


บรรณาธกิารแถลง

ความก้าวหน้าโครงการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร 
เสรมิสร้างภูมคิุ้มกัน โรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อนํา้ด ี 
สําหรับนักเรยีนในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน  
ภูมภิาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

สุนัขและแมวมคีวามสําคัญต่อการป้องกัน 
โรคพยาธใิบไม้ตับอย่างไร ?

นํา้ยาล้างจานทําให้ตัวอ่อนพยาธใิบไม้ตับตายได้หรอืไม่ ?

สรุปความก้าวหน้าผลการดําเนนิงานตามบันทกึข้อตกลง 
ความร่วมมอืทางวชิาการ เพื่อกําจัดปัญหาโรคพยาธใิบไม้
ตับและมะเร็งท่อนํา้ดใีนพื้นที่เสี่ยง กระทรวงสาธารณสุข 
และกระทรวงศกึษาธกิาร

ผลการดําเนนิงานโครงการกําจัดปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตับ 
และมะเร็งท่อนํา้ด ีถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประเทศไทย  
ปี 2561 ณ วันที่ 30 มถิุนายน 61

ภาพกจิกรรม
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มุ่งสู่การเป็น Excellent Center 
ในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

การแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบั และมะเรง็ท่อนํา้ดี

2. เพื่อส ่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของภาคี

เครอืข่ายที่เกี่ยวข้อง 

สารบัญ

จัดทําโดย
ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 
สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น	
400/1 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 เดือน ตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561

บรรณาธิการแถลง

 จุลสารศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับนี้

เป็นจุลสาร ปีที่่ 3 ฉบับที่ 9 ( เดอืนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 ) เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร นวัตกรรมความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน  และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งจะช่วย

สนับสนุนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและการต่อยอดองค์ความรู้  แนวทางในการดําเนินงานกา

รกําจัดปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อนํา้ด ีให้เกดิประสทิธภิาพ

 เนื้อหาสาระที่นํามาฝากในจุลสารฉบับนี้  ประกอบด้วย ความก้าวหน้าโครงการวิจัยและ

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี สําหรับนักเรียนในสถาน

ศกึษาขัน้พื้นฐาน ภมูภิาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื , สนุขัและแมวมคีวามสําคญัต่อการป้องกันโรคพยาธใิบไม้

ตับอย่างไร , นํ้ายาล้างจานทําให้ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับตายหรือไม่ , สรุปความก้าวหน้าผล

การดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกําจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเรง็ท่อนํา้ดใีนพื้นทีเ่สีย่ง กระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงศกึษาธกิาร , และรายงานความก้าวหน้า

ผลการดําเนินงานโครงการกําจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 

ประเทศไทย ปี 2561 ในส่วนท้ายของเล่มจะนําเสนอประมวลภาพกจิกรรมการดําเนนิงานของเครอืข่าย

ของเราจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 

 กองบรรณาธกิารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชกิวารสารทุกท่านจะได้รับประโยชน์ จากเนื้อหาสาระ

ที่นํามาฝากในจุลสารฉบับนี้  สําหรับการนําไปพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อช่วยกันในการกําจัดปัญหา

พยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อนํา้ด ีให้หมดไปจากประเทศไทย 

กองบรรณาธิการ

ชีวิตห่างไกลมะเรง็ท่อน�้าด ี
ต้องหลีกหนีจากการกินปลาดิบ



จุลสาร ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับ
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 เดือน ตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561

บทนํา
	 การสร้างภูมิคุม้กนัโรคพยาธิใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดใีห้
เกดิแก่เยาวชนในสถานศกึษา	ถอืเป็นการแก้ไขปัญหาในระดับ
ปฐมภูมิ	 ด้วยการตัดวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นสาเหตุ
ส�าคัญของโรคพยาธิใบไม้ตับ	ไม่ให้แพร่สู่ตัวคน	เพราะ	“คน” 
นอกจากจะได้รบัผลกระทบโดยตรงในฐานะผูต้ดิเชือ้เชือ้พยาธิ
ใบไม้ตบัแล้ว	คนยงัเป็นโฮสต์ตวักลางส�าคญัทีจ่ะท�าให้วงจรชวีติ
พยาธใิบไม้ตบัด�าเนินไปและกลับมาส่งผลกระทบต่อตัวคนอืน่ๆ	
ต่อไปไม่หยุดยั้ง	[1]	ดังนั้นแล้ว	ถ้าคนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงจร
ชีวิตพยาธิใบไม้ตับ	 โรคมะเร็งท่อน�้าดีก็จะค่อยๆ	 หายไปจาก
สงัคมไทยในทีสุ่ด	กลุม่เยาวชนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จงึถอื
เป็นกลุ ่มเป้าหมายหลักส�าคัญของโครงการวิจัยนี้	 ที่จะน�า
กระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมาใช้เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีให้เกิดขึ้น

การดําเนินงานวิจัย
	 ภายใต้ปัญหาและความส�าคัญดังกล่าว	 มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	 ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 สภาวิจัยแห่งชาติ	
ผ่านโครงการวิจัย	 “ท้าทายไทย:ประเทศไทยไร้พยาธิ
ใบไม้ตับ”	สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี	มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี	[2]	
จึงได้ด�าเนินโครงการวิจัยหลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�้าดีไปใช้ในโรงเรียน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
หลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีส�าหรับสถานศึกษา
ในเขตภมูภิาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และพฒันากระบวนการน�า
หลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา	 รวมท้ังศึกษาประสิทธิผลและผลกระทบของ
หลักสูตร	 วิธีด�าเนินการวิจัย	 ในระยะแรก	 ใช้การวิจัยเชิง

ประเมินเพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการจ�าเป็นใน
การพัฒนาหลักสูตร	 ด้วยวิธีการวิจัยเชิงส�ารวจ	 การสัมภาษณ์
เชิงลึก	และการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้อง	ครอบคลุมพื้นที่ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีร่องรอยของโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเรง็ท่อน�า้ดี	ใน	84	อ�าเภอ	ทัว่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	
ระยะที่สอง	ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา	ประกอบไปด้วยการวิจัย
เอกสาร	การยกร่างหลกัสตูร	การวจิยัเชงิทดลองน�าร่องเพือ่การ
ปรับปรุงหลักสูตร	 การวิจัยเชิงทดลองเปรียบเทียบเพื่อศึกษา
ผลการใช้หลักสูตร	 และปรับปรุงหลักสูตรก่อนการเผยแพร่สู่
สาธารณะ	 โดยท�าการศึกษาทดลองกับสถานศึกษาในเขต
จังหวัดขอนแก่น	 ร้อยเอ็ด	 นครพนม	 บึงกาฬ	 สุรินทร์	 และ
นครราชสีมา	 รวมจ�านวนสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย	 100	

โรงเรียน	ครูเครือข่าย	407	คน	และนักเรียน	4,406	คน	

ความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน
	 ผลการวิจัยในเบื้องต้น	พบว่า	1)	สถานศึกษาส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้มีการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนในเรื่องนี้	โดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแสดงถึงความต้องการในการจัดหลักสูตรและ
การเรียนการสอนให้กับนักเรียน	2)	การพัฒนาหลักสูตรเสริม
สร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	 มีในสาม
ระดับการศึกษา	 คือ	 ระดับประถมศึกษา	 เน้นการใช้กิจกรรม
และประสบการณ์เป็นฐานในการเรยีนรู	้ระดบัมธัยมศกึษาตอน
ต้น	 เน้นการใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู ้	 และระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย	เน้นการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรยีนรู้	
3)	 ผลของการพัฒนากระบวนการน�าหลักสูตรไปใช้	 พบว่า	 มี
การใช้กระบวนการส�าคญัในการขบัเคล่ือนสถานศึกษาคือ	การ
พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาในการน�าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัต	ิ

ความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

สำาหรับนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

ธีรชัย  เนตรถนอมศักดิ์
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 เดือน ตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561

หลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดีในเขตภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระดับประถมศึกษา 

โดยใช้กิจกรรมและ

ประสบการณ์เป็นฐาน

วีดีทัศน์ประกอบการใช้

หลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

โรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดีในเขตภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระดับประถมศึกษา โดยใช้

กิจกรรมและประสบการณ์

เป็นฐาน

สื่อหนังสั้น 

อีสานแซ่บ 

ตอน แซ่บคัก 

หนังสือนิทานภาพ

ระดับประถมศึกษา 

เรื่อง ช่วยฉันหน่วยนะ

บันทึกการเรียนรู้

ส�าหรับนักเรียน 

ระดับประถมศึกษา

เอกสารหลักสูตร วีดีทัศน์ประกอบการใช้
หลักสูตร

สื่อหนังสั้น หนังสืออ่านประกอบ บันทึกการเรียนรู้

และการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรม	 4)	 ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฯ	พบว่า	 นักเรียนท่ีผ่านหลักสูตรน้ีมี
ภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	และนักเรียนกลุ่มที่เรียนผ่านหลักสูตรมีภูมิคุ้มกันฯ	สูง
กว่ากลุม่นกัเรยีนทีไ่ม่ได้เรยีนผ่านหลกัสตูร	และ	5)	ผลการศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการน�าหลกัสตูรฯ	พบว่า	นกัเรยีนทีผ่่าน
หลักสูตรมีระดับความคงทนในการเรียนรู้คงที่	 โดยภายหลังเรียนผ่านหลักสูตรไปแล้วหนึ่งเดือน	 มีผลคะแนนภูมิคุ้มกันไม่แตก
ต่างจากคะแนนเม่ือเรยีนจบหลกัสตูร	และจากการสนทนากลุม่คร	ูพบว่า	มกีารถ่ายโอนความรูใ้นหลกัสตูรจากนกัเรยีนสูส่มาชิก
ในครอบครัวของนักเรียน

บทสรุป
	 ภายหลังจากสถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมายด�าเนินการ	ได้น�าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน	ผ่านกระบวนการฝึกอบรม
ครูเครือข่าย	การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรที่ต่อเนื่อง	และการประเมินผลภูมิคุ้มกันฯ	นักเรียนอย่างเป็นระบบ	รวมถึงผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน	 ท�าให้สถานศึกษามีการบรรจุหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น�้าดีไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน	 รวมถึงความสนใจจากสถานศึกษาต่างๆ	 ที่ต้องการน�าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเอง	 จึงเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน	 เพราะโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีถือเป็นปัญหาส�าคัญของท้องถิ่น
อสีาน	ทีท่กุสถานศกึษาควรจดัการศกึษาให้กบันกัเรยีน	นอกจากนัน้แล้ว	การแก้ปัญหาเรือ่งโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี	
ผ่านกระบวนการให้การศึกษากับเยาวชนในสถานศึกษานั้น	ต้องอาศัยความร่วมมือในการท�างานร่วมกัน	ระหว่างบุคคลากรใน
สถานศึกษา	ชุมชน	ส�านักงานสาธารณสุข	และมหาวิทยาลัย	ในการวางแผนและด�าเนินงานในด้านสุขภาพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรปูธรรม	จงึจะท�าให้ผลของการพฒันาสามารถด�าเนนิไปได้อย่างยัง่ยนื	ซึง่ถือเป็นเป็นความท้าทายของการท�างานในเชิง
บูรณการอย่างแท้จริง

	 ส�าหรบัเอกสารและเอกสารประกอบหลกัสตูร	ทีใ่ช้ในการด�าเนนิการวจัิย	จ�าแนกตามระดับการศกึษา	สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่	1	:	ตัวอย่างหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร	ระดับประถมศึกษา
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 เดือน ตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561

หลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

โรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดีในเขตภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

หลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

โรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดีในเขตภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

วีดีทัศน์ประกอบการใช้

หลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

โรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดีในเขตภูมิภาค 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

วีดีทัศน์ประกอบการใช้

หลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

โรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดีในเขตภูมิภาค 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

สื่อหนังสั้น 

อีสานแซ่บ 

ตอน หมานผีเป้า

สื่อหนังสั้น 

อีสานแซ่บ 

ตอน 

ส้มปาก

หนังสือการ์ตูนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น  

เรื่อง ความสุก ฮีโร่ ผู้ปราบ

พยาธิใบไม้ตับ

หนังสืออ่านประกอบส�าหรับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชุด หนังสือพิมพ์  

ส�านักสามเหลี่ยมสุขใจ

บันทึกการเรียนรู้ส�าหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น

บันทึกการเรียนรู้ส�าหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

ตารางที่	2	:	ตัวอย่างหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตารางที่	3	:	ตัวอย่างหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เอกสารหลักสูตร วีดีทัศน์ประกอบการใช้
หลักสูตร

สื่อหนังสั้น หนังสืออ่านประกอบ บันทึกการเรียนรู้

เอกสารหลักสูตร วีดีทัศน์ประกอบการใช้
หลักสูตร

สื่อหนังสั้น หนังสืออ่านประกอบ บันทึกการเรียนรู้

เอกสารอ้างอิง

[1]	 ณรงค์	ขันตีแก้ว.	(2559).	ข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย	ประกอบการเสนอของบประมาณของส�านักงานคณะกรรมการ

การวจิยัแห่งชาต	ิประจ�าปีงบประมาณ	2559.	กลุม่เรือ่ง	โครงการวจิยัท้าทายไทย:	Fluke	Free	Thailand.	ขอนแก่น:	ภาควชิาศลัยศาสตร์	

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.	

[2]	 ธิดารัตน์	บุญมาศ.	(2558).	วิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี.	ขอนแก่น:	หจก.	โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 เดือน ตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561

	 โรคพยาธิใบไม้ตับ	 (Opisthorchis viverrini)	 มี

ผลกระทบต่อประชาชนมท้ัีงด้านสขุภาพและเศรษฐกจิ	คอื	ป่วย

เรือ้รงั	ท�างานไม่มปีระสทิธภิาพ	ท�างานไม่ได้ตามปกติ	หรือตาย	

ตลอดจนเสยีค่าใช้จ่ายในการรกัษา	คน	สนุขั	และแมวสามารถ

ตดิพยาธใิบไม้ตบัได้โดยการกินปลาทีม่ตีวัอ่อนระยะติดต่อโดย

ไม่ปรุงให้การวางแผนการควบคุมการระบาดของโรคพยาธิ

ใบไม้ตบัในคนสนุขัและแมว	ควรท�าดงัน้ี	รกัษาผู้ป่วยทีต่ดิพยาธิ	

รักษาสุนัขและแมวที่ติดพยาธิ	 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิ

ใบไม้ตบัแก่คนในพืน้ท่ี	การควบคมุโรคจงึจะได้ผลดี	การส�ารวจ

ความชุกของพยาธิใบไม้ตับในสุนัขและแมวในหมู่บ้านลุ่มน�้าชี

ของอ�าเภอมญัจาครี	ีอ�าเภอชนบท	บ้านแฮด	และอ�าเภอบ้านไผ่	

จังหวดัขอนแก่น	ซึง่เป็นพืน้ทีร่ะบาดของโรคใบไม้ในตับ	พบว่า	

พบสุนัข	และแมวติดพยาธิ	Opisthorchis viverrini	0.37%	

(3/821)	และ	35.51%	(76/214)	(Aunpromma	et	al.,	2012)	

ตามล�าดับ	 และรายงานการศึกษาความชุกของพยาธิใบไม้ตับ

ในสนุขัและแมวในหมูบ้่านรอบเขือ่นอุบลรตัน์	6	อ�าเภอ	พบว่า	

สุนัขและแมวมีอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับ	0.196%	(2/1018)	

และ	30.92%	(77/1249)	(Aunpromma	et	al.,	2016)	สุนัข

และแมวจึงเป็นโฮสต์สะสมเชื้อท่ีส�าคัญของพยาธิใบไม้ตับ	 ใน

การวางแผนการควบคุมการระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับ

นอกจากรักษาคนป่วยแล้ว	 ให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ผู้ป่วย	

และประชาชนทั่วไปแล้ว	 ยังต้องรักษาสุนัขและแมวในพื้นท่ีท่ี

มีการระบาดของโรคนี้ควบคู่ไปด้วย	

สุนัขและแมว
        มีความสําคัญต่อการป้องกัน

โรคพยาธิใบไม้ตับอย่างไร ?

สุรสิทธิ์  อ้วนพรมมา

	 โครงการรกัษาโรคพยาธใิบไม้ตบั	ชนดิ	Opisthorchis 

viverrini	 ในสุนัขและแมวแบบกลุ่ม	 (Mass	 treatment	 of	

Opisthorchis viverrini	 infection	 in	 dogs	 and	 cats)	

เป็นโครงการที่	 3	 ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย	“Fluke 

Free	Thailand”	ร่วมด�าเนินโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีแบบบูรณาการครบวงจร	 เพ่ือ

การรักษาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในสุนัขและแมวในพื้นที่

เป้าหมาย	 84	 อ�าเภอ	 150	 หมู่บ้าน	 ภายในระยะ	 3	 ปี	 ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคเหนือ	 และภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย	เพื่อลดการแพร่พยาธิใบไม้ตับสู่สิ่งแวดล้อม	
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 เดือน ตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561

เอกสารอ้างอิง

Aunpromma,	S.,	Tangkawattana,	P.,	Papirom,	P.,	Kanjampa,	P.,	Tesana,	S.,	Sripa,	B.	amd	Tangkawattana,	S.	2012.	High	

prevalence	 of	 Opisthorchis	 viverrini	 infection	 in	 reservoir	 hosts	 in	 four	 districts	 of	 Khon	 Kaen	 Province,	 an	

opisthorchiasis	endemic	area	of	Thailand.	Parasitology	International.	61:	60-64.

Aunpromma,	S.,	Kanjampa,	P.,	Papirom,	Tangkawattana,	S.,		Tangkawattana,	P.,	Tesana,	S.,	Boonmars,	T.,	Suwannatrai,	

A.,	Uopsai,	S.,	Sukon,	P.,	and	Sripa,	B.		2016.	Prevalence	and	risk	factors	for	Opisthorchis	viverrini	infection	among	

cats	and	dogs	in	six	districts	surrounding	the	Ubolrattana	Dam,	an	endemic	area	for	human		opisthorchiasis	 in	

northeastern	Thailand.	Southeast	Asian	J	Trop	Med	Public	Health.	47(6):	1153-1159.

	 โครงการจะเก็บตัวอย่างอุจจาระโดยการสวนทวาร

หนักด้วยชุดสอดทวาร	 จากน้ันแช่ตัวอย่างอุจจาระในน�้าแข็ง

ก่อนน�าไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการด้วยวิธี	Mini	–parasep	และ	

Quantitative	formalin-ether	sedimentation	ท�าการป้อน

ยาพราซิควอนเทล	 ขนาดยา	 40	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 ให้กับ

สุนัขและแมวทุกตัวหลังการเก็บตัวอย่างในทันที	 หลังจากนั้น	

1-2	 เดือนจะท�าการตรวจอุจจาระสุนัขและแมวตัวที่ติดพยาธ	ิ

และได้ยารักษา	เพื่อประเมินผลการรักษา	

	 การท�างานต้ังแต่เดือนมกราคม	 2559	 -	 กันยายน	

2560	 ได้ท�าการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับในสุนัขและแมว	 โดย

การป้อนยาพราซิควอนเทล	 และเก็บตัวอย่างอุจจาระ	 ใน	 16	

จังหวัด	 82	 หมู่บ้าน	 ได้แก่	 จังหวัดขอนแก่น	 หนองบัวล�าภู	

มหาสารคาม	 กาฬสินธุ์	 อุดรธานี	 เลย	 หนองคาย	 บึงกาฬ	

มกุดาหาร	น่าน	พะเยา	เชยีงราย	แม่ฮ่องสอน	เชยีงใหม่	ล�าปาง	

นครพนม	และสกลนคร	จ�านวนสัตว์ทีไ่ด้รับยา	คอื	สนุขั	2,211	

ตัวและแมว	 296	 ตัว	 ผลการตรวจพบว่า	 แมว	 227	 ตัว	

ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ	 13	 ตัว	 (คิดเป็น	 5.72%)	 ส่วนสุนัข	

1,724	 ตัว	 ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ	 1	 ตัว	 (คิดเป็น	 0.06%)	 

ผลการตรวจสุนัขและแมวที่ติดพยาธิใบไม้ตับหลังการให้ยา	 

พบว่า	แมว	13	ตัว	และสุนัข	1	ตัว	ตรวจไม่พบพยาธิใบไม้ตับ

หลังให้ยา	

	 ดังนั้นสุนัขและแมวในพื้นที่เป้าหมาย	 84	 อ�าเภอ	

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคเหนือ	 และภาคตะวันออก

ของประเทศไทย	 ควรได้รับยาพราซิควอนเทลทุกตัว	 เพื่อลด

การแพร่กระจายโรคพยาธิใบไม้ตับสู่สิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้เป็น

พื้นที่ที่ปลอดจากโรคพยาธิใบไม้ตับต่อไป
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นํ้ายาล้างจานทําให้ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ

ตายได้หรือไม่ ?

	 เป็นท่ีทราบกันดีว ่าโรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัจจัย
เสี่ยงหลักที่ส�าคัญในการท�าให้เกิดโรคมะเร็งท่อน�้าดี	 ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน	 การติดพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการบริโภคปลาวงศ์
ตะเพียนที่ปรุงไม่สุกที่มีการปนเปื้อนตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ
เมตาเซอร์คาเรีย	 และพบข้อมูลคนไข้บางส่วนไม่มีประวัติของ
การบริโภคปลาปรุงไม่สุก	 ซึ่งนักวิจัยมักเข้าใจว่าอาจเพราะ
การสื่อสารที่ไม่ตรงกัน	เช่น	เคย	หรือ	ไม่เคยบริโภค	ซึ่งเข้าใจ
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล	 “ไม่เคย”	 ในความหมายของ
คนส่วนใหญ่	คือ	นานๆ	ครั้ง	ครั้งหรือสองครั้งต่อปี	หรือ	ไม่ใช่
การรับประทานเป็นปกติทุกวัน	 ซึ่งหากนักวิจัยได้รับค�าตอบ
แบบนี้จะเป็นการสื่อความหมายของค�าว่า	 “เคยแน่นอน” 
ซึ่งการติดพยาธิใบไม้ตับนั้นถึงเคยแค่ชิมครั้งเดียวก็ติดพยาธิ
ใบไม้ตับได้หากปลาเหล่านั้นมีการปนเปื ้อนตัวอ่อนพยาธิ
ใบไม้ตับ	 อย่างไรก็ตามบางส่วนที่ไม่เคยเลยแม้แต่ชิม	 ซึ่งอาจ
มาจากหลายปัจจัยเช ่น	 ไม ่ชอบรับประทานปลา	 หรือ
รับประทานอาหารเจ	เป็นต้น	

	 จากการลงพืน้ท่ีส�ารวจอย่างจรงิจัง	เพือ่หาข้อเท็จจรงิ	
ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง	 โดยการสอบถามประวัติส่วนตัวจากผู้ติด
พยาธิใบไม้ตบัและครอบครวัและเพือ่นบ้าน	ในประเดน็ดงักล่าว
ท�าให้ทราบว่า	มปีระชาชนส่วนหน่ึงท่ีไม่เคยบรโิภคปลาดบิหรอื
ปลาปรุงไม่สุกแต่มีรายงานและตรวจพบพยาธิใบไม้ตับจริง	
ไม่ได้มาจากการเขียนชื่อผิด	 หรือใช้อุจจาระคนอื่นแล้วน�ามา
ตรวจ	 “ค�าถามท่ีหลายๆคนสงสัยคือไม่รับประทานอาหาร
เสี่ยงแล้วติดพยาธิได้อย่างไร”	 หากเราลองคิดอย่างเป็นเหตุ

เป็นผลกอ็าจจะพบสาเหตทุีแ่ท้จรงิ	โดยเริม่ทีก่ารเตรยีมอาหาร
จากปลาซ่ึงต้องใช้ท้ังเขียง	ท้ัง	มดี	และภาชนะอืน่ๆ	ซึง่หากปลา
มีการปนเปื้อนของพยาธิจริง	 ก็อาจท�าให้มีการปนเปื้อนของ
ตัวอ่อนระยะติดต่อในอุปกรณ์เครื่องครัว	 โดยเฉพาะเขียงและ
หรือมีด	 และภาชนะต่างๆ	 ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงของการที่
ตัวอ่อนพยาธใิบไม้ตับอาจตกค้างหลงเหลือท่ีอปุกรณ์เคร่ืองครวั	
แม้กระทั่งพ้ืนรอบๆ	 ของการประกอบอาหาร	 ก็เป็นไปได้ว่า
มโีอกาสทีผู่ที้ไ่ม่เคยบรโิภคปลาดิบตดิเชือ้พยาธใิบไม้ตบัได้	และ
ค�าถามที่หลายคนต้องสงสัยตามมาคือ	 “น�้ายาล้างจานหรือ
สารซกัฟอกฆ่าตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตบัได้มัย้” 
อย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นนี้
อย่างจริงจัง	 จากความสงสัยของทีมวิจัยในโครงการปลา
ปลอดภัย	:	ปลาปลอดพยาธิ	เช่นเดียวกับผู้ที่ติดพยาธิใบไม้ตับ
แต่ไม่เคยมีประวัติของการรับประทานอาหารเส่ียงเลย	 ดังนั้น
ทางทีมวิจัยได้ท�าให้ศึกษาเบื้องต้นของผลการใช้น�้ายาล้างจาน
และน�้ายาท�าความสะอาดที่มีขายตามท้องตลาดในการฆ่า
ตัวอ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับ	 ซ่ึงจากการศึกษาเบ้ืองต้น
โดยการแช่ระยะติดต่อเมตาเซอร์คาเรียในน�้ายาล้างจานหรือ
สารซักฟอกบางชนิดอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง	พบว่าน�้ายาล้างจาน
หรือสารซักฟอกบางชนิดไม่สามารถฆ่าตัวอ่อนระยะติดต่อ
ของพยาธิใบไม้ตับได้ในเวลาที่จ�ากัด	 ดังภาพที่	 1	 ซึ่งก็มี
ความเป็นไปได้ว่าหากใช้เวลานานขึ้นน�้ายาล้างจานหรือสาร
ซักฟอกอาจฆ่าพยาธตัิวอ่อนระยะนีไ้ด้	ดังนัน้วธิกีารทีป่ลอดภยั
ที่สุดในการก�าจัดตัวอ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับที่ดีที่สุด
คือการใช้น�้าร้อน	 โดยการล้างหรือแช่อุปกรณ์เครื่องครัวและ
พื้นรอบๆ	ที่ประกอบอาหารด้วยน�้าร้อน	

ธิดารัตน์  บุญมาศ
สุคนธ์ทิพย์  เขืองเชียงขวาง
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ภาพที่ 1

	 การเปลีย่นแปลงรปูร่างของตวัอ่อนระยะ

ตดิต่อของพยาธใิบไม้ตบั	(OV	metacercaria)	

แช่กับนํ้ายาล้างจานและนํ้ายาทําความสะอาด

ยี่ห้อต่างกัน	 ที่ระยะเวลา	 30	 นาที	 A	 คือ	

กลุ ่มควบคุมแช่ในนํ้าเกลือเข้มข้น	 0.85%,	

B	 คือ	 กลุ่มที่ทําให้แห้ง,	 C	 คือกลุ่มที่แช่ใน

ผงซักฟอกยี่ห้อโอโม,	D	คือ	กลุ่มที่แช่ในนํ้ายา

ล้างจากยี่ห้อซันไลต์,	E	คือ	กลุ่มที่แช่ในนํ้ายา

ฆ่าเชื้อยี่ห้อเวอร์คอน	 และ	 F	 คือ	 กลุ่มท่ีแช่

ในนํ้ายาฆ่าเชื้อเดทตอล

เอกสารอ้างอิง

1.	 Khueangchiangkhwang,	 Sukhonthip;	 Boonmars,	 Thidarut;	 Sripan,	Panupan;	 Songsri,	 Jiraporn;	 Boueroy,	 Parichart;	

Aukkanimart,	 Ratchadawan;	 Sriraj,	 Pranee;	 Ratanasuwan,	 Panaratana;	 Chomphumee,	 Kanpicha;	 Laummaunwai,	

Porntip;	Boonjaraspinyo,	SirintipEffect	of	household	cleaning	solutions	and	disinfectants	on	the	infectivity	of	Opisthor-

chis	viverrini	metacercariae	.	Food	Control.	89,	2018,	291-299
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	 ผลการด�าเนนิงานตามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการเมือ่วนัท่ี	8	มนีาคม	2560	เพ่ือขับเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์

ทศวรรษก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีตามมติคณะรัฐมนตรี	 ในการจัดการเรียนการสอนช่วงชั้นอนุบาลถึง

มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน	459	แห่งในพื้นที่เสี่ยงสูง	29	จังหวัด	ตามประเด็นต่อไปนี้

1.	 ผลการจัดการเรียนการสอน

เขต
ระดับชั้นเรียนที่จัดการสอน จ�านวน		(แห่ง)

(พ.ศ.	2560)

จ�านวน		(แห่ง)

(ขยาย	พ.ศ.	2561)อนุบาล ประถม1-3 ประถม4-6 มัธยม1-3

1 7 26 8 1 42 103

6 13 13 13 6 13 59

7 66 66 117 7 117 64

8 47 479 479 59 491 43

9 363 363 363 23 363 136

10 163 257 257 18 688 100

รวม 659 1,204 1,237 114 1,714 505

2.	 ผลการส�ารวจพฤติกรรมและอตัราชกุการติดพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนักเรยีนประถมศกึษาในโรงเรยีนน�าร่อง	พืน้ทีเ่สีย่ง
เขตสุขภาพที่	7	พบว่าความชุกพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนลดลงจากร้อยละ	5.2	ในปี	พ.ศ.	2559		เป็นร้อยละ	0.8		ในพ.ศ.	2561	

และมีแผนด�าเนินการภาพรวมระดับประเทศ	ในปีงบประมาณ	2562

3.	 ผลการส�ารวจความพึงพอใจ	ครูผู้สอนและนักเรียนมีความพึงพอใจมากต่อการจัดการเรียนการสอน	

4.	 สือ่การสอน	พฒันาร่วมกนัโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศกึษาธกิารในรูปแบบหนงัสืออเิลคทรอนคิส์ส�าหรบัการ

ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง	การศึกษานอกโรงเรียนและสื่อออนไลน์เพื่อประชาชนเข้าถึงได้ง่าย

สรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

เพื่อก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในพื้นที่เสี่ยง 
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรการ ผลการดำาเนินงาน เป้าหมาย

การจัดการ 

สิ่งแวดล้อม:	 

โดยการจัดการ

สุขาภิบาล 

สิ่งแวดล้อม	 

ลดการปนเปื้อน

ในแหล่งน�้า/ 

ห่วงโซ่อาหาร	

(ปลาปลอดพยาธิ)

ผลการด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

เขต
สุขภาพ

การก�าจัดสิ่งปฏิกูล การจัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย ออกข้อบัญญัติ %	การออก 
ข้อบัญญัติ

เป้าหมาย ผลงาน

1 72 57 79.17 217 152

6 55 55 100.00 59 59

7 48 48 100.00 146 146

8 82 82 100.00 381 381

9 68 68 100.00 136 136

10 100 100 100.00 100 100

รวม 425 410 96.47 1,039 974(93.74%)

แหล่งข้อมูล:	จากผู้รับผิดชอบระดับเขต	ณ	30	มิ.ย.61

ต�าบลจัดการ

สุขภาพ

แบบครบวงจร

ในพื้นที่	รวม	

425	ต�าบล

การควบคุม

ป้องกัน

ตรวจค้นหา 

การติดพยาธิ 

เพื่อน�าสู่ 

การรักษา

มีการคัดกรองการติดพยาธิด้วยการตรวจอุจจาระในปชช.	อายุ	15	ปีขึ้นไป

พื้นที่ เป้าหมาย
ตรวจ	 ติดเชื้อ	OV

จ�านวน % จ�านวน %

เขตสุขภาพที่1 41,821 31,214 74.64 3,227 10.34

เขตสุขภาพที่6 53,395 26,378 49.40 1,061 4.02

เขตสุขภาพที่7 41,630 15,289 36.73 1,130 7.39

เขตสุขภาพที่8 74,210 51,354 69.2 1,143 2.23

เขตสุขภาพที่9 61,540 39,016 63.40 2,298 5.89

เขตสุขภาพที่10 90,500 75,640 83.53 5,173 6.83

รวม 363,096 238,891 65.79 14,032 5.87

แหล่งข้อมูล:	จากผู้รับผิดชอบระดับเขต	ณ	30	มิ.ย.61

ตรวจอุจจาระ

เป้ารวม	

363,096	ราย

โครงการกําจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าด ี
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประเทศไทย ปี 2561  ณ  30 มิถุนายน 2561

ผลการด�าเนินงาน
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มาตรการ ผลการดำาเนินงาน เป้าหมาย

การรักษา

พยาบาล

ตรวจคัดกรอง

กลุ่มเสี่ยง 

อายุ	40	ปีขึ้นไป	

ด้วยอัลตร้าซาวด์

การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน�้าดี	อายุ	40	ปีขึ้นไป	ด้วยด้วยอัลตร้าซาวด์

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผิดปกติ
สงสัย	
CCA

CT/ 
MRI

พบเป็น
มะเร็ง

รักษา

เขตสุขภาพที่1 26,875 8,229 30.62 3,036 77 9 3 3

เขตสุขภาพที่6 4,365 4,533 100.00 2,344 12 0 0 0

เขตสุขภาพที่7 38,750 25,451	 65.68 10,586 219 29 10 10

เขตสุขภาพที่8 56,250 30,539	 54.29 13,730 177 27 17 13

เขตสุขภาพที่9 37,620 35,323 93.89 11,546 233 69 35 33

เขตสุขภาพที่10 39,500 17,845 45.18 9,184 97 1 0 0

รวม 203,360 121,920 59.95 50,426 815 135 65 59

แหล่งข้อมูล:	https://cloud.cascap.in.th	ข้อมูล		ณ	30	มิ.ย.61

อัลตร้าซาวด์

รวม	203,360	

ราย

ผลการรักษา 

ด้วยการผ่าตัด
การรักษาโดยการผ่าตัด

เขต รักษารวม รวมผ่าตัด ผ่าตัดหาย ผ่าตัดประคับประคอง

1 177 47 39 8

7 1,864 213 140 73

8 725 42 35 7

9 592 43 15 28

10 1,099 174 144 30

รวม 4,457 519 373 146

ส�าหรับการรักษาแบบประคับประคองทั้งสิ้น	3,749	ราย	คิดเป็น	84.1	%	ของผู้ป่วย

ทั้งหมด

แหล่งข้อมูล:	https://cloud.cascap.in.th	ข้อมูล		ณ	30	มิ.ย.61

การสื่อสาร

สาธารณะ	/

สนับสนุน	

ประสาน 

การขับเคลื่อน

โครงการ

1.	 การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่	ความรู้	ข้อมูลข่าวสารโรคพยาธิใบไม้ตับ 

และมะเร็งท่อน�้าดี

2.	 ให้สุขศึกษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีรายครัวเรือน

3.	 จุลสารศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี		ปีที่	3	ฉบับที่	9

4.	 สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน	ภาพพลิก	เพื่อเผยแพร่สู่โรงเรียนและรพ.สต.

5.	 รณรงค์เพื่อสร้างกระแสในพื้นที่	

6.	 สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	เพื่อการ

ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง	และอสม.และแกนน�า		
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ก�าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในปี 2561

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ปี 2561

 นายแพทย์โอภาส	การย์กวนิพงศ์	รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ	เป็นประธานเปิดการประชมุคณะกรรมการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์
ก�าจดัพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด	ีวนัที	่11	พฤษภาคม	2561	ณ	ห้องประชมุชยันาทนเรนทร	อาคาร	1	ชัน้	2	ส�านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข

 นายแพทย์ธนรักษ์	 ผลิพัฒน์	 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค	 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	ในปี	2561	ในระหว่างวันที่	22	-	24	พฤศจิกายน	2560	ณ	โรงแรมพูลแมนขอนแก่น	
ราชา	ออคิด	โดยส�านักโรคติดต่อทั่วไป	ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับเขตและจังหวัด

	 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น	ร่วมกับ	เครือข่ายทางด้านการศึกษา	และ	ส�านักงานสาธารสุขจังหวัดใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่	7	 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	 ในพื้นที่เสี่ยง
เขตสุขภาพที่	 7	 ในวันที่	 8	มกราคม	2561	ณ	 โรงแรมโฆษะ	จังหวัดขอนแก่น	และให้การสนับสนุนทีมวิทยากร	 ในการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเครือข่าย	จังหวัดหนองคาย	จังหวัดน่าน	
จังหวัดนครพนม	และจังหวัดบึงกาฬ
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ขับเคลื่อนการบังคับใช้ข้อบังคับในการจัดการสิ่งปฏิกูลและสิ่งแวดล้อม พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9

ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงานก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  
ในพื้นที่เสี่ยง เขตสุขภาพที่ 7

	 นายแพทย์ธีรวัฒน์	 วลัยเสถียร	 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันโรคที่	 9	 จังหวัดนครราชสีมา	 เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบังคับใช้ข้อบังคับในการจัดการสิ่งปฏิกูลและสิ่งแวดล้อม	ในพื้นที่เขตสุขภาพที่	9	ในวันที่	27	ธันวาคม	2560	
โดยทีมวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่	 9	 นครราชสีมา	 โรงแรมโคราชโฮเต็ล	 จังหวัดนครราชสีมา	 ผู้เข้าร่วมประชุม	 ประกอบด้วย	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และผู้รับผิดชอบงานโครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

	 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่7	 จังหวัดขอนแก่น	 ร่วมกับ	 ผู้รับผิดชอบงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน�้าดี	 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ	 ระดับจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี	 7	 ออกติดตามประเมินผล	 และให้การสนับสนุนฯการด�าเนินงาน
โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด	ีในพืน้ทีเ่สีย่ง	จงัหวดัมหาสารคาม	จงัหวดัร้อยเอด็	จงัหวดัขอนแก่น	และจังหวัด
กาฬสินธุ์	ในระหว่างเดือนกันยายน	-	พฤศจิกายน	2560

 นายแพทย์ธีรวัฒน์	 วลัยเสถียร	 ผู้อ�านวยส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่7	 จังหวัดขอนแก่น	 เป็นประธานเปิดการประชุม
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การด�าเนินงานการก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	 ในพื้นท่ีเส่ียง	 เขตสุขภาพที่	 7	
ในวันที่	22	มิถุนายน	2561	ณ	ห้องประชุมโรงแรมอวานี	ขอนแก่น	โฮเทล	แอนด์	คอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์	เป้าหมาย	220	คน	ประกอบด้วย	
ผู้รับผิดชอบงาน	ระดับจังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล	บุคลากรทางการศึกษา	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  
ในพื้นที่เสี่ยง เขตสุขภาพที่ 8

พัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แก่นผู้น�าชุมชน และอสม.ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

พัฒนาศักยภาพจุลทัศนากร การตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ เขตสุขภาพที่ 8

	 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 8	 จังหวัดอุดรธานี	 ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงานการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในพื้นที่เสี่ยง	 เขตสุขภาพที่	 8	 ระหว่างวันที่	 25	 –	 26	 ธันวาคม	2560	ณ	ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรา	
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดอุดรธานี	 โดยกลุ่มเป้าหมาย	ประกอบด้วย	 เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน�้าดี	ระดับจังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล	บุคลากรทางการศึกษา	และ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในพื้นที่เขตสุขภาพที่	8

	 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 7	 จังหวัดขอนแก่น	 ร่วมกับ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 จัดโครงการอบรมพัฒานา
ศักยภาพในการป้องกันควบคุม	โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	ให้กับแกนน�าประชาชนและอสม.	ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	
10	รุ่นๆละ	200	คน	ได้แก่	อ.สีชมพู	อ.	บ้านฝาง	อ.โคกโพธิ์ชัย	อ.มัญจาคีรี	อ.	กระนวน	อ.หนองเรือ	อ.ภูเวียง	อ.แวงน้อย	อ.ชนบท	
อ.อุบลรัตน์	ในระหว่างวันที่	22	-26	มกราคม	2561	และ	วันที่	17	–	21	เมษายน	2561

	 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 8	 จังหวัดอุดรธานี	 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานจุลทัศนากรในการตรวจหาหนอนพยาธ	ิ
ในระหว่างวันที่	6	–	8	ธันวาคม	2560	ณ	ห้องประชุมราชพฤกษ์	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น	และห้องปฏิบัติการ
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น	 จังหวัดขอนแก่น	 โดยผู้เข้าร่วมอบรม	 ได้แก่ผู้รับผิดชอบงานโครงการก�าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้าดี	ในระดับจังหวัด	ระดับอ�าเภอ	ระดับต�าบล	ในพื้นที่เสี่ยง	เขตสุขภาพที่	8
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พัฒนาศักยภาพจุลทัศนากร พัฒนาทักษะการตรวจวินิจฉัย เขตสุขภาพที่ 1

สนับสนุนการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง เขตสุขภาพที่ 7 ในปี 2561

วาระแห่งชาติขจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีกับมูลนิธิมะเร็งสัญจร ครั้งที่ 68

	 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี	 1	 จังหวัดเชียงใหม่	 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจุลทัศนากร	 เพ่ือฟื้นฟูวิชาการพัฒนาทักษะ
การตรวจวนิจิฉยัและประเมนิความรนุแรงโรคหนอนพยาธใินพ้ืนทีโ่ครงการพระราชด�าริฯ	ให้กบัผู้รับผดิชอบงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ	
ระดับเขต	จังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล	ในระหว่างวันที่	15	–	17	พฤษภาคม	2561	ณ	โรงแรมธารินทร์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่

	 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น	ได้สนับสนุนการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ	 พื้นท่ีเสี่ยงเขตสุขภาพท่ี	 7	 ในจังหวัดมหาสารคาม	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จังหวัดขอนแก่น	 และจังหวัดกาฬสินธุ	์ 
โดยการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	 และให้การบ�าบัดรักษาผู้ติดพยาธิใบไม้ตับทุกราย	 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์	 –	
พฤษภาคม	2561

	 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(CASCAP)	ร่วมกับ	สถาบันมะเร็ง	และ
ทีมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	 ออกตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�้าดี	 และผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี	 ในกิจกรรมวาระแห่งชาติ
ขจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีกับมูลนิธิมะเร็งสัญจร	ครั้งที่	68	 เมื่อวันที่	20	–	22	ธันวาคม	2560	ณ	โรงเรียนเชียงของ
วิทยาคม	อ�าเภอเชียงของ	เชียงราย
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โครงการรณรงค์คัดกรองตรวจมะเร็งท่อน�้าดีด้วยอัลตร้าซาวด์ เขตสุขภาพที่ 9

โครงการรณรงค์ “คนธาตุน้อย ปลอดพยาธิใบไม้ตับ” เขตสุขภาพที่ 1

มหกรรมรณรงค์และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต ไทยนิยม ยั่งยืน 4.0

	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	ร่วมกับ	ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพขนาย	และ	
องค์การบรหิารส่วนต�าบลขนาย	ได้จดัโครงการรณรงค์คดักรองตรวจมะเรง็ท่อน�า้ดด้ีวยอลัตร้าซาวด์	ในระหว่างวนัที	่17	-	18	พฤษภาคม	
2561	 ณ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลขนาย	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยได้รับการสนับสนุนทีมแพทย์ตรวจจาก
โรงพยาบาลล�าทะเมนชยั	และโรงพยาบาลหนองบญุมาก	เป้าหมายทัง้หมด	400	ราย	ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลขนาย

	 นายแพทย์ดนัย	เจียรกูล	ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	10	จังหวัดอุบลราชธานี	และ	ดร.มนัสนันท์	ลิมปวิทยากุล	
อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค	ร่วมเปิดรณรงค์	“คนธาตุน้อย	ปลอดพยาธิใบไม้ตับ”	ในวันที่	23	เมษายน	2561	ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง
ด�าเนินการก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	ปี	2561	โดยผู้เข้าร่วมรณรงค์ประกอบด้วย	กลุ่มนักเรียน/เยาวชน	ประชาชน	
อาสาสมัคร	ผู้น�าท้องถิ่นฯ	และผู้รับผิดชอบงานฯ	ระดับเขต	จังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบลธาตุน้อย	อ�าเภอเขื่องใน	จังหวัดอุบลราชธานี

	 ส�านักงานป้องกนัควบคมุโรคที	่10	จังหวดัอบุลราชธาน	ีร่วมรณรงค์มหกรรมสุขภาพและขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์พฒันาคุณภาพชวีติ	
ไทยนิยม	ยั่งยืน	4.0	ในวันที่	20	มีนาคม	2561	ณ	ต�าบลม่วงสามสิบ	อ�าเภอม่วงสามสิบ	จังหวัดอุบลราชธานี	ซึ่งมี	กิจกรรมจัดนิทรรศการ
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน	 และการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ	 และตรวจอุลตร้าชาวด	์
คัดกรองมะเร็งท่อน�้าดี	ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
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 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 6	 จังหวัดชลบุรี	 ร่วมโครงการรณรงค์ก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	
“วาระแห่งชาติขจัดโรคพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน�้าดี	 อ�าเภอวัฒนานคร	 จังหวัดสระแก้ว	 ปี	 2561”	 โดยพัฒนาศักยภาพ
พนักงานจลุทศันากรในการตรวจหาหนอนพยาธิและความรู้โรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดี	ให้กบัผู้รับผิดชอบงานฯ	อ�าเภอวฒันานคร	
จังหวัดสระแก้ว	ในวันที่	22	กุมภาพันธ์	2561

มหกรรมรณรงค์ “โครงการกําจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ปี 2561”

มหกรรมรณรงค์ “โครงการกําจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี”

โครงการรณรงค์ก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี เขตสุขภาพที่ 6

 นายแพทย์ประภาส	 วีระพล	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ	 เป็นประธานเปิดการจัดมหกรรมรณรงค์	“โครงการ
ก�าจัดปญัหาโรคพยาธใิบไมต้ับและมะเรง็ท่อน�า้ด	ีจังหวดัอ�านาจเจริญ	ป	ี2561”	โดยกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมของประชาชน	การตรวจคดักรองพยาธ	ิและตรวจอลัตราซาวน์	กลุม่เสีย่งโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี	ผู้เข้าร่วมประชุม	
ประกอบด้วย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	จิตอาสาประชาชน	และผู้รับผิดชอบงานฯ	ระดับเขต	จังหวัด	อ�าเภอ	
ต�าบลนาผือ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอ�านาจเจริญ

 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	1	จังหวัดเชียงใหม่	ร่วมรณรงค์มหกรรม	“โครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน�้าดี	อ�าเภอแม่สะเรียง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ปี	2561”	โดยกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ประชาชน	
อสม.	ผู้น�าชุมชน	และการประกวดส้มต�าปลาร้าสุก	ในวันที่	4	พฤษภาคม	2561




