดกรอง
กลุม่เสีย่งมะเร็งทอ่นํา้ดอียา่งมคีณุภาพ	จงัหวัดนครราชสมีา	สว่นทา้ยๆ	ประมวลภาพกจิกรรม	การดาํเนนิ
งานต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในรอบไตรมาสแรก	ในปีงบประมาณ	2560	ของเครือข่ายทั่วประเทศ	และปิดเล่มด้วย
วิธีทําให้ปลาปลอดพยาธิใบไม้ตับ
	 กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	สมาชิกจุลสารทุกท่านจะได้รับประโยชน์	จากจุลสารฉบับนี้	 
ในการนาํไปตอ่ยอดพฒันาขยายผล	และจดุประกายทางความคดิในองคก์รหรอืหนว่ยงาน	เพือ่ชว่ยกันกําจัด 

ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	ให้หมดไปจากประเทศไทย	

กองบรรณาธิการ
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ตัวชี้วัดการดำาเนินงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี

1. ตัวชี้วัด
	 ร้อยละของตำ�บลจัดก�รสุขภ�พในก�รเฝ้�ระวัง	 ป้องกัน
แก้ไขปัญห�โรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี

2. คำานิยาม
	 ตำ�บลจัดก�รสุขภ�พในก�รเฝ้�ระวัง	 ป้องกันแก้ไขปัญห�
โรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี	 หม�ยถึง	 ตำ�บลที่มีก�ร
ดำ�เนนิง�นเฝ�้ระวงั	คดักรอง	ป้องกนัเพือ่แก้ไขปัญห�โรคพย�ธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี	5	ม�ตรก�ร	ได้แก่
มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ
	 หม�ยถงึ	ตำ�บลมกี�รดำ�เนนิก�รออกและบังคบัใชข้อ้บงัคบั	
เทศบญัญตั/ิหรอืม�ตรก�รท�งสังคม	ในก�รจดัก�รส่ิงแวดลอ้ม	
สิง่ปฏิกูล	เพือ่ลดก�รแพรก่ระจ�ยในสิง่แวดลอ้ม	คน	ปล�	สนุขั	
(ต�มเอกส�รสนับสนุนหม�ยเลข	 1)	 ตำ�บลมีก�รสนับสนุนให้
จัดก�รเรียนก�รสอนต�มหลักสูตรพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อนำ้�ดีในโรงเรียนโดยบูรณ�ก�รกับหลักสูตรแกนกล�งของ
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกัน
	 หม�ยถึง	 มีกิจกรรมก�รคัดกรองพย�ธิใบไม้ตับ	 ใน
ประช�ชนอ�ยุ	15	ปีขึ้นไป	โดยก�รตรวจอุจจ�ระ	รักษ�	และ
ดำ�เนินก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกร�ยที่ติดเชื้อ
มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล
	 หม�ยถงึ	มกี�รคดักรองมะเรง็ทอ่นำ�้ด	ีในประช�ชนอ�ย	ุ40	ป ี
ขึน้ไป	ดว้ยวธิอีลัตร�ซ�วด	์ห�กสงสยัมะเรง็ท่อนำ�้ดี	ดำ�เนนิก�ร
ส่งต่อเพื่อรักษ�	ตรวจ	CT	หรือ	MRI	ต่อไป
มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา
	 หม�ยถึง	 ก�รผ่�ตัดหรือรักษ�แบบประคับประคองผู้ป่วย
ที่ได้รับก�รวินิจฉัยมะเร็งท่อนำ้�ดี	 และให้ก�รดูแล	 Palliative	
care	ในผู้ป่วยระยะสุดท้�ย
มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ
	 หม�ยถึง	 ตำ�บลมีก�รดำ�เนินง�นจัดกิจกรรมรณรงค์	 และ
สร้�งกระแสสังคมในก�รลด	เลิก	ก�รบริโภคปล�ดิบ

3. เป้าหมายการดำาเนินงาน

หมายเหตุ : ก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเป็นก�รร�ยง�นแบบ
สะสม	รอบ	3		6		9		และ	12	เดือน

ตัวชี้วัด หน่วยวัด
ผลการดำาเนินงาน

รอบ 3 
เดือน

รอบ 6 
เดือน

รอบ 9 
เดือน

รอบ 12 
เดือน

รอ้ยละของตำ�บลจดัก�รสขุภ�พ
ในก�รเฝ้�ระวังป้องกันแก้ไข	
ปัญห�โรคพย�ธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อนำ้�ดี

ร้อยละ 5
(11ตำ�บล)

30
(63ตำ�บล)

55
(115ตำ�บล)

80
(168ตำ�บล)

4. เงื่อนไขของตัวชี้วัด
	 1.	 คว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�นต�มค่�เป้�หม�ย	ตัวชี้วัด 
“รอ้ยละของตำาบลจดัการสขุภาพในการเฝา้ระวงั ปอ้งกนัแกไ้ข
ปญัหาโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นำา้ด”ี ต้องมีก�รดำ�เนนิ
ง�นครบทั้ง	5	ม�ตรก�ร	ร�ยไตรม�สอย่�งต่อเนื่อง

การดำาเนินงานตามมาตรการ
ไตรมาส

1 2 3 4

มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ √ √ √ √

มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกัน √ √ √ √

มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล √ √ √ √

มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา √ √ √ √

มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ √ √ √ √

	 2.	ก�รวดัผลสำ�เร็จก�รดำ�เนนิง�นไตรม�สที	่4	ตอ้งดำ�เนนิ
ง�นครบทัง้	5	ม�ตรก�ร	และ	มผีลก�รดำ�เนนิง�นต�มกิจกรรม
สำ�คัญ	ดังนี้

		 	 2.1	ประช�ชนอ�ย	ุ15	ปขีึน้ไป	ไดร้บัก�รคัดกรองโดย 
ก�รตรวจอุจจ�ระ	 และได้รับก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 
ร้อยละ	80	(80,000	ร�ย	จ�กทั้งหมด	100,000	ร�ย)

	 	 2.2	ประช�ชนอ�ยุ	 40	 ปีขึ้นไป	 ได้รับก�รคัดกรอง
โดยก�รตรวจด้วยวิธีอัลตร�ซ�วด์	ร้อยละ	80	(128,000	ร�ย	 
จ�กทั้งหมด	160,000	ร�ย)

	 	 2.3	ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งท่อนำ้�ดีได้รับก�รผ่�ตัด	 
ร้อยละ	80	(640	ร�ย	จ�กทั้งหมด	800	ร�ย)

5. ประชากรพื้นที่เป้าหมาย
	 ประช�กรพ้ืนท่ีเป�้หม�ย	ได้แก	่ประช�ชนในพ้ืนที	่27	จงัหวัด 
เสีย่งสงู	138	อำ�เภอ	209	ตำ�บล	ก�รดำ�เนนิง�น	(รวมพืน้ทีปี่	2559 
84	อำ�เภอ	84	ตำ�บล)	ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	20	จังหวัด	
ภ�คเหนือ	 6	 จังหวัด	 ภ�คตะวันออก	 1	 จังหวัด	 เขตพื้นที่ 
สุขภ�พที่	1		6		7		8		9		และ	10



จุลสาร ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับ
	 และมะเร็งท่อนํ้าดี

ปีที่	2	ฉบับที่	5	เดือน	ตุลาคม	-	ธันวาคม	2559
5

6. สูตรคำานวณตัวชี้วัด
 สูตรคำานวณ = (A/B) X 100

	 โดย	A	=	ตำ�บลจดัก�รสขุภ�พทีด่ำ�เนนิง�นครบ	5	ม�ตรก�ร

		B	=	ตำ�บลเป้�หม�ย	209	ตำ�บล

7. เกณฑ์การให้คะแนน
	 ให้คะแนนต�มร้อยละผลก�รดำ�เนินง�นของตำ�บลจัดก�ร
สุขภ�พในก�รเฝ้�ระวัง	 ป้องกันแก้ไขปัญห�โรคพย�ธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อนำ้�ดี

ไตรมาส
ค่าคะแนน (ร้อยละ) ค่าคะแนน

ที่ได้1 2 3 4 5

1 1 2 3 4 5

2 26 27 28 29 30

3 51 52 53 54 55

4 75 76 78 79 80

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline 

data
หน่วยวัด

ผลการดำาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557 2558 2559

- ร้อยละ - - -

หมายเหตุ :	เริ่มดำ�เนินก�รอย่�งเป็นระบบในปีงบประม�ณ	พ.ศ.2560

9. วิธีการจัดเก็บข้อมูล

	 1.	เก็บข้อมูลจ�กฐ�นข้อมูล	Isan	Cohort

	 2.	เก็บข้อมูลจ�กตำ�บลเป้�หม�ย

10. ความถี่ในการติดตามผล
	 ร�ยไตรม�ส

11. ระยะเวลาประเมินผล 
 ปีละ	4	ครั้ง

12. แหล่งข้อมูล
	 จ�กก�รดำ�เนินง�นร่วมกับพื้นที่เป้�หม�ยคือ	 สำ�นักง�น
ป้องกันควบคุมโรคที่	1		6		7		8		9	และ	10

13. ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

	 น�งอรน�ถ	วัฒนวงษ์

 หัวหน้�กลุ่มโครงก�รต�มพระร�ชดำ�ริฯ	 โรคหนอนพย�ธิ	 
	 ในถิ่นทุรกันด�ร

	 โทร.	0	2590	3180,	0	2591	8436	
	 E-mail	:	oranard.w@gmail.com	

14. หน่วยงานประมวลผลและจัดทำาข้อมูล (ส่วนกลาง)

	 1.	สำ�นักโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค

	 2.	ศูนย์ประส�นง�นโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี	 

	 	 ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

15. ผู้รายงานผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค

16. เอกสารสนับสนุน
	 1.	แนวท�งก�รดำ�เนินง�นโครงก�รกำ�จัดปัญห�โรคพย�ธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดีถว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่พระบ�ท
สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเสด็จขึ้นครองร�ชย์ครบ	 70	 ปี	 ในปี
พทุธศกัร�ช	2559	พรอ้มทัง้สมเดจ็พระน�งเจ�้สริกิิติ	์พระบรม
ร�ชินีน�ถ	จะทรงเจริญพระชนมพรรษ�	84	พรรษ�

	 2.	คู่มือก�รใช้ง�น	Isan	Cohort

	 3.	หลักสูตรโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี
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บัณฑิต ถิ่นคำ�รพ 
หัวหน้�ทีมพัฒน� Isan Cohort มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

Isan Cohort: คนอีสานดูแลกันให้มั่นยืน

1 
 
โครงการรณรงค ์การก าจัดปัญหาโรคพยาธใิบไมต้ับ และมะเร็งทอ่น ้าด ี
ถวายพระกศุล แดพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ภมูพิลอดลุยเดชเสด็จ

ขึน้ครองราชยค์รบ 70 ปี พรอ้มทัง้สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนินีาถ ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 84 พรรษา 

 

 

 
 

โครงการพัฒนาระบบสาธารณสขุเพือ่การตรวจคัดกรอง ตรวจวนิจิฉัย และบรหิาร
จัดการผูป่้วยมะเร็งทอ่น ้าด ี ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื (Cholangiocarcinoma Screening 
and Care Program: CASCAP) คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

 ศนูยจั์ดการและวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ (Data Management and Statistical 
Analysis Center: DAMASAC) คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มะเร็งท่อนำ้าด ีอยู่คู่กับคนอีสานมานานหลายทศวรรษ 
เป็นมรดกอีส�นที่ไม่พึงปร�รถน�	 ส�เหตุหลักคือปล�ข�วดิบ 
ทีนำ�ม�รับประท�นแบบสุกๆ	 ดิบๆ	 แล้วติดเช้ือพย�ธิใบไม้ตับ	
ซ่ึงเป็นส�เหตุให้เกิดมะเร็งท่อนำ้�ดี	 แต่มะเร็งก็ไม่ได้เกิดทันที	
ก�รที่บ�งคนติดพย�ธิเมื่อน�นม�แล้ว	 ม�เริ่มมีอ�ก�รเมื่ออ�ยุ
ห้�สิบกว่�	ส่วนบ�งคนแม้ติดพย�ธิแต่ก็ไม่เกิดมะเร็งนี้	นำ�ม�สู่
คำ�ถ�มว�่	คนท่ีติดพย�ธใิบไมต้บัแลว้	ไดร้บัปัจจยัเส่ียงอะไรอกี
บ้�ง	หรือระยะเวล�อีกน�นเท่�ไรหลังจ�กนั้น	จึงจะเกิดมะเร็ง
ท่อนำ้�ดี	นอกจ�กนั้น	ก�รได้รู้อ�ก�รเตือนตั้งแต่เนิ่นๆ	ก�รได้รู้
ผลตรวจคัดกรองลกัษณะผดิปกตขิองภ�พอลัตร�้ซ�วดต์บั	รวม
ทั้งผลตรวจท�งชีวเคมี	 หรือพย�ธิวิทย�	 ท่ีบ่งบอกถึงคว�มผิด
ปกติในระยะแรกของมะเร็ง	 ก็จะเกิดประโยชน์ในก�รควบคุม	
ปอ้งกนัโรคนี	้รวมทัง้ก�รดแูลรกัษ�ทีม่ปีระสทิธผิล	องคค์ว�มรู้
ทีส่�ม�รถนำ�ไปกำ�หนดม�ตรก�รปอ้งกนัไดอ้ย�่งถกูต้อง	ว�่ใคร
ท่ีเสีย่งสงู	ทีต่อ้งตรวจคดักรอง	เริม่คดักรองเมือ่ไร	บอ่ยเพียงใด	
และผลอย�่งไร	หรอืแบบแผนของก�รเปล่ียนแปลงผลก�รตรวจ
แบบใด	ที่ต้องได้รับดูแลในระดับที่เร่งด่วน	หรือส่งต่อไปตรวจ
หรือรักษ�ในระดับที่สูงขึ้นไป	เหล่�นี้	ล้วนต้องก�รก�รจัดเก็บ
ข้อมูลอย่�งเป็นระบบ	 อย่�งต่อเนื่องย�วน�น	 จนกว่�โรคจะ 
สงบระงับ	ซึ่งอ�จหล�ยชั่วอ�ยุคน	และนั่นคือรูปแบบง�นวิจัย
ที่เรียกว่�	Cohort	study	จึงเป็นที่ม�ของ	Isan	Cohort	เพื่อ
สร้�งองค์คว�มรู้	ต่อสู้กับมะเร็งท่อนำ้�ดี	สำ�หรับคนอีส�น	

	 เพื่อให้เกิดคว�มยั่งยืน	 ได้องค์คว�มรู้ที่ถูกต้อง	 และเกิด
ประโยชน์	 อย่�งต่อเนื่องย�วน�น	 Isan	Cohort	จึงได้รับก�ร
ออกแบบให้มีก�รเชื่อมประส�นอย่�งแนบแน่น	 และกลมกลืน

ไปกับง�นประจำ�ของหน่วยง�นของกระทรวงส�ธ�รณสุข	 ซึ่ง
มีหน้�ที่รับผิดชอบโดยตรงนั้น	 ด้วยก�รพัฒน�ระบบเช่ือมโยง
ข้อมลูจ�กก�รใหบ้ริก�รต�มปกติของหนว่ยบริก�รด�้นสขุภ�พ	
เข�้กับ	CASCAP	Tools	ซึง่เปน็ระบบทีพ่ฒัน�โดยมห�วทิย�ลัย
ขอนแก่น	 เพื่อก�รคัดกรองและดูแลรักษ�ผู้ป่วยมะเร็งท่อนำ้�ดี	
ผลจ�กก�รนี	้ทำ�ใหข้อ้มลูสขุภ�พของคนอสี�นทีม่ใีนระบบของ
กระทรวงส�ธ�รณสุข	 ต�มที่มีก�รให้บริก�รสุขภ�พต�มปกติ	
เฉพ�ะในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคว�มเสีย่งต่อก�รตดิพย�ธใิบไม้ตบั	
และมะเรง็ทอ่นำ�้ดนีัน้	ไดร้บัก�รนำ�ม�เชือ่มกับฐ�นขอ้มลู	CASCAP 
ซึ่งมีกระบวนก�รประกันคุณภ�พข้อมูล	และใช้ระเบียบวิธีวิจัย
ที่เข้มงวดนั้น	โดยอัตโนมัติ	ทำ�ให้เกิด	Cohort	ที่มีสม�ชิกกลุ่ม
เสี่ยงหล�ยแสนคน	 ที่มีผลตรวจอัลตร้�ซ�วด์เป็นระยะ	 และ
สม�ชิกที่เป็นผู้ป่วยหล�ยหมื่นคน	 ที่มีก�รติดต�มกระทั่งห�ย
หรือเสียชีวิต	ข้อมูลที่มีคุณภ�พถูกจัดเก็บอย่�งเป็นระบบ	ณ	วันนี้ 
จะถูกนำ�ม�วิเคร�ะห์เพื่อตอบคำ�ถ�มข้�งต้น	เป็นระยะ	แต่นั่นก็ยัง 
เป็นข้อสรุปจ�กสม�ชิก	Isan	Cohort	เพียงไม่กี่แสนคน	ในขณะ
ที่ประช�กรอีส�นมีม�กกว่�ยี่สิบล้�นคน	

	 ด้วยคว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยี่	และคว�มเห็นพ้องต้อง
กนัของทุกภ�คสว่น	ทำ�ใหม้กี�รนำ�	CASCAP	Tools	ไปใชอ้ย่�ง
กว�้งขว�ง	ครอบคลุมหนว่ยบริก�รส�ธ�รณสุขกว�่พนัแหง่	เม่ือ
หน่วยบริก�รเหล่�นั้นติดต้ังตัวเชื่อมฐ�นข้อมูลอัตโนมัติ	 ที่ชื่อ	
Thai	Database	Connector	หรือ	TDC	จะยงัผลใหข้อ้มลูกลุม่
เส่ียงเข้�สู่	 Isan	 Cohort	 โดยอัตโนมัติ	 กระท่ังมีสม�ชิกใน	 
Isan	Cohort	ม�กกว่�สิบล้�นคนในเวล�ไม่ถึงปี	กอปรกับก�ร
ที่กระทรวงส�ธ�รณสุขได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์	 10	 ปีเพื่อต่อสู้
ปัญห�พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี	 ก�รที่	 Isan	 Cohort	
จะกล�ยเป็น	Cohort	ของคนอีส�นทั้งหมด	จึงไม่เกินฝัน	และ
ก�รมีสม�ชิกม�กถึงเพียงนี้	ย่อมเพิ่มคว�มส�ม�รถให้เห็น	ได้รู้	
ในสิ่งที่พบได้ย�ก	และยิ่งติดต�มย�วน�นก็ยิ่งถูกต้องแม่นยำ�	

	 คว�มสำ�เร็จอย่�งก้�วกระโดดท่ีกล่�วข้�งต้น	 ทำ�ให้พื้นที่
อื่นๆ	 ซึ่งมีปัญห�พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดีเช่นเดียวกัน
กับภ�คอีส�น	ได้นำ�	CASCAP	Tools	ไปใช้	และมีสม�ชิกกลุ่ม
เสี่ยงเพิ่มม�อีกหล�ยล้�นคน	ชื่อ	Isan	Cohort	จึงเป็นเสมือน
ตร�หรือสัญญลักษณ์ก�รต่อสู้ปัญห�พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อนำ้�ดี	ที่ไม่เพียงคนอีส�นเท่�นั้นที่เป็นสม�ชิก	เร�จะดูแลกัน	
เร�ไม่ทิ้งกัน
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	 ทุกหน่วยบริก�รสุขภ�พ	 ส�ม�รถ
สมัครเข้�ใช้ง�นได้	 โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ยใดๆ	
โดยเข�้ไปที	่www.cascap.in.th	เพยีงรอ
ก�รอนุมัติสม�ชิกภ�พ	 หลังจ�กที่คณะ
ทำ�ง�น	 ตรวจสอบข้อมูล	 ก็ส�ม�รถใช้
โมดูล	OV-CCA	 ได้ทันที	 พร้อมกับมีร�ย
ละเอียดก�รใช้ง�น	 ให้ศึกษ�เพิ่มเติมได้ท่ี	
https://cloud.cascap.in.th/site/
index?id=9

	 นอกจ�กนัน้	ก�รทีห่นว่ยบรกิ�รตดิตัง้	
TDC	 จะยังผลให้ส�ม�รถใช้ง�นอย่�งอ่ืน
ได้อกีม�ก	เฉพ�ะอย�่งย่ิง	ขอ้มลู	43+7+2	
แฟ้มที่ได้ม�โดยอัตโนมัติ	 จะทำ�ให้เห็น
คว�มเปลี่ยนแปลงท�งด้�นสุขภ�พของ
สม�ชกิ	Isan	Cohort	ตวัอย�่งเช่นร�ยง�น
สรุปดังนี้

3 
 
 
 ทกุหน่วยบรกิารสขุภาพ สามารถสมัครเขา้ใชง้านได ้โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆ โดยเขา้ไปที ่
www.cascap.in.th เพยีงรอการอนุมัตสิมาชกิภาพ หลังจากทีค่ณะท างาน ตรวจสอบขอ้มลู ก็
สามารถใชโ้มดลู OV-CCA ไดทั้นท ี พรอ้มกับมรีายละเอยีดการใชง้าน ใหศ้กึษาเพิม่เตมิไดท้ี ่
https://cloud.cascap.in.th/site/index?id=9 
 นอกจากนัน้ การทีห่น่วยบรกิารตดิตัง้ TDC จะยังผลใหส้ามารถใชง้านอยา่งอืน่ไดอ้กีมาก 
เฉพาะอยา่งยิง่ ขอ้มลู 43+7+2 แฟ้มทีไ่ดม้าโดยอตัโนมัต ิ จะท าใหเ้ห็นความเปลีย่นแปลง
ทางดา้นสขุภาพของสมาชกิ Isan Cohort ตัวอยา่งเชน่รายงานสรปุดังนี ้
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ขอ้มลู 52 แฟ้ม ไดม้าแบบ Real time หลงัจากตดิตัง้ Thai database 
Connector (TDC) ที ่Server ของ HIS ของหน่วยบรกิาร 
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พื้นที่ดำ�เนินก�รต�มโครงก�รกำ�จัดปัญห�โรคพย�ธิใบไม้ตับ
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เขต จังหวัด
ปี 2559 ปี 2560

หมายเหตุ
อำาเภอ ตำาบล อำาเภอ ตำาบล
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เชียงร�ย เมือง แม่ข้�วต้ม เวียงแก่น ม่วงย�ย

เชียงใหม่

เชียงด�ว เชียงด�ว แม่แตง แม่หอพระ

ดอยหล่อ สองแคว สันป่�ตอง ท่�วังพร้�ว

พร้�ว โหล่งขอด จอมทอง บ้�นแปะ

น่�น ท่�วังผ� ท่�วังผ� ท่�วังผ� ริม  

พะเย� ปง ออย ปง งิม  

แม่ฮ่องสอน ป�ย เวียงเหนือ แม่ล�น้อย แม่ล�น้อย

ลำ�ป�ง เมืองป�น แจ้ซ้อน เมืองป�น เมืองป�น  

แพร่     หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ สคร.เสนอ	(จังหวัดที่ขอเข้�
ร่วมโครงก�ร)

ลำ�พูน     เวียงหนอง
ล่อง เวียงหนองล่อง สคร.เสนอ	(จังหวัดที่ขอเข้�

ร่วมโครงก�ร)

6 สระแก้ว

เข�ฉกรรจ์ หนองหว้� เข�ฉกรรจ์ เข�ส�มสิบ
 
 วัฒน�นคร หนองตะเคียน

บอน วัฒน�นคร วัฒน�นคร

7
 

ก�ฬสินธุ์

กมล�ไสย เจ้�ท่� กมล�ไสย หลักเมือง

 
 
 
 

ฆ้องชัย โคกสะอ�ด ฆ้องชัย ฆ้องชัยพัฒน�

น�มน หนองบัว น�มน ยอดแกง

เมือง ห้วยโพธิ์ เมือง กล�งหมื่น

สหัสขันธ์ น�มะเขือ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์

ขอนแก่น

ชนบท โนนพะยอม ชนบท กุดเพียขอม
 
 

 
 

แวงน้อย ละห�นน� แวงน้อย ท่�น�งแนว

บ้�นไผ่ เมืองเพีย บ้�นไผ่ หัวหนอง

เมือง โคกสี เมือง บ้�นหว้�

สีชมพู หนองแดง สีชมพู น�จ�น
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 7

มห�ส�รค�ม

กันทรวิชัย มะค่� กันทรวิชัย ศรีสุข
เนื่องจ�ก	อำ�เภอกุดรัง

วิเคร�ะห์แล้วว่�ไม่พบพื้นที่

เสี่ยงจึงขอเพิ่มพื้นที่เป็น

อำ�เภอพยัคฆภูมิพิสัย

กุดรัง ห้วยเตย พยัคฆภูมิพิสัย ล�นสะแก

โกสุมพิสัย ย�งน้อย โกสุมพิสัย เลิงใต้

เชียงยืน หนองซอน เชียงยืน โพนทอง

เมือง โคกก่อ เมือง ตล�ด

ร้อยเอ็ด

จังห�ร ดินดำ� จังห�ร จังห�ร
 

 

 

  

 

ธวัชบุรี อุ่มเม้� ธวัชบุรี ธงธ�นี

โพนทอง โนนชัยศรี โพนทอง หนองใหญ่

เมือง น�โพธิ์ เมือง ขอนแก่น

ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ โพธิ์สัย

เสลภูมิ น�เมือง เสลภูมิ ภูเงิน

8

นครพนม

ธ�ตุพนม นำ้�กำ่� ธ�ตุพนม แสนพัน

 

 

 

 

 

 

 

น�แก พระซอง น�แก ก้�นเหลือง

น�หว้� น�หว้� น�หว้� ท่�เรือ

บ้�นแพง โพนทอง บ้�นแพง หนองแวง

ปล�ป�ก ปล�ป�ก ปล�ป�ก โคกสว่�ง

โพนสวรรค์ น�ใน โพนสวรรค์ โพนจ�น

ศรีสงคร�ม น�คำ� ศรีสงคร�ม น�เดื่อ

เมือง ข�มเฒ่�

เรณูนคร โคกหินแฮ่

น�ทม ดอนเตย

ท่�อุเทน เวินพระบ�ท

วังย�ง ยอดช�ด

บึงก�ฬ

เซก� ป่งไฮ เซก� ท่�สะอ�ด

พรเจริญ ศรีสำ�ร�ญ พรเจริญ พรเจริญ

    เมือง น�สวรรค์

    โซ่พิสัย โซ่

    ป�กค�ด หนองยอง

    บึงโขงหลง ดงบัง

    ศรีวิไล ศรีวิไล

    บุ่งคล้� หนองเดิ่น

พื้นที่ดำ�เนินก�รต�มโครงก�รกำ�จัดปัญห�โรคพย�ธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อนำ้�ดีถว�ยเป็นพระร�ชกุศลฯ ปี 2559-2560
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เลย

ด่านซ้าย นาหอ ด่านซ้าย นาดี  

 

 

เมือง กกทอง เมือง นำ้าหมาน

เอราวัณ เอราวัณ เอราวัณ ผาอินทร์แปลง

สกลนคร

 

เต่างอย นาตาล เต่างอย จันทร์เพ็ญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พรรณานิคม ช้างมิ่ง พรรณานิคม วังยาง

พังโคน ไฮยอง พังโคน ต้นผึ้ง

ภูพาน โคกภู ภูพาน สร้างค้อ

เมือง ขมิ้น เมือง เชียงเครือ

อากาศอำานวย อากาศ อากาศอำานวย สามัคคีพัฒนา

    กุสุมาลย์ อุ่มจาน

    กุดบาก นาม่อง

    วาริชภูมิ หนองลาด

    นิคมนำ้าอูน หนองปลิง

    วานรนิวาส เดื่อศรีคันไชย

    คำาตากล้า แพด

    บ้านม่วง โนนสะอาด

    สว่างแดนดิน ธาตุทอง

    ส่องดาว วัฒนา

    โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ

เจริญศิลป์ บ้านเหล่า

โพนนาแก้ว บ้านแป้น

หนองคาย

ท่าบ่อ นำ้าโมง เมือง มีชัย

โพนพิสัย จุมพล สระใคร คอกช้าง

รัตนวาปี บ้านต้อน เฝ้าไร่ หนองหลวง

ศรีเชียงใหม่ พระพุทธบาท สังคม แก้งไก่

    โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก
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8 

 

หนองบัวลำ�ภู 

น�วัง น�แก น�วัง วังทอง

โนนสัง กุดดู่ โนนสัง โคกใหญ่

เมือง โนนทัน เมือง หัวน�

 ศรีบุญเรือง ทร�ยทอง  น�กล�ง กุดดินจี่

    สุวรรณคูห� สุวรรณคูห�

ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง

อุดรธ�นี

 

บ้�นดุง บ้�นชัย บ้�นดุง น�ไหม  

 
บ้�นผือ หนองแวง บ้�นผือ ข้�วส�ร

วังส�มหมอ หนองกุงทับม้� วังส�มหมอ หนองหญ้�ไซ

กุมภว�ปี เชียงแหว กุมภว�ปี แชแล

9

ชัยภูมิ

ภูเขียว บ้�นแก้ง ภูเขียว หนองคอนไทย  

 

 

 

ภักดีชุมพล วังทอง ภักดีชุมพล บ้�นเจียง

    จัตุรัส ละห�น

    คอนสวรรค์ ศรีสำ�ร�ญ

    แก้งคร้อ น�หนองทุ่ม

    เกษตรสมบูรณ์ บ้�นย�ง

นครร�ชสีม�

บัวใหญ่ เสม�ใหญ่ บัวใหญ่ ดอนตะหนิน

 

 

ประท�ย โคกกล�ง ประท�ย ตล�ดไทร

สีด� โพนทอง สีด� หนองต�ดใหญ่

    โนนแดง ดอนย�วใหญ่

บุรีรัมย์

เฉลิมพระเกียรติ ถ�วร คูเมือง พรสำ�ร�ญ  

 
สตึก สะแก สตึก ท่�ม่วง

บ้�นกรวด บึงเจริญ บ้�นกรวด จันทบเพชร

หนองกี่ ทุ่งกระต�ดพัฒน� หนองกี่ เย้ยปร�ส�ท

พุทไธสง มะเฟือง
สุรินทร์ รัตนบุรี ธ�ตุ รัตนบุรี เบิด  

 
ศีขรภูมิ หนองบัว ศีขรภูมิ ย�ง

จอมพระ ลุ่มระวี ท่�ตูม โพนครก

    ชุมพลบุรี หนองเรือ
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มุกด�ห�ร

เมือง คำ�ป่�หล�ย ดอนต�ล น�สะเม็ง

 

หนองสูง หนองสูง นิคมคำ�สร้อย น�กอก

    ดงหลวง หนองบัว

    คำ�ชะอี หนองเอี่ยน

    หว้�นใหญ่ บ�งทร�ยน้อย

ยโสธร มห�ชนะชัย พระเส�ร์ คำ�เขื่อนแก้ว
เหล่�ไฮ

ดงเจริญ

ศรีสะเกษ

กันทรลักษ์ กุดเสล� กันทรลักษ์ ตระก�จ

 
ขุญห�ญ ไพร ขุญห�ญ โนนสูง

ย�งชุมน้อย โนนคูณ ศรีรัตนะ ตูม

วังหิน ดวนใหญ่

อำ�น�จเจริญ

 

 

 

 

 

 

เมือง โนนโพธิ์ เมือง นำ้�ปลีก

 

 

 

 

 

 

    เมือง น�หมอม้�

    เสน�งคนิคม โพนทอง

    ช�นุม�น โนนกุง

    ปทุมร�ชวงศ� คำ�โพน

    พน� จ�นล�น

    ลืออำ�น�จ อำ�น�จ

หัวตะพ�น จิกดู่

อุบลร�ชธ�นี

น�จะหลวย น�จะหลวย น�จะหลวย บ้�นตูม

น�เยีย น�เยีย น�เยีย น�เรือง

โพธิ์ไทร สองคอน โพธิ์ไทร สำ�โรง

ม่วงส�มสิบ โพนแพง ม่วงส�มสิบ
ดุมใหญ่

ย�งสักกะโพลุ่ม

* หมายเหตุ พื้นที่ดำาเนินการปี พ.ศ. 2560 รวม 146 อำาเภอ 218 ตำาบล
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คุณภาพของการต
รวจคัดกรอง

มะเร็งตับและท่อนำ้�ดีด้วยอัลตร้�ซ�วด์

   

  

มะเร็งตับและท่อนำ้�ดีในประเทศไทย	 เป็น

มะเร็งที่พบม�กเป็นอันดับหนึ่งในเพศช�ยและเป็นอันดับส�ม

ในเพศหญิงรองจ�กมะเร็งเต้�นมและมะเร็งป�กมดลูกโดยพบ

ม�กท่ีสดุทีภ่�คตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภ�คเหนอืโดยพบอบุตัิ

ก�รณโ์รคนีท้ีภ่�คตะวันออกเฉยีงเหนืออีกท้ังยงัพบม�กทีส่ดุทัง้

ในเพศช�ยและเพศหญงิทีอ่�ยมุ�กกว�่	70	ปขีึน้ไปซึง่มแีนวโนม้

เพิ่มม�กขึ้นในทุกปี

	 ผูป้ว่ยมกัมวีถิชีวีติคล�้ยกนัในก�รรบัประท�นปล�นำ�้จดืดิบ	

ซึง่มตีวัออ่นพย�ธใิบไมต้บั	ก�รวนิจิฉยั	Cholangiocarcinoma	

ในประช�กรมกัตอ้งอ�ศยัอ�ก�รและอ�ก�รแสดง	คอื	ปวดทอ้ง

ช�ยโครงขว�	ต�เหลอืงตัวเหลอืง	และตบัโต	คลำ�พบถุงนำ�้ดี	ซ่ึง

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นโรคในระยะที่เป็นม�กแล้ว	 ดังนั้นก�ร

ตรวจคดักรองมะเรง็ท่อนำ�้ดดีว้ยอลัตร�้ซ�วจะช่วยใหต้รวจพบ

โรคในระยะก่อนมีอ�ก�รได้	 ซึ่งรังสีแพทย์ยังไม่ส�ม�รถตรวจ

คดักรองมะเรง็ตบัและท่อนำ�้ดใีห้ครอบคลมุประช�กรกลุม่เสีย่ง

ทั้งหมด

	 เนือ่งจ�กภ�ระง�นและจำ�นวนของรงัสแีพทยท่ี์ไมเ่พียงพอ	

จงึมโีครงก�รตรวจคดักรองดว้ยพย�บ�ลอลัตร�ซ�วดเ์กิดขึน้ใน

จงัหวดัรอ้ยเอด็ด้วยคว�มรว่มมอืกบัส�ธ�รณสขุจงัหวดัรอ้ยเอด็

และโรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ	์โดยปัจจบัุนมพีย�บ�ลอลัตร�ซ�วด์

ทัง้หมดส�มรุน่	เปน็จำ�นวน	29	คน	ซึง่ส�ม�รถช่วยใหก้�รตรวจ

คัดกรองในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดียิ่งขึ้น

	 จ�กก�รปฏิบัติง�นของพย�บ�ลอัลตร�ซ�วด์พบว่�

ส�ม�รถช่วยตรวจคัดกรองประช�ชนได้เป็นอย่�งดี	 โดย

ส�ม�รถตรวจเจอคว�มผิดปกติทั้ง	benign	lesion	เช่น	fatty	

liver,	focal	fat	infiltration,	hemangioma	,	gallstone	และ	

calcification	เป็นต้น	malignant	lesion	เช่น	cholangio-

carcicoma,	hepatoma,	liver	metastasis,	renal	tumor	

เป็นตน้	โดยพย�บ�ลอัลตร�ซ�วดจ์ะส�ม�รถระบุคว�มผดิปกติ

ได้ว่�มีก้อน	 หรือมีท่อนำ้�ดีหน�ตัวหรือขย�ยตัวผิดปกติแล้วส่ง

ปรึกษ�รังสีแพทย์ได้

พิมพิกา เนตรธุวกุล
รังสีแพทย์โรงพย�บ�ลร้อยเอ็ด

	 แนวท�งก�รควบคุมคุณภ�พก�รปฎิบัติง�นของพย�บ�ล

อลัตร�ซ�วด์หลังจ�กทีต่รวจพบคว�มผิดปกติจะสง่ภ�พปรกึษ�

รังสีแพทย์โดยผ่�นระบบ	Miracle	 cloud	 และระบบ	 VPN	

เพือ่ยนืยนัและตรวจสอบก�รวนิจิฉยัเบือ้งตน้	ถอืเป็นก�รตรวจ

สอบคณุภ�พของพย�บ�ลอลัตร�ซ�วด์	ซ่ึงรงัสแีพทยจ์ะทำ�ก�ร

วนิจิฉัยพรอ้มขอ้เสนอแนะตอบกลบัท�ง	Email	ทำ�ใหพ้ย�บ�ล

อัลตร�ซ�วด์ส�ม�รถใช้เป็นแนวท�งในก�รเรียนรู้ก�รวินิจฉัย

และพัฒน�ก�รตรวจของตนให้ดียิ่งขึ้นได้

	 ห�กมีคว�มจำ�เป็นต้องส่งตรวจอัลตร้�ซ�วด์ซำ้�,	CT,	MRI	

หรือ	MRCP	เพื่อให้ได้ก�รวินิจฉัยที่แม่นยำ�	รังสีแพทย์จะเป็น

ผูแ้นะนำ�ใหโ้รงพย�บ�ลชมุชนสง่ตัวคนไขม้�ตรวจเพิม่เติมทีโ่รง

พย�บ�ลร้อยเอ็ด	 และส่งร่วมปรึกษ�กับทีมศัลยแพทย์ในก�ร

รักษ�ต่อไป

แนวทางการเพิ่มคุณภาพการคัดกรองอาจทำาได้โดย
	 1.	 พย�บ�ลอัลตร�ซ�วด์ศึกษ�และติดต�มผลก�รวินิจฉัย 

  ในกรณีที่ตนเองเป็นผู้ทำ�ก�รตรวจอัลตร้�ซ�วด์

	 2.	 หมัน่ศกึษ�ทบทวนคว�มรูท้ี่ไดจ้�กก�รฝกึอบรมอย�่ง 

	 	 สมำ่�เสมอ	และสอบถ�มรังสีแพทย์เมื่อมีข้อสงสัย

	 3.	 ตรวจคัดกรองเป็นประจำ�เพื่อให้เกิดทักษะก�รทำ� 

	 	 อัลตร�ซ�วด์

	 4.	 จดัใหม้กี�รเรยีนรูแ้ละฟืน้ฟทูกัษะก�รตรวจเพิม่เตมิกบั 

	 	 รังสีแพทย์	 โดยม�ร่วมตรวจคนไข้จริงที่โรงพย�บ�ล 

	 	 ร้อยเอ็ดโดยมีรังสีแพทย์เป็นผู้ดูแล
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สัตว์รังโรคของพย�ธิใบไม้ตับและก�รควบคุมป้องกันโรค 
สิริขจร ตังควัฒนา

 เป็นที่ทร�บกันดีว่�สุนัขและแมวเป็นสัตว์รังโรค	 (reservoir	
host)	ที่สำ�คัญของพย�ธิใบไม้ตับชนิด	Opisthorchis viverrini	ที่
เป็นส�เหตุหนึ่งในก�รเกิดมะเร็งท่อนำ้�ดี	 ซึ่งในภ�คตะวันออกเฉียง
เหนือมีอุบัติก�รณ์สูงที่สุดในประเทศและเป็นพื้นท่ีระบ�ดในอันดับ
ต้นๆ	 ของโลก	 ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจสุนัขและแมวในพื้นที่ลุ่มนำ้�ชี
ซึง่เปน็หนึง่ในแหลง่ระบ�ดโรคของภ�ค	พบว�่แมวมอีตัร�ชกุก�รติด
พย�ธสูิงถงึรอ้ยละ	36	ขณะทีส่นุขัมนีอ้ยกว�่รอ้ยละ	1	ซึง่สอดคลอ้ง
กับง�นสำ�รวจอื่นๆ	 ที่พบก�รติดโรคพย�ธิชนิดนี้ในแมวสูงกว่�สุนัข	
หลักฐ�นเหล่�นี้บ่งชี้ว่� “แมวเป็นสัตว์รังโรคที่สำ�คัญ” สัตว์ที่ติด
พย�ธิเหล่�นี้	 ส่วนใหญ่ไม่มีอ�ก�ร	หรือลักษณะผิดปกติที่สังเกตได้
อย�่งชดัเจน	รวมทัง้ก�รเปลีย่นแปลงของค่�เลอืดและชีวเคมไีมแ่ตก
ต�่งจ�กสตัวท์ัว่ไปม�กนกั	ทำ�ใหส้ตัวเ์หล�่นีถู้กมองข�้มคว�มสำ�คญั
และส�ม�รถเป็นแหล่งในก�รแพร่กระจ�ยโรคสู่สิ่งแวดล้อม
	 เนื่องจ�กก�รศึกษ�ในสัตว์รังโรคเหล่�นี้ยังมีจำ�กัด	 ทำ�ให้ทร�บ
ร�ยละเอียดได้น้อย	 อย่�งไรก็ต�มก�รศึกษ�โดยคณะผู้วิจัยพบว่�
สตัวเ์หล�่นีส้ว่นใหญม่คีว�มรนุแรงก�รตดิพย�ธใินระดบัออ่นถงึป�น
กล�ง	ซึง่ไม่ก่อให้เกิดพย�ธสิภ�พทีร่นุแรงจนพฒัน�อ�ก�รท�งคลนิกิ
ไดช้ดัเจน	สตัวเ์หล�่นีส้�ม�รถตดิพย�ธไิดจ้�กก�รกนิปล�มเีกลด็บ�ง
ชนิดท่ีมตีวัออ่นของพย�ธ	ิหรอืเศษปล�ภ�ยหลงัก�รประกอบอ�ห�ร	
หรือแม้แต่ขโมยปล�	 หรืออ�ห�รที่ปรุงไม่สุกเหล่�นี้จ�กครัวเรือน	 
ตัวอ่อนจะพัฒน�เป็นพย�ธิตัวเต็มวัยและแพร่พันธุ์ในท�งเดินนำ้�ดี
ของสตัว	์ไขพ่ย�ธจิะปนม�กบัอุจจ�ระของสตัว์เช่นเดยีวกบัในมนษุย	์
เม่ือสัตวถ์�่ยลงสูพ่ืน้ทีใ่กลแ้หลง่นำ�้	หรอืบรเิวณท่ีเกดินำ�้ทว่ม	ไขพ่ย�ธิ 
ก็จะถูกพัดพ�สู่แหล่งนำ้�ที่มีหอยไซและปล�มีเกล็ดบ�งชนิดที่เป็น
โฮสต์ตัวกล�ง	 จวบจนกระทั่งปล�ที่มีตัวอ่อนพย�ธินี้ถูกบริโภค
โดยมนุษย์	 หรือ	 ถูกกินโดยแมวและสุนัขต่อไป	 (รูปที่	 1)	 ดังนั้นใน
บรเิวณทีเ่ปน็แหล่งระบ�ดมักพบว�่เปน็พืน้ทีชุ่ม่นำ�้ทีม่โีฮสตก่ึ์งกล�ง	 
สัตว์รังโรค	และมนุษย์ครบวงจร	
	 พย�ธิใบไม้ตับส�ม�รถก่อให้เกิดรอยโรคในแมวได้เช่นเดียวกับ
มนุษย์	อ�ทิ	ท�งเดินนำ้�ดีอักเสบ	มีพังผืดล้อมรอบ	หรือถุงนำ้�ดีหน�
ตัวเป็นต้น	 อย่�งไรก็ต�ม	 แม้ว่�สัตว์เหล่�นี้มีรอยโรคที่คล้�ยกับใน
มนุษย์	 แต่ยังไม่มีร�ยง�น	 หรือพบสัตว์ติดพย�ธิชนิดนี้ที่เป็นมะเร็ง
เลย	ทั้งนี้อ�จเป็นเพร�ะอ�ยุขัยของสัตว์	ระดับคว�มรุนแรงก�รติด
โรค	และปัจจัยอื่นๆ	ที่ต้องรอก�รพิสูจน์ต่อไป
 วงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับและการควบคุมแบบวิถีนิเวศน์บูรณาการ 
โดยเน้นก�รทำ�ง�นอย�่งเป็นสหส�ข�รว่มกนัในทกุภ�คสว่น	(สริขิจร 
ตงัควฒัน�และบรรจบ	ศรภี�,	2559	นวตักรรมก�รควบคุมพย�ธิใบไมตั้บ 
และมะเรง็ท่อน�้ดอีย�่งครบวงจร	สำ�นกัง�นป้องกนัควบคมุโรคที	่7	
จังหวัดขอนแก่น)
	 ก�รป้องกันและควบคุมนั้น	 นอกจ�กจะกระทำ�ในมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมแล้ว	 ในแมวและสุนัขควรจะได้รับก�รดูแลเช่นกัน	 ซึ่ง
ประกอบด้วย
 1. การดแูลสขุภาพและถ่ายพยาธใินสัตว์เปน็ประจำ�อย�่งเหม�ะสม 
	โดยพ�ไปห�สตัวแพทย	์หรอื	เจ�้ของส�ม�รถป้อนย�ถ่�ยพย�ธไิดเ้อง 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก
ด้านการวิจัยและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส�ม�รถใช้พร�ซิควอนเทลในขน�ด	40	มก./กก.	สำ�หรับแมว	หรือ	
20-40	มก./กก.ในสุนขั	ใหเ้พียงคร้ังเดียวเปน็ประจำ�ทกุ	6	เดอืน	ใน
แมวนัน้ก�รปอ้นย�โดยตรงจะให้ผลได้ดีกว�่ก�รผสมอ�ห�ร	เพร�ะ
ได้ครบต�มขน�ดท่ีเหม�ะสม	 อีกท้ังแมวจะปฏิเสธอ�ห�รที่ผสมย�
ซึ่งต่�งจ�กสุนัข	 สำ�หรับวิธีก�รป้อนย�นั้นส�ม�รถสอบถ�มได้จ�ก
สัตวแพทย์ใกล้บ้�นท่�น 
 2. การปอ้งกนัสตัวข์โมยอาหาร เนือ่งจ�กครัวสว่นใหญใ่นชนบท
เป็นครัวเปิด	 ดังน้ันก�รเก็บอ�ห�รให้ห่�งจ�กก�รรื้อค้นของสัตว์ 
เป็นอีกช่องท�งหนึ่งของก�รป้องกันสัตว์ติดพย�ธิชนิดนี้
 3. การกำาจดัขยะจากการประกอบอาหาร รวมทัง้มลูสตัวใ์หถ้กู
สขุลกัษณะ	เศษปล�	รวมทัง้เศษอ�ห�รจ�กก�รประกอบอ�ห�ร	หรอื
เศษอ�ห�รจ�กก�รบริโภค	ควรทิ้งอย่�งสุขอน�มัย	 มีถังขยะมิดชิด 
หรอืมกี�รกลบฝงัไมใ่หส้ตัวร์ือ้คน้ได	้อนึง่มลูของสตัวเ์ลีย้งควรมีก�ร
กำ�จดัเปน็อย�่งดี	ต�มวธิกี�รบำ�บดัสิง่ปฏกิลูโดยวธิกี�รต�กแหง้	หรอื
หมักย่อยสล�ย	 ซึ่งส�ม�รถใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตรได้อีกต่อไป	
อนึ่งส�ม�รถใช้ปูนข�วโรยเพ่ือฆ่�เชื้อโรคในกรณีท่ีมูลนั้นอ�จมีเชื้อ
โรคร้�ยแรงที่ติดต่อสู่มนุษย์ได้	 เพร�ะมูลสัตว์นั้นนอกจ�กจะเป็น
แหล่งของโรคพย�ธิได้แล้ว	ยังเป็นแหล่งของเชื้อโรคอื่นๆ	อีกด้วย	
 4. การควบคุมประชากรสตัว์ เนือ่งจ�กปญัห�สนุขัและแมวจรจดั
ยงัคงเปน็ปญัห�ในหล�ยพ้ืนท่ี	ดังนัน้ก�รควบคมุประช�กรสตัวเ์ลีย้ง
และสัตว์จรจัดเหล่�นี้มีคว�มสำ�คัญในก�รควบคุมก�รแพร่กระจ�ย
โรค	โดยเฉพ�ะโรคตดิตอ่ระหว�่งสตัวแ์ละคน	รวมท้ังโรคพย�ธใิบไม้
ตบัดว้ย	ก�รควบคมุในปจัจบุนัทำ�โดยก�รทำ�หมนั	ก�รรณรงค์และให้
คว�มรู้แก่เจ้�ของและบุคคลทั่วไป	อีกทั้งบ�งพื้นที่ได้มีก�รรวบรวม
สัตว์เหล่�นี้ให้เป็นหลักแหล่งเพื่อง่�ยต่อก�รควบคุมและดูแล
 5. การใหค้วามรูใ้นการควบคมุและปอ้งกันโรค เป็นเร่ืองท่ีจำ�เป็น
อย่�งม�ก	 ซ่ึงนอกจ�กจะให้คว�มรู้	 แก่เจ้�ของสัตว์แล้ว	 ก�รให้
คว�มรูแ้ก่ประช�ชนท่ัวไปเพือ่ใหเ้ข�้ใจถงึธรรมช�ตขิองโรคและก�ร 
ควบคุมป้องกันในสัตว์	 รวมถึงก�รดูแลเลี้ยงดูสัตว์อย่�งถูกวิธี	 ไม่ 
ท้ิงขว้�ง	 อีกท้ังไม่ส่งเสริมก�รให้อ�ห�รสัตว์จรจัดโดยไม่ดูแล	 
สัตว์เหล่�นั้นควรจะมีเจ้�ของ	ซึ่งจะทำ�ให้คุณภ�พชีวิตดีขึ้น
	 อย่�งไรก็ต�มก�รควบคุมโรคดังกล่�วจะมีประสิทธิภ�พสูงสุด
เมื่อดำ�เนินไปพร้อมกับก�รควบคุมและป้องกันโรคในคน	 โฮสต์
กึง่กล�ง	รวมทัง้สิง่แวดลอ้ม	โดยภ�คสว่นและบคุล�กรจ�กสหส�ข�
ต้องทำ�ง�นร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเพ่ือกำ�จัดโรคพย�ธิใบไม้ตับนี้
ไม่ให้เป็นปัญห�ท�งส�ธ�รณสุขต่อไป
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	 ปจัจุบนัโรคพย�ธใิบไมต้บัยงัคงเปน็ปญัห�ของภ�คตะวนัออกเฉียงเหนอื	จ�กขอ้มลูจงัหวดันครร�ชสีม�มีก�รดำ�เนนิก�รป้องกันควบคุม
โรคพย�ธิใบไม้ตับ	และมะเร็งท่อนำ้�ดี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555	–	2556	จำ�นวน	6	อำ�เภอ	โดยดำ�เนินก�รตรวจห�ไข่พย�ธิใบไม้ตับในอุจจ�ระ	
ในกลุ่มเสี่ยงที่มีอ�ยุ	 40	 ปีข้ึนไป	 โดยพบว่�ส่วนใหญ่พบไข่พย�ธิใบไม้ตับในอุจจ�ระที่อำ�เภอประท�ย	 ร้อยละ	 12.26	 รองลงม�อำ�เภอ 
โนนแดง,	อำ�เภอแก้งสน�มน�ง,	อำ�เภอลำ�ทะเมนชัย,	อำ�เภอเสิงส�ง	และอำ�เภอครบุรี	พบร้อยละ	7.44,	5.35,	1.22,	0.31	และ	0.28	
ต�มลำ�ดับ	หลังจ�กดำ�เนินก�รตรวจพบไข่พย�ธิใบไม้ตับในอุจจ�ระ	ได้ดำ�เนินก�รรักษ�	โดยก�รให้ย�	Praziquantel	และให้กลุ่มเสี่ยงที่
ตรวจพบไขพ่ย�ธิใบไม้ตบัเข�้รว่มโครงก�รปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทกุคน	และสง่ตอ่ก�รตรวจวนิจิฉยัโดยก�รตรวจดว้ยเครือ่ง	Ultrasound	
ที่รพช.	ของแต่ละอำ�เภอ	ซึ่งผลก�รตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องUltrasound	ที่	รพช.	ทั้ง	6	อำ�เภอ	พบว่�มีคว�มผิดปกติ	7	ร�ย	จึงดำ�เนิน
ก�รส่งต่อตรวจวินิจฉัยยืนยันรักษ�ที่โรงพย�บ�ลมห�ร�ชนครร�ชสีม�	ผลก�รตรวจพบว่�ปกติ	6	ร�ย	และผิดปกติ	Periductal	fibrosis	
(PDF)	1	ร�ย	ได้นัดติดต�ม	F/U	ทุก	1	ปี	ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่	
	 ก�รดำ�เนินก�รป้องกันพย�ธิใบไม้ตับ	 และมะเร็งท่อนำ้�ดีที่ผ่�นม�ในจังหวัดนครร�ชสีม�	 มีก�รดำ�เนินก�รรณรงค์เฉพ�ะอำ�เภอท่ีมี 
ภูมิลำ�เน�ใกล้แหล่งนำ้�	 ทั้ง	 7	 ส�ย	 ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งท่อนำ้�ดี	 ที่ม�รับบริก�รที่โรงพย�บ�ลมห�ร�ชนครร�ชสีม�	 พบว่�มีผู้ป่วยมะเร็ง 
ท่อนำ้�ดีอ�ศัยอยู่ในอำ�เภออ่ืนๆ	 อีกด้วย	 เนื่องจ�กปัจจุบันก�รคมน�คมขนส่งสะดวกทำ�ให้ก�รขนส่งสินค้�ที่เป็นปล�ดิบ	 เช่น	 ปล�ส้ม,	
ปล�ร้�	ฯลฯ	ที่ทำ�จ�กปล�มีเกล็ด	ไปสู่อำ�เภออื่นๆ	ทำ�ให้ยังพบว่�มีผู้บริโภคปล�ดิบยังคงมีอยู่	
	 ในปี	 พ.ศ.	 2559	 สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดนครร�ชสีม�ได้เห็นคว�มสำ�คัญของปัญห�ดังกล่�วจึงมอบนโยบ�ยก�รดำ�เนินก�ร 
คัดกรองพย�ธิใบไม้ตับ	 และมะเร็งท่อนำ้�ดีให้กับอำ�เภอท่ีมีภูมิลำ�เน�ใกล้แหล่งนำ้�ให้เข้�ร่วมโครงก�รถว�ยเป็นพระร�ชกุศลฯ	 3	 อำ�เภอ	
คือ	อำ�เภอบัวใหญ่,	 อำ�เภอประท�ย	 ,อำ�เภอสีด�	และมีนโยบ�ยให้ดำ�เนินก�รคัดกรองมะเร็งท่อนำ้�ดี	 ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง	 32	อำ�เภอ	
ด้วยแนวคิด	“การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”	โดยมีก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์	1.	เพื่อป้องกันและลดคว�มเสี่ยง(Primary	Prevention)	 
2.	เพือ่ตรวจคน้ห�มะเรง็ระยะเริม่ตน้(Screening	and	Early	Detection)	ซ่ึงในกระบวนก�รดำ�เนนิก�รคดักรองพย�ธใิบไมต้บั	และมะเรง็ 
ท่อนำ้�ดี	มีก�รพัฒน�โดยใช้หลักก�ร	6	Building	Block	Plus	ดังนี้

สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

“ ทำ�คว�มดีเพื่อพ่อ ร. ๙ ”
ก�รพัฒน�กระบวนก�รคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อนำ้�ดีอย่�งมีคุณภ�พ จังหวัดนครร�ชสีม�

Service Delivery 

ระบบบริการ

-พัฒนาระบบบริหารจัดการโดย CA manager และ CA coordinator

-พัฒนาระบบ Fast track .ในการ Investigation & treatment

-พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยจัดระดับความเสี่ยง(กลุ่มเสี่ยงสูง,กลุ่มเสี่ยงกลาง,กลุ่มเสียงตํ่า)

-พัฒนาระบบการตรวจอัลตร้าซาวด์วินิจฉัยยืนยัน

 Work Force กําลังคน -พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ รพ.สต. คัดกรอง Verbal screening 

-พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม CASCAP 

-พัฒนาศักยภาพ CA Manager และCA Coordinator

-พัฒนาศักยภาพแพทย์ตรวจอัลตร้าซาวด์วินิจฉัยยืนยัน

 IT -ขับเคลือนการดําเนินงานเฝ้าระวังการบันทึกข้อมูลผ่านช่องทางโปรแกรม / ระบบฐานข้อมูล / 

การสื่อสารผ่านSocial Network (Line /Facebook) 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ U/S 

งบประมาณ -สปสช.,อปท.,CASCAP,สสจ.,SP,ภาคีเครือข่าย

นโยบาย และธรรมาภิบาล -กําหนดนโยบาย และแผนงาน

-คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ นโยบาย แผนงาน/โครงการ Paradigm Shift ( แนวคิดร่วมกัน เช่น การค้นหา 

มะเร็งท่อนํ้าดีระยะเริ่มแรก เพื่อรับการรักษาให้หายขาด) Scenario ( มโนภาพ เช่น หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

หมู่บ้านตําบลจัดการสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ) 

6+Participation อปท./ ผู้นําชุมชน/แกนนํา/อสม./จิตอาสา ฯลฯ 



จุลสาร ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับ
	 และมะเร็งท่อนํ้าดี

ปีที่	2	ฉบับที่	5	เดือน	ตุลาคม	-	ธันวาคม	2559
16

กระบวนการด าเนินการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ าดี 

คดักรองกลุ่มเสี่ยงอาย≥ุ40ป   โดยใช้แบบคดักรอง 
-มีประวัตกินิปลาน้ าจืดที่มเีกล็ดสกุ ดิบ 
-มีประวัตaิlcoholism
-มีประวัตโิรคไวรัสตบัอกัเสบบี
-มีประวัตติัวตาเหลือง
-ประวัติครอบครัวเป นมะเร็งตบั มะเร็งทอ่น้ าดี
-เคยตรวจพบอุจจาระพบพยาธิใบไมต้ับ

-กลุ่มเส่ียงสูง คือ มีป จจัยเสี่ยงมากกว่า3ข้อข้ึนไป
-กลุ่มเสี่ยงกลาง คือ มีป จจัยเสี่ยง2 ข้อ
-กลุ่มเสี่ยงต่ า คือ มีป จจัยเสี่ยง 1 ข้อ

Secondary TertiaryPrimary

อบรมแพทย  U S
มะเร็งท่อน้ าดี

แพทย ตรวจU S กลุ่มเสี่ยง
มะเร็งท่อน้ าดีตามล าดบั

ความเร่งด่วน

การด าเนินการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ าดี จังหวัดนครราชสมีา

กลุ่มเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
“โคราชไม่กินปลาดิบ”

ผลตรวจปกติ 
F U ทุก 1 ป  

โดย U S 
,LFT

ผิดปกต ิ
ส่งต่อ รพม  

ระบบ 
Fast track

แพทย เฉพาะทาง
ตรวจยืนยัน
U S,CT,MRI,
BiopsyPathology

-Surgery
-Intervention
-On  Chemo 

therapy

-ประชาสัมพันธ สร้างกระแสให้ความรู้ประชาชน 
“โคราชไม่กินปลาดิบ” และรณรงค ในโรงเรียน
-รณรงค หมู่บ้านปลอด alcohol
-พัฒนาองค ความรู้ จนท สาธารณสุข
-ให้ Vaccine ทารกแรกเกิดท่ีมารดาติดเช้ือ Hep B.

CA Manager & CA Coordinator

 
ผลการด าเนินงานคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี จังหวัดนครราชสีมา  ป  พ.ศ. 2559 

   การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ (Small  success) 
1.การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และจัดระดับความ
รุนแรง  

3เดือน 6เดือน(50%) 9เดือน(80%) 12เดือน(100%) 

เป้าหมายผลการด าเนินงาน  -ประชุม
เตรียมการมอบ
นโยบาย  

50,000  80,000  100,000  

ผลการด าเนินงาน  50,184(50.18)  116,527(116.53)  133,747(133.74)  

2. การตรวจวินิจฉัยอัลตร้าซาวด   3เดือน  6เดือน  9เดือน  12เดือน  

เป้าหมายผลการด าเนินงาน  -  -  2,500  5,000  

ผลการด าเนินงาน  -  -  3,706(74.12)  6,927(138.54) 

ป จจัยแห่งความส าเร็จ 
• เป็นโครงการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
• นโยบายผู้บริหารสู่การปฏิบัติในพื้นที่ชัดเจน และมีงบประมาณสนับสนุนอปทอปท./ ./ ผู้น าชุมชนผู้น าชุมชน//แกนน าแกนน า//อสมอสม././จติจติ

อาสา ฯลฯอาสา ฯลฯ 
• บทบาท CA Manager & CA Coordinator (ระดับจังหวัด/อ าเภอ) และมีระบบแนวทางการคัดกรองที่

ชัดเจน และขับเคลือ่นการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
• มีการกระตุ้น นิเทศติดตาม ควบคุมก ากับ โดยทีมระดับจังหวัด และอ าเภอ  

ความภาคภูมิใจ 
รับโลห์รางวัล Good  best Practice การคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี ประจ าปี 2559 จากโครงการแก้ไขปัญหา

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ( CASCAP) 

 
 
 
 
****ส่งภาพประกอบมาให้เพิ่มเติมคะ เผ่ือต้องการใช้คะ***** 
 

 การกําหนดเป้าหมายความสําเร็จ (Small success)

กระบวนการดำาเนินการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อนำ้าดี

ผลการดำาเนินงานคัดกรองมะเร็งท่อนำ้าดี จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2559

 1. การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และจัดระดับความรุนแรง 3 เดือน 6 เดือน(50%) 9 เดือน(80%) 12 เดือน(100%)

  เป้าหมายผลการดําเนินงาน -ประชุมเตรียม

การมอบ

นโยบาย 

50,000 80,000 100,000 

  ผลการดำาเนินงาน 50,184(50.18) 116,527(116.53) 133,747(133.74) 

2. การตรวจวินิจฉัยอัลตร้าซาวด์ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

   เป้าหมายผลการดําเนินงาน - - 2,500 5,000 

   ผลการดำาเนินงาน - - 3,706(74.12) 6,927(138.54)

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
•	 เป็นโครงก�รถว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ

•	 นโยบ�ยผูบ้รหิ�รสูก่�รปฏบิตัใินพ้ืนทีช่ดัเจน	และมงีบประม�ณสนบัสนนุอปท./	ผู้นำ�ชมุชน/แกนนำ�/อสม./จติอ�ส�	ฯลฯ

•	 บทบ�ท	CA	Manager	&	CA	Coordinator	 (ระดับจังหวัด/อำ�เภอ)	และมีระบบแนวท�งก�รคัดกรองที่ชัดเจน	และ 

ขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นร่วมกันอย่�งเป็นระบบ

•	 มีก�รกระตุ้น	นิเทศติดต�ม	ควบคุมกำ�กับ	โดยทีมระดับจังหวัด	และอำ�เภอ	

ความภาคภูมิใจ
รับโลห์รางวัล Good best Practice การคัดกรองมะเร็งท่อนํ้าดี ประจําปี 2559 จากโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อนํ้าดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ( CASCAP)
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	 น�ยแพทย์โสภณ	เมฆธน ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข	 เป็น
ประธ�นเปิดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร	 ก�รดำ�เนินง�นต�ม
โครงก�รกำ�จัดปัญห�โรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี	
ถว�ยเป็นพระร�ชกุศลฯ	 ปี	 2560	 และมอบนโยบ�ย	 ช้ีแจง
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพระร�ชดำ�ริฯ	และ	ถ่�ยทอด
กระบวนก�รดำ�เนินง�นพฒัน�ตำ�บลตน้แบบก�รปอ้งกันควบคมุ
และกำ�จัดโรคพย�ธิใบไม้ตับแบบบูรณ�ก�รให้สอดคล้องกับ
วิถีชุมชนแบบมีส่วนร่วมจังหวัดหนองค�ย	 เมื่อวันที่	 13	 -	 15	
พฤศจิก�ยน	2559	ผู้เข้�ร่วมประชุมประกอบด้วย	ผู้รับผิดชอบ
ง�นกำ�จัดโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�	 ระดับ	 รพ.สต.	
สสอ.	รพช./รพท./รพศ.	สสจ.	สคร.

ชี้แจงแนวทางการดำาเนินงานตามโครงการกำาจัดปัญหา

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ ปี 2560

	 น�ยแพทย์สุวรรณชัย	 วัฒน�ยิ่งเจริญชัย	 รองปลัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข	 เป็นประธ�นเปิดประชุมเชิงปฏิบัติ
ก�รวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งสังคมและ
มหกรรม“สร้�งสุ(ก)ในสังคม	 :	 คนและปล�ปลอดพย�ธิ	
อ�ห�รปลอดภัย”	ระหว่�งวันที่	24	-	25	พฤศจิก�ยน	2559 
ณ	โรงแรมโฆษะ	อำ�เภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น

โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ(CASCAP) 

 ประชุมฯการวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคม

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล Isan Cohort

ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7

  กรมควบคุมโรคร่วมกับ 
โคร งก�รแ ก้ ไขปัญห�พย�ธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดีภ�ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ(CASCAP)	
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น	 ได้ จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติก�รทบทวนผู้
ดแูลระบบฐ�นขอ้มลู	Isan	Cohort 

 ในพื้นที่เสี่ยง	 เขตสุขภ�พที่	 7 
 โดยได้รับเกียรติจ�กแพทย์หญิง

ศศิธร	 ตั้งสวัสดิ์ 	 ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคท่ี	 7	
ขอนแก่น	 เป็นประธ�นเปิด	 และ
ชี้แจงนโยบ�ย	 และแนวท�งก�ร
ดำ�เนินโครงก�รกำ�จัดพย�ธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี	 ถว�ยเป็น
พระร�ชกุศลฯ	ปี	2560	เมื่อวันที่ 

7	 -	 9	 ธันว�คม	 2559	 ณ	 ห้องประชุมอ�ค�รศูนย์ส�รสนเทศ 
มห�วทิย�ลยัขอนแกน่	ผูเ้ข�้รว่มประชมุประกอบดว้ย	ผูร้บัผดิชอบ
ง�นกำ�จัดโรคพย�ธใิบไมต้บัและมะเร็งท่อนำ�้	ระดบัรพ.สต.	รพช.	
สสจ.	สคร.	และผู้ดูแลโปรแกรมฯ	ในพื้นที่เขตสุขภ�พที่	7

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น(สพฐ.)	รว่มกับ 
สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่	 7	 จังหวัดขอนแก่น	 ประชุม
ปรบัปรงุแผนก�รจัดก�รเรยีนรูพ้ย�ธิใบไมต้บัและมะเร็งทอ่นำ�้ดี 
ต�มชว่งชัน้ปฐมวยัจนถงึมธัยมศกึษ�	เพือ่ขย�ยผลในพืน้ทีเ่สีย่ง
พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี	ในวันที่	26	ธันว�คม	2559
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ประชุมโครงการกำาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อนำ้าดี ในพื้นที่เสี่ยง เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2560

	 แพทย์หญิงศศิธร	 ตั้งสวัสดิ์	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นป้องกัน
ควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น	เป็นประธ�นเปิดก�รประชุมฯ
และชีแ้จงแนวท�งก�รขบัเคลือ่นก�รดำ�เนนิโครงก�รกำ�จดัปญัห�
โรคพย�ธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นำ�้ด	ีถว�ยเป็นพระร�ชกศุลฯ	ใน
พืน้ทีเ่ส่ียง	เขตสขุภ�พที	่7	ป	ี2560	ในวนัที	่20	ธนัว�คม	2559	ณ	
โรงแรมตักศิล�	อำ�เภอเมือง	จังหวัดมห�ส�รค�ม	กลุ่มเป้�หม�ย
ประกอบด้วยผู้ท่ีรบัผดิชอบโรคพย�ธใิบไมต้บั	และมะเรง็ท่อนำ�้ด ี
ในระดับตำ�บล	 ระดับอำ�เภอ	 ระดับจังหวัด	 องค์ก�รบริห�ร
ส่วนตำ�บล	 องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด	 ศึกษ�นิเทศก์	 ผู้บริห�ร
โรงเรยีน	ครอูน�มยัโรงเรียน	ศนูยอ์น�มยัที	่7	ขอนแก่น	รวมท้ังสิน้ 
300	คน

	 น�ยกล้�ณรงค์	 พงษ์เจริญ.  ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดสระแก้ว	
เป็นประธ�นเปิดง�น	โครงก�รรณรงค์แกไ้ขปญัห�พย�ธใิบไม้
ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดีภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ(CASCAP)	
สัญจร	มห�วิทย�ลัยขอนแก่น	ณ	โรงเรียนวัฒน�นคร	อำ�เภอ
วัฒน�นคร	จังหวัดสระแก้ว	ในศุกร์ที่	2	ธันว�คม	2559

โครงการกำาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อนำ้าดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ ปี 2560

 	น�ยแพทยศ์ร�ยทุธ	อตุตม�งคพงศ	์เปน็ประธ�น	เปิดประชุม 
เชิงปฏิบัติก�ร	 ก�รกำ�จัดปัญห�โรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อนำ้�	 และช้ีแจงนโยบ�ยแนวท�งก�รดำ�เนินโครงก�รกำ�จัด
พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี	 ถว�ยเป็นพระร�ชกุศลฯ	 
ปี	2560	ณ	โรงแรมเนว�ด้�	อ.เมือง	จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	โดย
ผู้เข้�ร่วมประชุมมี	2	รุ่น	ระหว่�งวันที่	23	-	25	และ	28	-	30	
พฤศจิก�ยน	2559	จำ�นวน	150	คน	ในก�รอบรมเชิงปฏิบัติ
ก�รครั้งนี้	 มุ่งเน้นให้เจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขในพื้นที่เป้�หม�ย	
มีคว�มรู้เรื่องโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี	 และคว�ม
ส�ม�รถ	ตรวจวนิจิฉยัโรคพย�ธใิบไมต้บัและหนอนพย�ธอิืน่ๆ
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 โดยผู้เข้�ร่วมประชุมประกอบไปด้วย
ผู้รับผิดชอบง�นกำ�จัดโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี	
จ�กระดับรพ.สต.	รพช.	สสจ.	สคร.	รร.ตชด.	และโรงเรียนใน
โครงก�รพระร�ชดำ�ริฯ

	 โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลย�ง	 อำ�เภอศีขรภูมิ	
จังหวัดสุรินทร์	ร่วมกับภ�คีเครือข่�ย	ได้ดำ�เนินง�น	โครงก�ร
รณรงค์ก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภ�พ	 และกิจกรรมก�ร
บำ�บดัรกัษ�โรคพย�ธโิรคพย�ธใิบไม้ตับ	ในประช�ชนกลุ่มเส่ียง 
อ�ยุ	 15	 ปีขึ้นไป	 ซึ่งมีผู้ติดพย�ธิใบไม้ตับ	 จำ�นวน	 87	 คน	 
เมื่อวันที่	15	ธันว�คม	2559	

โครงการรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ภ�พกิจกรรม
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	 สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่	 9	 จังหวัดนครร�ชสีม� 
จัดอบรมพัฒน�ศำกยภ�พจุลทัศนกร	 สำ�หรับผู้รับผิดชอบ
โครงก�รกำ�จัดปัญห�โรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี
ถว�ยเป็นพระร�ชกุศลฯ	ในพื้นที่เสี่ยง	ระหว่�งวันที่	6	-	8	
ธนัว�คม	2559	ณ	หอ้งประชมุ	โรงพย�บ�ลโนนแดง	อำ�เภอ
โนนแดง	จังหวัดนครร�ชสีม�	

ขับเคลื่อนการกำาจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ปี 2560 

	 ก�รสำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่	 1	 จังหวัดเชียงใหม่	 
ร่วมกับภ�คีเครือข่�ยฯจัดประชุมฯ	 ขับเคลื่อนก�รกำ�จัด
ปัญห�พย�ธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดีถว�ยเป็นพระร�ชกุศลฯ	 
ณ	โรงพย�บ�ลสง่เสรมิสขุภ�พตำ�บลบ�้นหลวง	ตำ�บลโหล่งขอด 
อำ�เภอพร้�ว	 จังหวัดเชียงใหม่	 ในเดือนธันว�คม	 2559	 โดย 
น�ยทรงวุฒิ	 นิติภักด์ิ	 น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล	 เป็น
ประธ�นเปิดก�รประชุมฯ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประช�คม
ขอ้บญัญัตกิ�รกำ�จดัขยะมลูฝอยและส่ิงปฎกิลู	ขบัเคลือ่นตำ�บล
ตน้แบบ	และชมุชนปลอดพย�ธิใบไมต้บั	ผูเ้ข�้ประชมุประกอบดว้ย 
อสม.	อบต.	ผู้นำ�ชุมชน	รพ.สต./สสอ	

การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทำาความดีถวาย

เป็นพระราชกุศลฯ

	 น�ยพงษ์ศักดิ์	 ปรีช�วิทย์	 ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดขอนแก่น	 
เปน็ประธ�นเปดิง�น “สรา้งพลงัความดถีวายเปน็พระราชกุศล”  
วันที่	25	พฤศจิก�ยน	2559	ณ	วัดบ้�นหัวน�คำ�	ตำ�บลหัวน�คำ�	 
อำ�เภอกระนวน	จังหวัดขอนแก่น	

	 สำ�นกัง�นส�ธ�รณสขุจงัหวดัขอนแก่นรว่มกบัภ�คีเครือข�่ย 
ทำ�คว�มดีถว�ยเป็นพระร�ชกุศลฯและสำ�นักง�นป้องกัน
ควบคุมโรคที่	๗	จังหวัดขอนแก่น	ร่วมดำ�เนินก�รกิจกรรมจัดบู๊ธ	 
เพ่ือให้คว�มรู้โรคพย�ธิใบไม้ตับ	 และมะเร็งท่อนำ้�ด	ี แก่นักเรียน
และประช�ชน	

 ดร.นพ.พงษส์วัสด์ิ	รัตนแสง	ส�ธ�รณสขุนเิทศก์	เปน็ประธ�น 
เปิดก�รประชมุบูรณ�ก�รแผนปฏบัิตกิ�รยทุธศ�สตร์ส�ธ�รณสขุ 
และว�งแผนบรูณ�ก�รทกุกลุ่มวยั	5	มติิ	ร่วมกบัภ�คีเครือข�่ย 
เขตสุขภ�พที่	8	ในวันที่	26	–	27	ตุล�คม	2559	ณ	โรงแรม
เจริญโฮเต็ล	จังหวัดอุดรธ�นี	
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ประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์

สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2560

		 ศ.ดร.ไพบูลย์	 สิทธิถ�วร 
และทมี	เป็นวทิย�กร	ก�รประชมุ 
เชิงปฏิบัติก�รฟื้นฟูก�รตรวจ
วินิจฉัยโรคหนอนพย�ธิด้วย
กล้องจุลทรรศน์	 ในพ้ืนที่เสี่ยง	
เขตสุขภ�พที่	 8	 ระหว่�งวันที่	 
7	-	9	ธันว�คม	2559	ณ	ห้อง
ประชุมคณะแพทยศ�สตร์
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการตรวจวินิจฉัยโรค 

หนอนพยาธิด้วยกล้องจุลทรรศน์ เขตสุขภาพที่ 8 

อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจุลทัศนกร 

เขตสุขภาพที่ 9 




