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 จุลสาร... ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับ  
 และมะเร็งท่อนํ้าดี 

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็น Excellent Center ในการแก้ไข

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 

1. เพือ่เปน็สือ่กลางในการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร การแกไ้ข

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อนํ้าดี

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือข่าย

ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

สารบัญ

คณะที่ปรึกษา
ประธานที่ปรึกษา 
 นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค 

ประธานกิตติมศักดิ์ 
 นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์ 
 รองประธานกรรมการบริหารแผนคณะกรรมการแผนคณะที่ 1 
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
 ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 นายกสมาคมระบาดวิทยา (ประเทศไทย)

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

บรรณาธิการบริหาร
นพ.วิทยา หลิวเสรี
 ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
พญ.หรรษา รักษาคม 
 ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์  
 ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
พญ.รพีพรรณ เดชพิชัย 
 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที่ 8 จงัหวดัอดุรธานี
นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร 
 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที ่9 จงัหวดันครราชสีมา
นพ.ดนัย เจียรกุล
 ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

บรรณาธิการ
 ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว

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

นางศุจินันท์ ตรีเดช  
นายอนุชา มะลาลัย
นายวัชรวีร์ จันทร์ประเสริฐ
นายณัฐกิตต์ โคตมะ 
นายต่อพงษ์ กังสวร

ฝ่ายผลิต
นายบุญจันทร์ จันทร์มหา 
นางสาวช่อมาลา อุทัยอินทร์
นายธนะชัย จํารัสไว
นายณัฐวัฒน์ ทวีพัฒน์ผาติ
นายสนธยา กลั่นทัต

ฝ่ายเผยแพร่

พิสูจน์อักษร
ดร.วาสนา สอนเพ็ง  นายลือชัย เนียมจันทร์
นางสาวนาฏยา ปัญโญวัฒน์
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จุลสาร ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับ
	 และมะเร็งท่อนํ้าดี

										ปีที่	2	ฉบับที่	8	เดือน	กรกฎาคม	-	กันยายน	2560

บรรณาธิการแถลง
สวัสดีค่ะ
	 จลุสารศนูยป์ระสานงานโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด	ีฉบบันีเ้ปน็	จลุสาร	ปทีี่	่2	ฉบบัที่	8	(เดอืน	
กรกฎาคม	–	กันยายน	2560)	เป็นอีกหนึ่งในช่องทางที่ให้เครือข่ายสามารถติดตามความก้าวหน้าการ 
ดาํเนนิงาน	การพฒันานวตักรรม	องคค์วามรู	้และแนวทางการทํางานทีป่ระสบผลสําเรจ็	การแบง่ปนัแลกเปลีย่น 
ประสบการณ์ดีๆ	เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการกําจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 
ให้บรรลุผลสําเร็จ	
	 ฉบับนี้เป็นฉบับปิดท้ายของปีงบประมาณ	2560	ขอนําเสนอสกู๊ปพิเศษแสดงความขอบคุณ
ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข	นายแพทย์โสภณ	เมฆธน	กับภารกิจการสนับสนุนการดําเนินงาน 
โครงการกําจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 	ถวายเป็นพระราชกุศลฯ	ในช่วง
ปี 	2558,2559,2560	และท่านได้ฝากขอบคุณ	ผู้รับผิดชอบและเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง	ขอให้ 
ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งสานต่องานตามแนวทาง	5	ยุทธศาสตร์	5	มาตรการ	ในการกําจัดปัญหา
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	ต่อไป	สําหรับสาระดีๆ	ทั้งบทความวิชาการ	และเรื่องเล่า
ประสบการณ์ความสําเร็จจากการทํางานในพื้นที่ต้นแบบ	ล้วนแล้วแต่น่าสนใจ	คุ้มประโยชน์	 
ท่านสามารถอ่านได้ในเล่มนี้	อาทิเช่น	อาหารปลอดภัย(จาก)โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี:	 
คําแนะนําในการปรุงอาหาร(ตามวัฒนธรรมอีสาน)	ประเภทปลาให้ปลอดพยาธิ,	คําตอบกับข้อสงสัย	 
“ไม่กินปลาดิบ	แต่ติดพยาธิได้อย่างไร”,	ตําบลสร้างค้อ	ตําบลจัดการสุขภาพดี	ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 
และมะเร็งท่อนํ้าดี	จนกลายเป็นตําบลต้นแบบการดําเนินงาน	พื้นที่จังหวัดสกลนคร,	รายละเอียด 
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข	ประจําปีงบประมาณ	2561,	และผลการดําเนินงานโครงการกําจัด
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	ถวายเป็นพระราชกุศลฯ	ประเทศไทย	ปีพ.ศ.	2560	 
ปิดท้ายด้วยภาพกิจกรรมการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีของเครือข่าย 
ทั่วประเทศ
	 กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	สมาชิกจุลสารทุกท่าน	คงจะได้รับประโยชน์	จากจุลสารฉบับนี้	 
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า	ปีงบประมาณ	2561	ค่ะ

กองบรรณาธิการ

กินปลาดิบ กินปลาก้อย อร่อยปาก   ต้องทุกข์ยาก ตอนป่วย ด้วยโรคตับ
ถ้าไม่เลิก ชีพนี้ อาจลาลับ    จงหวนกลับ กินปลาสุก ทุกข์จะคลาย
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 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พร้อมคณะลงเยี่ยมชม โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับแบบ
บูรณาการ “ละว้าโมเดล” ซึ่งความสำาเร็จของโครงการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ
แบบบูรณาการวิถีนิเวศสุขภาพ ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น และ IDRC (Canada) 
โครงการต้นแบบท่ีศึกษาหาทางป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับแบบชุมชนมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ เป็นภาคีเครือข่ายต้านพยาธิใบไม้ตับ ที่มีการศึกษาวิจัย 
ร่วมกับชุมชนรอบๆแก่งละว้า

โครงการกำาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

    วนัท่ี 17-18  มกราคม  2559 
ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร  รัฐมนตรี 
วา่การกระทรวงสาธารณสขุ พรอ้มดว้ย 
นพ.โสภณ เมฆธน  ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เปิดงาน “โครงการกำาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จข้ึนครองราชย์  70  ปี พ.ศ.  2559  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 
84  พรรษา และในปีพ.ศ.2560  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 90  พรรษา” และ เป็นสักขีพยาน 
การรบัมอบเครือ่งอลัตราซาวด ์โดยสำานักงานทรพัยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ใหม้หาวทิยาลัยขอนแกน่ และกระทรวงสาธารณสขุ 
การมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อนำ้าดี ที่ยากไร้ โดยประธานมูลนิธิมะเร็งท่อนำ้าดี  
 นพ.โสภณ เมฆธน กล่าวว่าที่ผ่านมามีการดำาเนินการกำาจัดปัญหาพยาธิไม้ใบตับอย่างต่อเนื่องโดยประกาศเป็นวาระอีสาน 
ในปีพ.ศ. 2555 และผลักดันเข้าสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี ในปีพ.ศ. 2558 พร้อมจัด
ทำาแผนยทุธศาสตร ์“ทศวรรษกำาจดัปญัหาพยาธใิบไมตั้บและมะเร็งทอ่นำา้ดี” โดยความร่วมมอืภาคเีครือขา่ยจากหนว่ยงานภาครฐั 
เอกชน หนว่ยงานดา้นการศกึษาวจิยัโรคมะเรง็ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภาคประชาชน สว่นในปีพ.ศ. 2559 เพือ่สรา้งตน้แบบ 
การควบคมุโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นำา้ด ีอย่างครบวงจร การสนบัสนนุทศวรรษกำาจดัพยาธใิบไมต้บัใหป้ระสบความสำาเรจ็ 
มีแผนการดำาเนินงานดังนี้ 
 1. ส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ไม่ให้อุจจาระปนเปื้อนแหล่งนำ้า ให้ปลาปลอดพยาธิ 
 2. ให้สุขศึกษา ตรวจหาการติดพยาธิในประชาชนอายุ  15  ปีขึ้นไปและให้ยารักษา ปรับพฤติกรรมให้เลิกกินอาหารดิบ  
  โดยเฉพาะเมนูปลานำ้าจืดดิบ 
 3. ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อนำ้าดี ระยะแรกในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไปด้วยเครื่องอัลตราซาวด์
 4. สง่ตอ่ผูป้ว่ยทีส่งสยัเข้ารบัการตรวจยืนยัน และใหก้ารรกัษาตามแต่ละชนดิของมะเรง็ ตามระบบแผนการพฒันาระบบบรกิาร 
 5. ผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้ายจะได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 
 6. สนับสนุนเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ การฝึกพยาบาลและแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย จัดระบบให้เกิดการผ่าตัดแก่ผู้ป่วย 
  ในระยะแรก รวมทั้งจัดทำาคู่มือแนวทางการดำาเนินงานด้านวิชาการและการจัดการ เป็นต้น ตั้งเป้าหมายประชาชน 
  ในพืน้ทีเ่ปา้หมาย 84 อำาเภอ ใน 27 จงัหวัด เปลีย่นพฤตกิรรมไมก่นิเมนปูลาดบิ ผูต้ดิเชือ้ไดร้บัการรกัษาโรคพยาธใิบไมต้บั  
  ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการผ่าตัดรักษา 600 คน (อำาเภอ/ตำาบลต้นแบบ)

สกู๊ปพิเศษ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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     วันท่ี 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมพูลแมน 
ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวสาธารณสุข ศ.ดร.ศุภชัย 
ปทุมนากลุ รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและถา่ยทอดเทคโนโลย ีและ รศ.นพ.ณรงค์ 
ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี 
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ไดร้ว่มกนัแถลงขา่วความสำาเรจ็ในการผลกัดนัการ
แก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดีสู่วาระแห่งชาติ เพื่อสร้างความ

เปล่ียนแปลงอย่างยั่งยืน และได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการกำาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ 
มะเร็งท่อนำ้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยตั้งเป้าหมายในปีพ.ศ. 2568 คนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับน้อยกว่า 6 แสนราย อัตรา
การเสียชวีติลดลงรอ้ยละ 50 ดว้ยมาตรการ ปลาปลอดพยาธ ิคดักรองมะเรง็ท่อนำา้ดีด้วยเครือ่งอัลตราซาวด์ การสง่ตอ่ การรกัษา  
การจัดทำาฐานข้อมูล การวิจัย และการให้ความรู้ประชาชน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รับประทานอาหารเมนูปลาสุก

 วันท่ี 24 สิงหาคม 2559 ที่โรงแรม 
พูลแมน จังหวัดขอนแก่น นพ.โสภณ เมฆธน   
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ เปิดการประชุมโครงการ 
กำาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี 
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การดำาเนนิงานการกำาจดัปัญหาพยาธใิบไมต้บัและ
มะเรง็ทอ่นำา้ดีและชีแ้จงแนวทางการดำาเนินงานใน
ปีพ.ศ. 2560 โดยมีผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ตำาบล อำาเภอ จงัหวัด ทอ้งถ่ิน กระทรวงศกึษาธิการ
เข้าร่วมเกือบ 400 คน  
 นพ.โสภณ เมฆธน กลา่ววา่ กระทรวงสาธารณสขุ 
มเีปา้หมายภายในปพี.ศ. 2568 ใหค้นไทยปลอดภยั
จากโรคพยาธิใบไม้ตับ อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อนำ้าดีลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำาหรับพ้ืนที่ดำาเนินการ 
27 จังหวัด อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 6 จังหวัด และภาคตะวันออก 1 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 
1, 6, 7, 8, 9 และ 10 โดยทกุกจิกรรมทีด่ำาเนนิการจะมกีารบนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลู Isan-Cohort ซึง่จะทำาใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
และทันเวลา และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงพยาบาล ที่มีศักยภาพในการ
ผา่ตดั 14 แหง่ คอื รพ.ศรนีครินทร ์มหาวิทยาลยัขอนแกน่, รพ.สรรพสิทธปิระสงค,์ รพ.ขอนแกน่, รพ.นครราชสีมา, รพ.สรุนิทร,์ 
รพ.ร้อยเอ็ด,รพ.สกลนคร, รพ.มะเร็งอุบลราชธานี, รพ.อุดรธานี, รพ.มะเร็งอุดรธานี, รพ.บุรีรัมย์,  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่, 
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และ รพ.ลำาปาง

       วนัท่ี 13 -15 พฤศจกิายน 2559 ณ โรงแรมพันล้าน อำาเภอเมอืง 
จังหวัดหนองคาย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
เปิดประชุม การดำาเนินงานโครงการกำาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และ 
มะเรง็ทอ่นำา้ด ีถวายเปน็พระราชกุศลฯ ปพี.ศ. 2560 ไดม้อบนโยบายชีแ้จง
แนวทางการดำาเนนิงานโครงการพระราชดำารฯิ และถ่ายทอดกระบวนการ
ดำาเนินงานพัฒนาตำาบลต้นแบบการป้องกันควบคุมโรค และกำาจัดปัญหา
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี แบบบูรณาการ ให้สอดคล้องกับวิถี
ชมุชนแบบมสีว่นรว่ม โดยม ีผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่ผู้ปฏบิติังานงานกำาจดัโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี ระดับ รพ.สต. สสอ. รพช./รพท./รพศ. 
สสจ. สคร. และ สำานักโรคติดต่อทั่วไป



จุลสาร ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับ
	 และมะเร็งท่อนํ้าดี

	ปีที่	2	ฉบับที่	8	เดือน	กรกฎาคม	-	กันยายน	2560
6

 วนัท่ี 8 มีนาคม 2560 ณ กระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดันนทบุร ีศาสตราจารยค์ลนิกิเกยีรตคิณุ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ธีระเกียรติเจริญ เศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิ 
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี ให้กับเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนพื้นท่ีเสี่ยง ใน 27 จังหวัด  
เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษ กำาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี

 วันที่ 2 - 4  สิงหาคม  2560 นพ.โสภณ เมฆธน  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เปิดการประชุมวิชาการโรคพยาธิ 
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี ปีพ.ศ. 2560 พร้อมมอบรางวัล
ตำาบลจัดการสุขภาพดีเด่นระดับชาติ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น  
โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
 ทา่นปลดัไดก้ลา่วกบัผูเ้ขา้ประชมุฯว่า กระทรวงสาธารณสุข 
มุ่งลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี ตามยุทธศาสตร์ 
ทีต่อ้งการใหป้ระชาชนในทกุหมูบ่า้นปลอดจากโรคพยาธใิบไมต้บั  
ในป ี2568  ซ่ึงการประชุมวิชาการ ในครัง้นี ้มีการแสดงผลงานทาง
ด้านวิชาการ และมีกิจกรรมเด่น คือ การประกวดตำาบลจัดการ 
สขุภาพดเีดน่ระดบัชาต ิในการปอ้งกนัควบคมุโรคพยาธใิบไมต้บั 
และมะเร็งท่อนำ้าดี ตามแนวคิดประชารัฐ ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง  
ตามบริบทของพ้ืนท่ี เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและยั่งยืน 
โดยรางวลัชนะเลศิระดบัชาต ิไดแ้ก ่ตำาบลเจา้ทา่ อำาเภอกมลาไสย 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ดว้ยแนวคดิ “เจา้ทา่ โมเดล” ทีโ่ดดเดน่ด้วยการตรวจอจุจาระ ค้นหาผูป้ว่ยโรคพยาธิใบไม้ตับและคัดกรองมะเร็งทอ่นำา้ด ี
อย่างเป็นระบบและการส่งต่อไปยังหน่วยบริการ ที่มีศักยภาพสูงขึ้นและดูแลต่อเนื่องที่บ้าน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคปลาของประชาชนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย
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 โรคหนอนพยาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคพยาธิใบไม้ตับ 
เปน็ปญัหาทางสาธารณสขุทีส่ำาคญัของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
หรือ ภาคอีสานประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านลุ่มนำ้าโขง  
ลาว กัมพชูา และเวยีดนาม กระทรวงสาธารณสขุมกีารรณรงค์ 
การป้องกันการติดโรคพยาธิใบไม้ตับ การส่งเสริมองค์ความรู ้
ในการป้องกันและให้การรักษาอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องมา
เป็นเวลายาวนาน อัตราการติดโรคพยาธิใบไม้ตับก็ยังคงอยู่  
[1,2] พยาธิใบไม้ตับมีปลานำ้าจืดเกล็ดขาวเป็นแหล่งของการ 
ตดิโรค โดยมตีวัอ่อนระยะตดิตอ่อยูภ่ายในกลา้มเนือ้และเกล็ด
ของปลาเกล็ดขาว จัดเป็นโฮสต์กึ่งกลางตัวที่สอง ที่มีตัวอ่อน 
ระยะติดต่อ (metacercaria) [3,4] ปี พ.ศ. 2558 ที่มีการ
เปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการเปิดกว้างให้ประชาชนใน
ประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศลาวที่ถือว่าเป็น 
ประเทศเพ่ือนบ้านและเป็นประเทศท่ีสามารถเดินทางเข้าออก
ประเทศไทยได้อย่างเสรี การเคลื่อนย้ายอาจเป็นสาเหตุให้มี
การแพร่กระจาย โรคพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิชนิดใหม่ๆ 
ที่มากับ คน สัตว์และอาหารที่นำาเข้ามาภายในประเทศได้ด้วย 
อาจเป็นเหตุนำาไปสู่การเพิ่มจำานวน อุบัติการณ์ และความชุก
ของโรคพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิอื่นๆ สูงขึ้น บทความนี้  
จงึไดเ้สนอแนะแนวทางในการปรงุอาหารประเภทปลาใหป้ลอด
พยาธิ และนำาองค์ความรู้ มาพัฒนาระบบการเฝ้าระวังควบคุม
และป้องกันโรคหนอนพยาธิ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการป้องกัน
ของประชาชนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและย่ังยืนต่อไป ตั้งแต่

นโยบายแผนพฒันาการสาธารณสุขฉบับที ่8 (พ.ศ.2540-พ.ศ.2544)  
กำาหนดไวว้า่ใหล้ดปัญหาโรคหนอนพยาธทิีส่ำาคญั ในประชากร
ทุกกลุ่มอายุ ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 10 ท้ังโรคพยาธิใบไม้ตับ
และพยาธปิากขอ และใหก้ารบำาบดั รกัษาผูท้ีต่รวจพบโรคพยาธิ
ใบไม้ตับทุกราย รวมทั้งพยาธิตัวอื่นๆ ด้วย ขณะที่แผนพัฒนา 
สาธารณสขุแหง่ชาต ิฉบบัที ่9 (พ.ศ.2545 - พ.ศ.2549) ไดก้ำาหนด 
เป้าหมายให้ลดความชุกของโรคหนอนพยาธิต่างๆ โดยเฉพาะ
พยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอให้เหลือไม่เกิน ร้อยละ 5  
ลดระดับความรุนแรงของโรคหนอนพยาธิให้อยู่ในระดับตำ่า  
โรคพยาธใิบไมตั้บ จัดเป็นโรคพยาธิท่ีติดต่อจากการรบัประทาน  
ปลานำ้าจืด ท่ีปรุงไม่สุก และเป็นปลาท้องถ่ินในเขตภาคอีสาน 
อีกท้ังวัฒนธรรมท้องถ่ิน ท่ีนิยมรับประทานปลาดิบ อาทิ 
ปลาส้ม ปลาจ่อม ลาบปลา อื่นๆ การรณรงค์ป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ ซ่ึงมีมานาน และใช้ยุทธ์วิถี ต่างๆ จากกระทรวง
สาธารณสุข จะเหน็ได้วา่ อบุติัการณ ์และพฤติกรรมดังกลา่ว ยงั
คงอยู ่ด้วยนโยบายกระทรวงสาธารณสุข สำานกัโรคตดิตอ่ทัว่ไป 
รว่มกบัคณะทีป่รกึษายทุธศาสตร ์กำาจดัพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ 
ท่อนำ้าดี จึงได้พยายามหาแนวทาง การปรุงอาหารปลอดภัย 
เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตลอดจนถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชุมชน ตามแบบฉบับวัฒนธรรมการปรุงอาหาร
แบบอีสาน เพื่อความยั่งยืน 
 ภมูปิญัญาของคนไทยทีม่กีารสบืทอดมาจากภมิูปญัญาสมัย
โบราณเรือ่งอาหาร คอื การถนอมอาหาร (Food Preservation) 
หรอืการแปรรปูอาหาร ซึง่หมายถงึวธิกีารใดๆ กต็ามท่ีทำาใหเ้ก็บ
อาหารไวบ้ริโภคได้นานกวา่ปกต ิโดยทีอ่าหารนัน้ยงัคงสภาพด ี
ไม่เกดิการสูญเสียทัง้ในด้านปริมาณและคณุภาพ ทำาใหมี้อาหาร
บริโภคทั้งในยามปกติ, ยามขาดแคลนหรือนอกฤดูกาลของ
อาหารน้ัน เพ่ือเป็นการประหยัดรายจ่ายเนื่องจากซื้อหาเมื่อ
มีราคาถูกมาเก็บถนอมไว้บริโภค ซ่ึงจะทำาให้ได้บริโภคอาหาร
ที่มีรูปลักษณ์แปลกไปจากปกติแล้วรสชาติอาหารก็จะแปลก
ไปด้วย อีกยังอาจเป็นทางช่วยเพิ่มพูนรายได้และจำาหน่ายได้
ราคาสูงอีกด้วย ซึ่งในภาคอีสานนั้นก็มีวิธีการแปรรูปอาหาร
ที่ได้รับความนิยมมากวิธีหนึ่ง คือ การหมักปลาร้า เนื่องจาก
ปลาร้าหรือปลาแดก ถูกจัดเป็นอาหารหลักของชาวอีสาน 
ที่ขาดไม่ได้และต้องมีติดครัวไว้เช่นเดียวกับเครื่องปรุงชนิดอ่ืน 
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ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล1*, อรนาถ วัฒนวงษ์2, Ei Ei Phyo Myint1, พชรมน พรหมศวร1 และ ฐิติมา วงศาโรจน์2 
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เช่น เกลอืหรอืนำา้ตาล เป็นตน้ ซึง่ปัจจบัุนวฒันธรรมการบรโิภค
ปลารา้ยงัไดแ้พรก่ระจายไปยงัภมูภิาคอืน่ เชน่ การบรโิภคสม้ตำา
ปลาร้า ที่ต้องมีปลาร้าเป็นส่วนประกอบสำาคัญ เพราะฉะนั้น 
จึงควรให้ความสำาคัญกับกรรมวิธีในการหมักปลาร้าต้ังแต่เร่ิมต้น
คัดเลือกปลา จนกระทั่งขั้นตอนสุดท้าย เพื่อจะได้มั่นใจว่า
ปลาร้าที่เราบริโภคนั้นมีความสะอาดและปลอดภัยจริง เพื่อ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นตามมา เมื่อกล่าวถึง วัฒนธรรม
การถนอมอาหาร ในภาคอีสาน จะนึกถึง ปลาร้าหรือปลาแดก 
สามารถพบได้ทั่วไปในท้องถ่ินภาคอีสานของไทย ลาว จนถึง
บางส่วนของเวียดนาม มีรายงานหลักฐานทางโบราณคดีว่า
ปลาร้าเป็นอาหารในวัฒนธรรมอีสานมากว่า 6,000 ปีแล้ว 
ทำาให้อาหารที่เรียกว่าปลาร้านี้ จัดได้เป็นความม่ันคงในการ
ดำารงชีวิตของชาวอีสาน เพราะทำาให้ชาวอีสานมีอาหารท่ีทำา
จากปลาไว้กินได้ตลอดทั้งปี [5]

 บทความนีไ้ดร้วบรวมและเสนอแนะ รปูแบบการปรุงอาหาร
อย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อลดอุบัติการณ์ 
โรคมะเร็งท่อนำ้าดี มีรายงานในหลากหลายมิติการปรุงอาหาร 
อาท ิอาหารปลอดภยั ประเภทปลาสม้ ปรงุอยา่งไรใหป้ลอดภยั 
Prasongwatana และคณะ ทำาการหมักปลาด้วยเกลือ 
ร่วมกับข้าวเหนียว เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ยังคงพบว่ามี
ระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับเหลืออยู่ และสามารถติดต่อได้ใน
หนูแฮมสเตอร์ หากทำาการหมัก 6 วันข้ึนไป จะไม่พบระยะ
ติดต่อพยาธิใบไม้ตับเหลืออยู่ [6,7] และยังมีการรายงานการ
ศึกษาในพยาธิใบไม้ระยะติดต่อชนิดอื่น อาทิ พยาธิใบไม้
ลำาไส้ขนาดเล็ก พบอัตราการคงอยู่ของตัวอ่อนระยะติดต่อ  
ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ พบการตายของ ระยะตดิตอ่พยาธใิบไม ้
Stellantchasmus falcatus ที่อุณหภูมิ สูงกว่า 65oC และ 
ทีค่วามเขม้ขน้ของเกลอื 40% (NaCl) อกีทัง้ทีค่วามเขม้ขน้ของ 

กรดนำ้าส้ม (acetic acid) 20-30% ส่วนนำ้ามะนาว ไม่มีฤทธิ ์
ในการตายของระยะตดิตอ่พยาธใิบไม ้[8] สำาหรบัในอาหารพืน้เมือง 
ภาคอีสาน ประเภทปลาส้ม พบว่าการหมักปลาส้มไว้ 2 วัน 
พบการเคลื่อนไหว ของระยะติดต่อพยาธิใบไม้ Haplorchis 
taichui 25% [9] ส่วนการทำาลาบปลา พบว่ากรรมวิธีการ 
ทำาลาบปลามีผลต่อการเคลื่อนไหวและการคงอยู่ของระยะ
ติดต่อพยาธิใบไม้ เช่นกัน [10] ในการรายงานคล้ายคลึงกัน 
ในกรรมวธิตีามรปูแบบ วถีิวฒันธรรมอสีาน ในการทำาลาบปลา 
โดยทำาการคั่วด้วยความร้อน 5 นาทีขึ้นไป พบว่าตัวอ่อนระยะ
ติดต่อไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ [13] เป็นข้อมูลสนับสนุนในการ 
ทำาลาบปลา ควรปรุงร่วมกบัการใชค้วามร้อนเปน็ นอกจากนีย้งั
มีรายงานการปรุงอาหารปลอดภัย อีกรูปแบบ คือการแช่แข็ง 
จากรายงานปลานลิท่ีแช ่ที ่5 oC ไมส่ามารถทำาลายระยะตดิตอ่
พยาธใิบไม ้ได้แต่ถา้แชแ่ขง็ท่ี -10 oC อยา่งนอ้ย 3 วนั หรอื แชแ่ขง็ 
ที่ -20 oC อย่างน้อย 2 วัน สามารถทำาลายระยะติดต่อพยาธ ิ
ใบไม้ได้ [11,12] ส่วนรูปแบบการปรุงอาหารที่นิยมในการ 
ทำาอาหารปลอดภยั คอืความรอ้น การใชค้วามรอ้นโดยการย่างปลา 
พบวา่ 80oC นาน 12 นาที ไมส่ามารถตรวจพบวา่มีระยะตดิตอ่
พยาธิใบไม้ตับเหลืออยู่ [6] ส่วนการต้ม หรือการทำาลายด้วย
ไมโครเวฟ ที ่400 หรอื 800 W อยา่งนอ้ย 5 นาท ีสามารถทำาลาย 
ระยะติดต่อพยาธิใบไม้ได้ [12] ในบริบท กระทรวงสาธารณสุข 
การรณรงคก์ารควบคมุปอ้งกนัโรค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การปรงุ
อาหารอย่างไร ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ ตามวัฒนธรรมชุมชน  
อีสานกลยุทธ์การลดความเส่ียงโรคมะเร็งท่อนำ้าดี สำานักงาน
โรคติดต่อทั่วไป โดยกลุ่มงานโรคหนอนพยาธิ ได้ตระหนัก 
และพยายามหาแนวทางโดยใชว้ถิปีฏบิตั ิตามวฒันธรรมท้องถ่ิน 
เพื่อความยั่งยืน เข้าใจง่าย เพื่อถ่ายทอดจากภาคทฤษฎี สู่การ
ปฏิบัติตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
และเขา้ถึงชมุชน ดงันัน้ วนิยั และคณะ นำาเสนอการปรงุอาหาร 
ตามวถิชีมุชนอสีานโดยการยา่งไฟ ดว้ยกรรมวธิทีอ้งถิน่ ตามแบบ 
ฉบับด้ังเดิม พบว่าการปรุงอาหารประเภทปลาโดยการย่างไฟ 
ตามแบบวัฒนธรรมอีสาน ที่อุณหภูมิ 95-100 oC ภายในเวลา 
5 นาที ไม่พบการเคล่ือนไหวของระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับ 
แต่พบ ระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับที่มีการเสื่อมสลายของ 
excretory bladder และพบการเส่ือมสลายของเซลล์ [13]  
ในวถีิชมุชน ตามรปูแบบวฒันธรรม มกีรรมวธิใีนการปรงุอาหาร 
หลากหลายรูปแบบ บทความนีไ้ด้นำาเสนอการปรงุอาหารแบบ
ด้ังเดิม โดยการย่างไฟ ประมาณ 5 นาที มีความปลอดภัย  
ในการตดิโรคพยาธใิบไมต้บัจากระยะตดิตอ่ วฒันธรรมการปรงุ
อาหารตามวถีิอสีาน ถือว่าเปน็กรรมวธีิท้องถ่ิน เข้าใจงา่ย ไมต้่อง 
อาศยัอปุกรณ ์มากมาย อกีทัง้เปน็วธิกีารปรงุอาหารแบบดัง้เดมิ 
ยังแสดงถึงการเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาอาหาร
ปลอดภัยอย่างยั่งยืนโดยชุมชน เพื่อชุมชน ต่อไป
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ไม่กินปลาดิบแต่ติดพยาธิใบไม้ตับได้อย่างไร
ธิดารัตน์ บุญมาศ และ สุคนธ์ทิพย์ เขืองเชียงขวาง
ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อนำ้าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 เป็นที่ทราบแล้วว่าโรคพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นปัจจัยหลัก
ที่สำาคัญในการทำาให้เกิดโรคมะเร็งท่อนำ้าดี ซึ่งเป็นปัญหาทาง
สาธารณสุข ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน การติดพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการบริโภค
ปลาวงศ์ตะเพียนที่ปรุงไม่สุกที่มีการปนเปื้อนตัวอ่อนพยาธิ
ระยะติดต่อเมตาเซอร์คาเรีย ดังนั้น การบริโภคอาหารที่ทำามา
จากปลาวงศ์ตะเพียน ที่ไม่เสี่ยงต่อการติดพยาธิใบไม้ตับ ได้แก่ 
ประกอบอาหารแบบปรุงสุก แช่แข็งหรือการยืดระยะเวลาของ
การหมกัดองนานขึน้ไดแ้ก ่ปลาสม้ทีห่มกันานกวา่ 3 วนั ปลารา้
ที่หมักนานมากกว่า 1 เดือน ปลาที่ต้มในนำ้าเดือดมากกว่า  
10 นาท ีจากรายงานการตดิพยาธใิบไมต้บัทีผ่า่นมาพบวา่สมาชกิ
ในครัวเรือนท่ีมีการบริโภคอาหารแบบเสี่ยงประเภทเดียวกัน 
มักพบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเหมือนกัน แต่มีบางครัวเรือน
พบว่ามีเฉพาะพ่อบ้านที่นิยมปลาปรุงไม่สุกส่วนสมาชิกไม่เคย
บริโภคอาหารเสี่ยงเลยแต่รายงานพบการติดพยาธิใบไม้ตับ 
 จากการลงพื้นที่สำารวจอย่างจริงจัง เพื่อหาข้อเท็จจริง  
ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง โดยการสอบถามประวัติส่วนตัวจากผู้ติด 
พยาธใิบไมต้บัและครอบครวัและเพือ่นบา้น ในประเดน็ดงักล่าว
ทำาใหท้ราบว่า มปีระชาชนสว่นหนึง่ทีไ่ม่เคยบรโิภคปลาดบิหรอื 
ปลาปรุงไม่สุกแต่มีรายงานและตรวจพบพยาธิใบไม้ตับจริง  
ไม่ไดม้าจากการเขยีนชือ่ผดิ หรอืใชอ้จุจาระคนอืน่แลว้นำามาตรวจ  
“คำาถามทีห่ลายๆคนสงสัยคอืไมร่บัประทานอาหารเสีย่งแล้ว
ติดพยาธิได้อย่างไร” หากเราลองคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลก็
อาจจะพบสาเหตท่ีุแทจ้รงิ โดยเริม่ทีก่ารเตรยีมอาหารจากปลา 
ซึ่งต้องใช้ทั้งเขียง ทั้ง มีด และภาชนะอื่นๆ ซึ่งหากปลามีการ 

ปนเปื้อนของพยาธิจริง ก็อาจทำาให้มีการปนเปื้อนของตัวอ่อน 
ระยะติดต่อในอุปกรณ์เครื่องครัว โดยเฉพาะเขียงและมีด 
และภาชนะต่างๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงของการที่ตัวอ่อน 
พยาธิใบไม้ตับอาจตกค้างหลงเหลือที่อุปกรณ์เครื่องครัว 
แม้กระทั่งพื้นรอบๆของการประกอบอาหาร ก็เป็นไปได้ว่า 
มีโอกาสที่ผู้ที่ไม่เคยบริโภคปลาดิบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้  
และคำาถามที่หลายคนต้องสงสัยตามมา คือ “นำ้ายาล้างจาน 
หรือสารซักฟอกฆ่าตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ 
ได้ไหม” อย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานการศึกษาเกี่ยวกับ 
ประเด็นนี้อย่างจริงจัง จากความสงสัยของทีมวิจัยในโครงการ 
ปลาปลอดภัย : ปลาปลอดพยาธิ เช่นเดียวกับผู้ที่ติดพยาธิ 
ใบไมตั้บแตไ่มเ่คยมปีระวัติของการรับประทานอาหารเสีย่งเลย  
ดังนั้น ทางทีมวิจัยได้ทำาให้ศึกษาเบื้องต้นของผลการใช้นำ้ายา 
ล้างจานและหรือนำ้ายาทำาความสะอาดในการฆ่าตัวอ่อนระยะ
ติดต่อพยาธิใบไม้ตับ ซ่ึงจากการศึกษาเบื้องต้นในการแช่
ระยะติดต่อเมตาเซอร์คาเรียในนำ้ายาล้างจานหรือสารซักฟอก
บางชนิดอย่างน้อยหนึ่งช่ัวโมง พบว่านำ้ายาล้างจานหรือสาร
ซกัฟอกบางชนดิไมส่ามารถฆา่ตัวออ่นระยะติดตอ่ของพยาธิ
ใบไม้ตบัไดใ้นเวลาทีจ่ำากดั ซึง่กอ็าจมคีวามเปน็ไปไดว่้าหากใช้
เวลานานข้ึนนำา้ยาล้างจานหรือสารซักฟอกอาจฆ่าพยาธตัิวออ่น 
ระยะนี้ได้ ดังน้ันวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดในการกำาจัดตัวอ่อน
ระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับที่ดีที่สุดคือการใช้นำ้าร้อน โดย
การล้างหรือแช่อุปกรณ์เคร่ืองครัวและพื้นรอบๆที่ประกอบ 
อาหารด้วยนำ้าร้อน 

การปนเปื้อนของตัวอ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับ (ดังลูกศร)

 

ไม่กินปลาดิบแต่ติดพยาธิใบไม้ตับได้อย่าไร  
ศ.สพ.ญ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ 

สพ.ญ.สุคนธ์ทิพย์ เขืองเชียงขวาง 

ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้้าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

เป็นที่ทราบแล้วว่าโรคพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส้าคัญในการท้าให้เกิดโรคมะเร็งท่อ
น้้าดี  ซึ่งเป็นปัญหาทางสาธารณสุข ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและประเทศเพื่อน
บ้าน   การติดพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการบริโภคปลาวงศ์ตะเพียนที่ปรุงไม่สุกที่มีการปนเปื้อนตัวอ่อน
พยาธิระยะติดต่อเมตาเซอร์คาเรีย ดังนั้นการบริโภคอาหารที่ท้ามาจากปลาวงศ์ตะเพียน ที่ไม่เสี่ยงต่อ
การติดพยาธิใบไม้ตับได้ แก่ ประกอบอาหารแบบปรุงสุก  แช่แข็งหรือการยืดระยะเวลาของการ
หมักดองนานขึ้นได้แก่   ปลาส้มที่หมักนานกว่า 3 วัน   ปลาร้าที่หมักนานมากกว่า 1 เดือน   ปลา
ที่ต้มในน้้าเดือดมากกว่า 10 นาที   จากรายงานการติดพยาธิใบไม้ตับที่ผ่านมาพบว่าสมาชิกใน
ครัวเรือนที่มีการบริโภคอาหารแบบเสี่ยงประเภทเดียวกันมักพบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเหมือนกัน  
แต่มีบางครัวเรือนพบว่ามีเฉพาะพ่อบ้านที่นิยมปลาปรุงไม่สุกส่วนสมาชิกไม่เคยบริโภคอาหารเสี่ยงเลย
แต่รายงานพบการติดพยาธิใบไม้ตับ     

จากการลงพื้นที่ส้ารวจอย่างจริงจัง เพื่อหาข้อเท็จจริง ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง  โดยการสอบถาม
ประวัติส่วนตัวจากผู้ติดพยาธิใบไม้ตับและครอบครัวและเพื่อนบ้าน ในประเด็นดังกล่าวท้าให้ทราบว่า 
มีประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่เคยบริโภคปลาดิบหรือปลาปรุงไม่สุกแต่มีรายงานและตรวจพบพยาธใิบไม้
ตับจริง   ไม่ได้มาจากการเขียนชื่อผิด หรือใช้อุจจาระคนอื่นแล้วน้ามาตรวจ   “ ค้าถามที่หลายๆคน
สงสัยคือไม่รับประทานอาหารเสี่ยงแล้วติดพยาธิได้อย่างไร ”  หากเราลองคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลก็
อาจจะพบสาเหตุที่แท้จริง  โดยเริ่มที่การเตรียมอาหารจากปลาซึ่งต้องใช้ทั้งเขียง ทั้ง มีด และภาชนะ
อื่นๆ    ซึ่งหากปลามีการปนเปื้อนของพยาธิจริง ก็อาจท้าให้มีการปนเป้ือนของตัวออ่นระยะติดต่อใน
อุปกรณ์เครื่องครัว  โดยเฉพาะเขียงและหรอืมีด และภาชนะต่างๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงของการที่
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับอาจตกค้างหลงเหลือที่อุปกรณ์เครื่องครัว แม้กระทั่งพื้นรอบๆของการ
ประกอบอาหาร   ก็เป็นไปได้ว่ามีโอกาสที่ผู้ที่ไม่เคยบริโภคปลาดิบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้  และ
ค้าถามที่หลายคนต้องสงสัยตามมาคือ “ น้้ายาล้างจานหรือสารซักฟอกฆ่าตัวอ่อนระยะติดต่อของ
พยาธิใบไม้ตับได้ม้ัย”     อย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นน้ีอย่างจริงจัง     
จากความสงสัยของทีมวิจัยในโครงการปลาปลอดภัย : ปลาปลอดพยาธิ  เช่นเดียวกับผู้ที่ติดพยาธิ
ใบไม้ตับแต่ไม่เคยมีประวัติของการรับประทานอาหารเสี่ยงเลย   ดังนั้นทางทีมวิจัยไดท้้าให้ศึกษา
เบื้องต้นของผลการใช้น้้ายาล้างจานและหรือน้้ายาท้าความสะอาดในการฆ่าตัวอ่อนระยะติดต่อพยาธิ
ใบไม้ตับ       ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นในการแช่ระยะติดต่อเมตาเซอร์คาเรียในน้้ายาล้างจานหรือ

เครื่องครัวที่อาจพบการปนเปื้อนของตัวอ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับ
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ตำ�บลจัดก�รสุขภ�พดปี้องกันโรคพย�ธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อนำ้�ดี ตำ�บลสร้�งค้อ อำ�เภอภูพ�น จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมการตรวจคัดกรองพยาธิด้วยอุจจาระ

การให้ความรู้ระหว่างรอและการอัลตร้าซาวด์

กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน

ความเป็นมา

 พื้นที่อำาเภอภูพานมีแหล่งนำ้าที่สำาคัญ ได้แก่ เขื่อนนำ้าพุง อ่างเก็บนำ้า 
หว้ยขีห้นิ อา่งเก็บนำา้หว้ยผปีอบ อา่งเก็บนำา้หว้ยผนีอ้ย อา่งเกบ็นำา้หว้ยเทา 
ซึ่งประชาชนใช้เป็นที่หาปลาเพื่อนำามาบริโภค โดยลักษณะการบริโภค
ปลาของประชาชนในพืน้ทีม่ทีัง้การบรโิภคแบบสุก หรือ สกุๆดบิๆ ทำาให้
เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี ดังนั้น
ผู้บริหารโดยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ท่านสาธารณสุขอำาเภอภูพาน 
ได้เห็นความสำาคัญพร้อมให้การสนับสนุน จึงจัดให้พ้ืนท่ีตำาบลสร้างค้อ 
เป็นตำาบลตน้แบบในการจดัการสขุภาพดา้นการปอ้งกนัโรคพยาธิใบไมตั้บ 
และมะเรง็ทอ่นำา้ดปีระจำาป ี2560 ขึน้ เพือ่ลดอตัราการเกิดโรคพยาธิใบไมตั้บ 
และมะเร็งท่อนำ้าดี ในประชากรพื้นที่ของอำาเภอภูพาน

การดำาเนินงาน
 การดำาเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรียน
การสอนเรือ่งการปอ้งกนัโรคหนอนพยาธิแกเ่ดก็นกัเรยีนในโรงเรยีน การ 
ดำาเนินงานจดัการสิง่ปฏิกลูโดยเทศบาลเปน็เจ้าภาพหลกั การตรวจคดักรอง 
หนอนพยาธิในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปี ขึ้นไป การคัดกรองมะเร็ง
ท่อนำ้าดีในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยตรวจอัลตร้าซาวด์ในกรณีที่
พบความผิดปกติก็จะทำาการรักษาทันที การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การจัดรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน

ผลการดำาเนินงาน
 ผลการดำาเนนิงาน ประชาชนอาย ุ15 ปข้ึีนไปในเขตตำาบลสรา้งคอ้ ไดร้บัการคดักรองรอ้ยละ 100 พบกลุม่เสีย่ง 3 ขอ้ข้ึนไป จำานวน
รอ้ยละ 22.00 อลัตรา้ซาวดร์อ้ยละ 27.43 ตรวจคัดกรองพยาธดิว้ยอจุจาระในกลุม่เสีย่งรอ้ยละ 91.35 พบพยาธใิบไมต้บั 8 ราย คดิเปน็ 
รอ้ยละ 0.82 และผลการตรวจอจุจาระในเดก็นกัเรยีนเขตตำาบลสรา้งคอ้ ไมพ่บเดก็ทีต่ดิเชือ้พยาธิใบไมตั้บ ทกุโรงเรยีนในพืน้ทีม่กีารจัดการ
เรียนการสอนเรื่องพยาธิใบไม้ตับ เทศบาลสร้างค้อดำาเนินการสร้างบ่อกำาจัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งมีแผนที่จะเปิดใช้ในปี พ.ศ.2561 พัฒนาและ 
สร้างคนต้นแบบในด้านพฤติกรรมการบริโภคปลาที่ปรุงสุกขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนของตนเอง

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
 • ปญัหาการเกบ็อจุจาระในกลุม่เสีย่ง เนือ่งจากวนัทีน่ดัรบัอจุจาระเพือ่สง่ตรวจ กลุม่เสีย่งไมน่ำาอจุจาระมาตรวจ และวนัทีน่ดัอลัตราซาวด ์
คัดกรองมะเร็งท่อนำ้าดี ประชากรกลุ่มเสี่ยงบางรายไม่มาตามวันเวลาท่ีนัดทำาให้ผลงานไม่ได้ตามเป้าท่ีวางไว้ แนวทางการแก้ไขปัญหา
ให้ทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และ อสม. ในเขตพื้นที่ นัดกลุ่มเป้าหมายท่ีตกหล่นมาตรวจรวมท้ังจัดให้มีรถ รับ-ส่ง บริการถึงที่เพื่อลด 
ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย
 • ปัญหาการคีย์ข้อมูลในการคัดกรอง การตรวจอุจจาระ การอัลตราซาวด์ เนื่องจากมีหลายโปรแกรม ได้แก่ Isan Cohort และ 
OVSK ในการคีย์ข้อมูล ทำาให้เจ้าที่ผู้รับผิดชอบงานทำางานซำ้าซ้อน
 • การจดัสรรเงินตามผลงานลา่ช้า ซ่ึงการตรวจเอกสารของบางโปรแกรมทีใ่หท้างพืน้ทีบ่นัทกึมปีญัหาในการตรวจสอบขอ้มลู ทำาให้
เสียเวลาในการแก้ไข 
 • ติดตามกลุ่มเสี่ยงมาคัดกรอง มาตรวจเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของส่วนกลางที่กำาหนดไว้

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 • ผู้บริหารเห็นความสำาคัญในงานและมีนโยบาย การวางแผนงานที่ชัดเจนทำาให้งานสำาเร็จ
 • มีภาคีเครือข่าย เทศบาล อสม. ผู้นำาชุมชน และโรงเรียน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินงานป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี

การสร้างความยั่งยืน
 การทีจ่ะทำางานใหเ้กดิความยัง่ยนืได ้จะตอ้งใหช้มุชนเขา้ใจและเหน็ถงึความสำาคญัของปญัหา โดยใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในทกุข้ันตอน  
ตัง้แตร่ว่มคดิ รว่มวเิคราะห ์รว่มวางแผน รว่มดำาเนนิการและตดิตามประเมนิผล ซึง่ตอ้งใชก้ระบวนการสร้างภาคเีครอืขา่ยทัง้โรงเรยีน 
เทศบาล ผูน้ำาชมุชน รวมทัง้สรา้งแกนนำานกัเรยีนในโรงเรยีนในการรณรงคป์อ้งกนัโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นำา้ดแีละใหโ้รงเรยีน
มีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดีในการสร้างคนรุ่นใหม่ด้วย

การวางแผนดำาเนินงาน กิจกรรมรณรงค์

โสภณ วัณไวทยจิตร, พงษ์ศักดิ์ หัสกรรจ์ และ ทวีศักดิ์ กุละนาม
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

แผนที่ การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่ โครงการควบคุมโรคติดต่อ
ลักษณะ เชิงปริมาณ
ระดับการแสดงผล จังหวัด
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของตำาบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อนำ้าดี
คำานิยาม การดำาเนนิงานของตำาบลจัดการสขุภาพในการเฝา้ระวัง ปอ้งกันแกไ้ขปญัหา โรคพยาธใิบไมต้บั 

และมะเรง็ท่อนำา้ด ีหมายถงึ ตำาบลมกีารดำาเนนิงานตามเกณฑ ์เพือ่การแกไ้ขปญัหาพยาธิใบไมต้บั 
และมะเร็งท่อนำ้าดี ดังนี้
1) มีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจอุจจาระ/ปัสสาวะในประชาชน 15 ปีขึ้นไป โดย
ตอ้งผา่นการคดักรองดว้ยวาจาวา่เปน็กลุม่เสีย่งพยาธใิบไมต้บัประชาชนทีต่ดิเช้ือพยาธใิบไม้ตบั
ได้รับการรักษาและติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย
2) จดัการเรยีนการสอนความรู้ด้านการปอ้งกันโรคพยาธใิบไมตั้บและมะเร็งท่อนำา้ด ีในเยาวชน
คนรุน่ใหม ่สร้างพฤตกิรรมกนิปลานำา้จดืสกุดว้ยความร้อน สรา้งนวตักรรมอาหารปลอดภยัจาก
พยาธิในพื้นที่ กระบวนการจัดการความรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อม
3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม/ ข้อตกลงของชุมชน  
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนนำาในการสนับสนุน
4) มกีารสือ่สารสาธารณะและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการควบคมุปอ้งกนัโรคพยาธ ิใบไมต้บัและ
มะเร็งท่อนำ้าดีในพื้นที่ดำาเนินงาน
สูตรคำานวณ = (A/B) x 100
A = จำานวนตำาบลที่ดำาเนินงานคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด
B = จำานวนตำาบลเป้าหมาย (613 ตำาบล)

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยง 29 จังหวัด
2) เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อนำ้าดีให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่เสี่ยง

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรพืน้ทีเ่ปา้หมาย ได้แก ่ประชาชนอายุ 15 ปข้ึีนไป จำานวน 283,265 ราย ในพืน้ที ่29 จังหวัด 
เสี่ยงสูง 613 ตำาบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 
1 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำาปาง แพร่ ลำาพูน แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา เชียงราย 
นครราชสีมา สุรินทร์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ อุดรธานี สกลนคร หนองคาย 
มุกดาหาร ยโสธร บึงกาฬ เลย หนองบัวลำาภู บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครพนม ศรีสะเกษ อำานาจเจริญ 
อุบลราชธานี และสระแก้ว (เขตสุขภาพที่ 1, 6, 7, 8, 9, 10)

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากโปรแกรมฐานข้อมูลผลการดำาเนินงานตามโครงการกำาจัดพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อนำ้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ (Isan-Cohort)

แหล่งข้อมูล 1. จำานวนตำาบลที่ดำาเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี 
ใช้ข้อมูลจากการดำาเนินงานร่วมกับพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ สคร. 1, 6, 7, 8, 9, 10
2. โปรแกรมฐานข้อมูลผลการดำาเนินงานตามโครงการกำาจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี 
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ (Isan-Cohort)

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําปีงบประมาณ  2561
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รายการข้อมูล 1 A = จำานวนตำาบลที่ดำาเนินงานคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด
รายการข้อมูล 2 B = จำานวนตำาบลเป้าหมาย (613 ตำาบล)
สูตรคำานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล ติดตามผลไตรมาส 1, 2, 3 และ 4

เกณฑ์การประเมิน  : ปีงบประมาณ 2561  
รอบ  3  เดือน รอบ  6  เดือน รอบ  9  เดือน รอบ  12  เดือน

ร้อยละ  5  (ของ  613  
ตำาบล  = 31  ตำาบล)

ร้อยละ  30  (ของ  613  
ตำาบล  = 184  ตำาบล)

ร้อยละ  55  (ของ  613  
ตำาบล  = 338  ตำาบล)

ร้อยละ  80  (ของ  613  
ตำาบล  = 491  ตำาบล)

ปีงบประมาณ 2562  
รอบ  3  เดือน รอบ  6  เดือน รอบ  9  เดือน รอบ  12  เดือน

ร้อยละ  5 ร้อยละ  30 ร้อยละ  55 ร้อยละ  80
ปีงบประมาณ 2563  

รอบ  3  เดือน รอบ  6  เดือน รอบ  9  เดือน รอบ  12  เดือน
ร้อยละ  5 ร้อยละ  30 ร้อยละ  55 ร้อยละ  80

ปีงบประมาณ 2564  
รอบ  3  เดือน รอบ  6  เดือน รอบ  9  เดือน รอบ  12  เดือน
ร้อยละ  5 ร้อยละ  30 ร้อยละ  55 ร้อยละ  80

วิธีการประเมินผล  : เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

≥  ร้อยละ  70 ร้อยละ  75 ร้อยละ  80 ร้อยละ  85 ≤  ร้อยละ  90

เอกสารสนับสนุน  :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย
วัด

ผลการดำาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
2558 2559 2560

ร้อยละของตำาบลในการ
คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ - -

84  ตำาบล  
(76,000 ราย)

209  ตำาบล
(100,000 ราย)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำานวยการสำานักโรคติดต่อทั่วไป
 โทรศัพท์ที่ทำางาน : 02-5903160 โทรศัพท์มือถือ : 081-9891978
 โทรสาร : 02-5918432 E-mail : drrungrueng@hotmail.com
2. นางอรนาถ วัฒนวงษ์  หัวหน้ากลุ่มโครงการตามพระราชดำาริฯ
     โทรศัพท์มือถือ : 081-8753568        E-mail : oranard.w@gmail.com
3. นายอัมภัส วิเศษโมรา                     กลุ่มโครงการตามพระราชดำาริฯ โรคหนอนพยาธิ
     โทรศัพท์มือถือ : 098-4245669        E-mail : tao_ampas@hotmail.com

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำาข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1, 6, 7, 8, 9, 10

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดำาเนินงาน(ระดับเขต)

1. นายอดูลย์ศักย์ วิจิตร สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
 โทรศัพท์มือถือ : 089-9981264     E-mail : adulsak10@yahoo.com
2. นายพัฒนศักดิ์ สิทธิโคตร     สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
    โทรศัพท์มือถือ : 081-3698403       E-mail : pattanasak.sittiot@gmail.com
3. นางสาวสุมาลี จันทลักษณ์    สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
    โทรศัพท์มือถือ :  081-5704877     E-mail : leeepid3@gmail.com
4. นายบุญเทียน อาสารินทร์      สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
    โทรศัพท์มือถือ : 087-8609792      E-mail : barsarin@gmail.com
5. นายบำาเพ็ญ เกงขุนทด      สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
    โทรศัพท์มือถือ :  087-9610536     E-mail : bumpen_k2005@yahoo.com
6. นายพิจารณ์ บุตราช สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
    โทรศัพท์มือถือ : 098-2655644 E-mail : ov.cca10@gmail.com 
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มาตรการ ผลการดำาเนินงาน เป้าหมาย

การจัดการ

สิ่งแวดล้อม: 

โดยการจดัการ

สุขาภิบาล

สิ่งแวดล้อม 

ลดการปนเปื้อน 

ในแหล่งนำ้า/

ห่วงโซ่อาหาร 

(ปลาปลอด

พยาธิ)

ผลการดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

เขตสุขภาพ
การกำาจัดสิ่งปฏิกูล การจัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน

1 18 2 18 18

6 4 1 16 16

7 42 4 117 117

8 89 12 182 83

9 31 2 35 29

10 33 11 25 25 

รวม 217 32 (14.74%) 393 288 (73.28%) 

แหล่งข้อมูล จากผู้รับผิดชอบระดับเขต ณ 30 กันยายน 2560

ตำาบลจัดการ

สุขภาพแบบ 

ครบวงจร

ในพื้นที่ รวม 

216 ตำาบล

การควบคุม

ป้องกัน

ตรวจค้นหา

การติดพยาธิ

ใบไม้ตับเพื่อ

นำาสู่การรักษา

มีการคัดกรองการติดพยาธิด้วยการตรวจอุจจาระในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป

เขตสุขภาพ เป้าหมาย
ตรวจ OV ติดเชื้อ OV

จำานวน  % จำานวน  %

1 10,346  12,654 100.00  2,023 15.90

6 1,810  1,790 98.89 37  2.07

7 19,005  20,848 100.00 2,157 10.35

8 53,395  53,993 100.00 937 1.74

9 10,860 15,362 100.00 1,247 8.12

10 21,720 28,068 100.00 2,174 7.75

รวม 117,136 132,715 100.00 8,575 6.47

แหล่งข้อมูล : https://cloud.cascap.in.th จากผู้รับผิดชอบระดับเขต ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560

การรักษา

พยาบาล

ตรวจคัดกรอง

กลุ่มเสี่ยงอายุ 

40 ปีขึ้นไป 

ด้วยอัลตรา

ซาวด์

การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง CCA อายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยด้วยอัลตราซาวด์

เขตสุขภาพ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผิดปกติ สงสัยCCA CT/MRI
พบเป็น

มะเร็ง
รักษา

1 20,000  18,627 93.13  5,671 93 6 1 1

6 3,000  5,222 100.00  2,154 49 12 1 0

7 31,000  43,762 100.00  13,737 325 81 23 22

8 45,000  49,730 100.00  18,857 225 30 16 13

9 30,000  34,973 100.00  9,880 264 115 70 70

10 31,000  29,196 94.18  13,996 216 5 0 0

รวม 160,000 181,510 100.00  64,295 1,172 249 111 106

 แหล่งข้อมูล : https://cloud.cascap.in.th ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560

อัลตราซาวด์

รวม

160,000 ราย

ณ 30 กันยายน 2560

ผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รกำ�จัดปัญห�โรคพย�ธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อนำ้�ด ีถว�ยเป็นพระร�ชกุศลฯ ประเทศไทย ปีพ.ศ. 2560
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มาตรการ ผลการดำาเนินงาน เป้าหมาย

ผลการรักษา
ด้วยการ
ผ่าตัด

การรักษาโดยการผ่าตัด

แหล่งข้อมูล:https://cloud.cascap.in.th ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560

การผ่าตัดผู้

ป่วยมะเร็ง

ท่อนำ้าดี 800  

ราย

การดูแลแบบ
ต่อเนื่องที่
บ้าน: ผู้ป่วย
รายที่จำาเป็น
มีระบบการ
ดูแลรักษา
ทั้งใน-นอก
โรงพยาบาล

การดูแลแบบต่อเนื่องที่บ้าน

การดูแลแบบต่อเนื่อง   ผู้เข้ารับการรักษา ผลงาน

รวม 5,416 4,528 (ร้อยละ 83.6) 

 แหล่งข้อมูล : https://cloud.cascap.in.th ข้อมูล ณ 30 ก.ย.60

ครอบคลุม

ทุกพื้นที่

การสื่อสาร
สาธารณะ /
สนับสนุน 
ประสานการ
ขับเคลื่อน
โครงการ 

1) การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี 

2) ให้สุขศึกษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี แก่ชุมชน / ผู้นำา / อสม. และรายครัวเรือน

3) จุลสารศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี ปีที่ 2 ฉบับที่ 5,6,7,8

4) จัดทำาสื่อการเรียนการสอน โปสเตอร์ ภาพพลิก เพื่อเผยแพร่สู่โรงเรียน ชุมชน และรพ.สต.

5) รณรงค์และร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอสว.) 

6) สนับสนุน การถ่ายทอดองค์ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี ให้กับเครือข่ายใน

    พื้นที่ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง อสม.และผู้นำาชุมชน

 
 

แหล่งข้อมูล:https://cloud.cascap.in.th ข้อมูล ณ 30 กย.60 
การดูแล
แบบต่อเนื่องที่
บ้าน: ผู้ป่วย
รายที่จ้าเปน็มี
ระบบการดูแล
รักษาทั งใน-
นอก รพ. 

การดแูลแบบตอ่เนื่องที่บ้าน

การดูแลแบบต่อเนื่อง      ผู้เข้ารบัการรักษา ผลงาน 

รวม 5,416 4,528 (ร้อยละ 83.6)  

            แหล่งขอ้มูล:https://cloud.cascap.in.th ข้อมูล ณ 30 กย.60 

ครอบคลุมทกุพื นที ่
 

           การ
สื่อสาร
สาธารณะ /
สนับสนุน 
ประสานการ
ขับเคลื่อน
โครงการ    

1) การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร ่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารโรคพยาธิใบไม้ตับ   
2) ให้สุขศึกษารายครัวเรือน   
3) จุลสารศูนยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดี  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 8 
4) สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ภาพพลิก เพื่อเผยแพร่สูโ่รงเรียนและรพ.สต. 
5) รณรงค์เพื่อสร้างกระแสในพื นที่    

 

  

ศรีนครินทร์ มข
อดุรธานี
สกลนคร

มหาราชนครราชสมีา
ขอนแก่น

มะเร็งอบุลราชธานี
ล าปาง

จ านวน

รพ

        ขอ้มูล 30 กย.60 
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560
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 นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายตำาบลจัดการสุขภาพกำาจัด
ปญัหาโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นำา้ด ีและแลกเปลีย่นเรยีนรูน้วตักรรมตำาบลตน้แบบ ในเขตสขุภาพที ่9 วนัที ่7 - 8 สงิหาคม 
2560 ณ ห้องประชุม เพลา เพลิน รีสอร์ท อำาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 นายแพทยโ์สภณ เมฆธน ปลดักระทรวงสาธารณสุข เปน็ประธานเปดิงานประชมุวิชาการ การดำาเนนิงานกำาจัดโรคพยาธใิบไม้ตบั 
และมะเร็งท่อนำ้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ปี พ.ศ. 2560เพื่อถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำาเนินงานขับเคลื่อน
ตามแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อนำ้าดี ของสำานักโรคติดต่อทั่วไปร่วมกับภาคีเครือข่าย 
เขตสุขภาพที่ 1 6 7 8 9 และ 10 ในวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น

ประชุมวิชาการโครงการกำาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ปี พ.ศ.2560 

 นายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระดับคุณภาพ
การจัดการแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขบวนการจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ 
และมะเร็งทอ่นำา้ด ีผู้บรหิารและครผููจ้ดัการเรียนการสอนในโรงเรยีน พืน้ท่ีรบัผิดชอบเขตสขุภาพท่ี 10 ในวนัท่ี 14 - 15 กันยายน 2560 
ณ โรงแรมลายทอง อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ภ�พกิจกรรม

ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขบวนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมตำาบลต้นแบบ

 สำานกังานสาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธาน ีไดจ้ดัประชมุการถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกบัเครือขา่ยในพืน้ทีเ่สีย่ง  
เพ่ือขับเคลื่อนการดำาเนินงานกำาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ พร้อมแนวทางการ
พฒันาปรบัปรงุการดำาเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพ และยัง่ยนื ในวนัที ่24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรีเจ้นท ์จังหวดัอบุลราชธาน ี

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ภ�พกิจกรรม

 สำานกังานปอ้งกันควบคมุโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสมีา รว่มกบัเครอืขา่ย สำานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภมู ิจดัประชมุเตรยีม
หลักสูตรการเรียนการสอน โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดีในเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำาหรับบุคลากรทางการศึกษา 
เขตอำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมหลักสูตรการเรียนการสอน โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี 

 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ 
เครือข่ายสำานกังานสาธารณสุขอำาเภอแวงนอ้ย และโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพตำาบลละหานนา ได้จดัประชมุโครงการขบัเคลือ่น
การดำาเนินงานแกไ้ขปญัหาโรคพยาธิใบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นำา้ด ี
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหน่วย
การเรียนรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี ในโรงเรียนเขต
พ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่เขต 3 ในวนัที ่8 กนัยายน 
2560 ณ หอ้งประชมุองคก์ารบริหารส่วนตำาบลแวงนอ้ย อำาเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 สำานกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชยีงใหม ่จดัประชมุเชิงปฏบิติัการขบัเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธใิบไม้ตบั 
และมะเร็งท่อนำ้าดี ในโรงเรียน แก่ผู้บริหารและครูผู้สอน โดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวง ศึกษาธิการ ในวันที่ 
15 กันยายน2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี

 คณะกรรมการกลางประเมินผลตำาบลต้นแบบสร้างสุขภาพดีวิถีไทย เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี นำาทีมโดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ได้ออกติดตามประเมินผลตำาบลต้นแบบจัดการสุขภาพดีเด่น ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 

ประเมินผลตำาบลต้นแบบจัดการสุขภาพดีเด่นในพื้นที่เสี่ยง
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ติดตามงานโรคหนอนพยาธิในโรงเรียน ตามโครงการพระราชดำาริฯ

 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ สสจ./สสอ./รพ.สต. ได้ออกติดตามความ
กา้วหน้าการดำาเนินงานควบคุมโรคหนอนพยาธใินโรงเรยีนตามโครงการพระราชดำาร ิ(รร.ตชด. รร.พระปรยิติัธรรม และโรงเรยีน
ในถิ่นทุรกันดาร) เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำาเนินงาน จำานวน 30 แห่งในช่วงวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560

ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี

 สำานกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที ่7 จงัหวดัขอนแกน่ รว่มกบั 
เครือข่ายในพื้นที่ ดำาเนินการติดตามประเมินผล ด้านความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพ ก่อนจัดการเรียนหน่วยการ
เรียนรู้เร่ืองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี และตรวจ
คัดกรองพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิอื่นๆ ในนักเรียน 
ช้ันมัธยม ศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 
โรงเรยีนบา้นหว้ยทรายทุ่งมน โรงเรยีนหนองไหลหนองบัวทอง  
และโรงเรียนโคกแปะ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 4 - 6 
กันยายน 2560 

การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อนำ้าดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

 นายแพทย์วิทยา พลสีลา ผู้อำานวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย ร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนท่ี ได้ดำาเนินงานกิจกรรมตรวจคัดกรอง
อัลตราซาวด์ เพ่ือเฝ้าระวังค้นหามะเร็งท่อนำ้าดี ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ >40 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิ 
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี แก่ประชาชนและนักเรียน เพ่ือการควบคุมเฝ้าระวังและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในวันที่  
13 กันยายน 2560 

โครงการรณรงค์การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ

 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 6 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่อำาเภอโคกสูง ได้ดำาเนินงานโครงการรณรงค์การ
ตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีข้ึนไป ในพื้นที่อำาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยมีกลุ่ม 
เป้าหมายจำานวน 1,120 ราย ระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2560 



จุลสาร ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับ
	 และมะเร็งท่อนํ้าดี
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ภ�พกิจกรรม

     นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
เปน็ประธานโครงการควบคมุโรคติดต่อแบบบรูณาการ โดยความร่วมมอืของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน(อสม.) จังหวัด
ขอนแก่น ในการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี และการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมจำานวน 5 รุ่น ปีละ 200 คน ในพื้นที่อำาเภอเมือง อำาเภอบ้านไผ่ 
อำาเภอพล อำาเภอชุมแพ และอำาเภอนำา้พอง ในชว่งเดือน กรกฎาคม - สงิหาคม 2560 

อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)

โครงการรณรงค์มหกรรมสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่กินปลาดิบ

 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  
ร่วมกับภาคีเครือข่ายอำาเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน  
สาธารณสุขเมอืงปาน และ องคก์ารบริหารส่วนตำาบลเมอืงปาน 
ได้จัดโครงการรณรงค์มหกรรมสุขภาพ “คนเมืองปาน  
กินปลาปรุงสกุปลอดโรคพยาธใิบไมตั้บและมะเร็งทอ่นำา้ด”ี 
เพื่อการป้องกันควบคุมโรค และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ไม่กินปลาดิบ แก่ผู้นำาชุมชน/อสม./นักเรียน/ประชาชน 
ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอำาเภอเมืองปาน 
จังหวัดลำาปาง

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยง

 สำานกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที ่7 จงัหวดัขอนแกน่ รว่มกบั 
เครือข่าย สาธารณสุขเมืองขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบลโคกสี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้าน
หว้า จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ประชาชนกลุ่มเสี่ยง อาสาสมัครสาธารณสุข และ
ผู้นำาชุมชน เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ทอ่นำา้ด ีและ การปรบัเปลีย่นพฤติกรรม ในพืน้ที ่ตำาบลท่าพระ 
ตำาบลโคกสี ตำาบลบ้านหว้า ตำาบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560




