


บรรณาธกิารแถลง

โครงการอาหารปลอดภัย : ปลาปลอดพยาธิ

การพัฒนาสุขภาวะชุมชน มุมมองและประสบการณ์ 
การพัฒนาชุมชนชาตพิันธุ์เพื่อป้องกันควบคุม 
โรคหนอนพยาธิ

ผลการด�าเนนิการโครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�า้ด ีถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประเทศไทย  
ปี 2562

จ�านวนโรงเรยีนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษา ที่ด�าเนนิการจัดการเรยีนการสอนโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ด ีจ�าแนกรายจังหวัด/เขต  
ปี 2559 - 2562

ภาพกจิกรรม

 จุลสาร... ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับ 
	 และมะเร็งท่อนํ้าดี	

คณะที่ปรึกษา
ประธานที่ปรึกษา
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจรญิชัย  อธบิดกีรมควบคุมโรค

ประธานกิตติมศักดิ์
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์

รองประธานกรรมการบรหิารแผนคณะกรรมการแผนคณะที่ 1
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.)
ที่ปรกึษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
นายกสมาคมระบาดวทิยา (ประเทศไทย)

รองประธาน
นพ.อัษฏางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป
พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ติดต่อ 

บรรณาธิการบริหาร
นพ.สุเมธ องค์วรรณดี

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชยีงใหม่
พญ.หรรษา รักษาคม

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
นพ.ธรีวัฒน์ วลัยเสถยีร

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
พญ.รพพีรรณ เดชพชิัย

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
นพ.กติติ์พงศ์ สัญชาตวริุฬห์

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสมีา
นพ.ดนัย เจยีรกูล

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

บรรณาธิการ
ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว

กองบรรณาธิการ
ดร.เชดิพงษ์ มงคลสนิธุ์ นางอรนาถ วัฒนวงษ์ 
ดร.อดุลย์ศักดิ์ วจิติร ดร.เพ็ชรบูรณ์ พูลผล
นายบุญเทยีน อาสารนิทร์ นางสาวสุมาล ีจันทลักษณ์
นายพจิารณ์ บุตราช นายสารัช บุญไตรย์
นายพัฒนศักดิ์ สทิธโิคตร นายบําเพ็ญ เกงขุนทด
นายเสร ีสงิห์ทอง นางอรวรรณ แจ่มจันทร์ 

ฝ่ายผลิต	 ฝ่ายเผยแพร่
นางศุจนิันท์ ตรเีดช  นางสาวอารยา จันทร์ขวาง
นายอนุชา มะลาลัย นางสาวช่อมาลา อุทัยอนิทร์
นายต่อพงษ์ กังสวร นายธนะชัย จํารัสไว
นายณัฐกติต์ โคตมะ นายสนธยา กลั่นทัต

พิสูจน์อักษร
นายลอืชัย เนยีมจันทร์ นางสาวนาฏยา ปัญโญวัฒน์

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็น Excellent Center 

ในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

การแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบั และมะเรง็ท่อนํา้ดี

2. เพื่อส ่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของภาคี

เครอืข่ายที่เกี่ยวข้อง 

สารบัญ

จัดทําโดย
ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 
สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น	
181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจนัทร์ ตำาบลในเมอืง อำาเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน่ 40000
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บรรณาธิการแถลง

จุลสารศนูย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน้ําดี ฉบบัน้ีเป็นปีท่่ี 4 ฉบับท่ี 11 (เดือน ตุลาคม 
2561 – มีนาคม 2562) อย่างท่ีเราทราบกันดีว่า หลายๆ ภาคส่วนได้ผสานความร่วมมือร่วมใจในการ
ดาํเนนิงานแก้ไข้ปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเรง็ท่อน้ําดีของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี โครงการ
อาหารปลอดภยั:ปลาปลอดพยาธิ ก็เป็นอกีหน่ึงในภาคส่วนท่ีได้ดําเนนิการ ในช่วงปี 2557-2561 โดยศูนย์วจิยั
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานข้อมูล
ท่ีน่าสนใจที่ควรติดตามในฉบับน้ี ไม่ว่าจะเป็นรายงานผลการสํารวจการปนเปื้อนตัวอ่อนพยาธิในหอยและ
ปลาในแหล่งนํ้าและผลิตภัณฑ์ปลา พื้นท่ีสํารวจภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดสระแก้ว 
เทคนิคการทําผลิตภัณฑ์ปลาให้ปลอดพยาธิก่อนการบริโภค อีกมุมหน่ึงน่าสนใจเช่นกัน คือ การพัฒนา 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคหนอนพยาธิ บทเรียนจากมุมมองประสบการณ ์
การพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์เพื่อป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิ กรณีศึกษาชุมชนปกาเกอญอ พื้นที่จังหวัด
ตาก ส่วนท้ายเล่มจุลสารมาติดตามผลการดําเนินงานโครงการกําจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อนํ้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562 ในรอบ 6 เดือนแรกของแต่ละพื้นที่มีผล 
การดําเนนิงานอย่างไรบ้าง จํานวนโรงเรยีนในสังกัด สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา ท่ีดําเนนิการ
จัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี จําแนกรายจังหวัด/เขต ต้ังแต่ ปี 2559-2562  
พร้อมประมวลภาพกิจกรรมการดําเนินงานต่างๆ ของเครือข่ายจากทั่วประเทศ 

กองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า จุลสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้อ่าน และขอขอบคุณ
ที่ติดตามจุลสารศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี มาอย่างต่อเนื่อง  พบกันใหม่ฉบับหน้า

กองบรรณาธิการ

กินปลาดิบ กินปลาก้อย อรอ่ยปาก
ต้องทุกข์ยาก ตอนป่วย ด้วยโรคตับ

ถ้าไม่เลิก ชีพนี้ อาจลาลับ
จงหวนกลับ กินปลาสุก ทุกข์จะคลาย

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11
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โครงการอาหารปลอดภัย : ปลาปลอดพยาธิ

เป็นทีท่ราบแล้วว่าโรคพยาธใิบไม้ตบัซึง่เป็นปัจจยัหลกั
ที่ส�าคัญในการท�าให้เกิดโรคมะเร็งท่อน�้าดี ดังนั้นการก�าจัด
หรือควบคุมการติดพยาธิใบไม้ตับจึงมีความส�าคัญมาก จาก
การด�าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน�า้ดมีาอย่างต่อเนือ่งเป็นระยะมากกว่า 20 ปี ของศนูย์วจิยั
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
กระทรวงสาธารณสุข และในปี 2557- 2561 มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น โดยทีม CASCAP ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้
แก ้ไขป ัญหาพยาธิใบไม ้ตับและมะเร็งท ่อน�้าดี ภายใต ้
ยุทธศาสตร์ประเทศในการลดความเหล่ือมล�้าทางด้าน
เศรษฐกิจ สงัคมและสขุภาพ และโครงการประเทศไทยไร้พยาธิ
ใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) ซึ่งสนับสนุนโดยส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยการท�างานร่วมกับส�านักงาน
ป้องกันควบคุมโรค กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและ
ขยายเครือข่ายการท�างานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ได้แก่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ศกึษาธกิาร มีการท�างานแบบบูรณาการตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้ 
ตั้งแต่เรื่องของการควบคุมป้องกันการติดพยาธิใบไม้ตับ  
การปนเปื้อนอุจจาระลงแหล่งน�้าและสิ่งแวดล้อม การวินิจฉัย 
การรักษา ทั้งคนสุนัขและแมว การให้การศึกษา การหา 
กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน�้าดี การป้องกันและรักษา การท�าระบบ
ฐานข้อมลู เพือ่ให้เกดิการตัดวงจรพยาธใิบไม้ตบัและลดมะเร็ง
ท่อน�้าดีให้ได้ในอนาคต 

ส�าหรับโครงการอาหารปลอดภัย : ปลาปลอดพยาธิ  
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การส�ารวจการปนเปื้อนตัวอ่อน

ธิดารัตน์ บุญมาศ  เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์  อัจฉรา อัจฉยสวัสดิ์  ปาริชาติ บัวโรย   
ปราณี ศรีราช  ชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล  รัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย์  ภานุพันธุ์ ศรีพันธุ์

ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ  รัชฏา ตั้งวงค์ ไทย  พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์  กานต์พิชา ชมภูม ี
สุดารัตน์ วงษา  และปานระวี สิงห์ ไธสง

โครงการแก้ ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี สถาบันมะเร็งท่อนำ้าดี ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร 

พยาธิในหอยและปลาในแหล่งน�้าธรรมชาติ ฟาร์มปลา 
(ภาพที ่1)ผลติภัณฑ์ปลาโดยเน้นปลาวงศ์ตะเพยีน (ภาพที ่2) 
เทคนิคอย่างง ่ายในการท�าให้ปลาและผลิตภัณฑ์ปลา
ปลอดพยาธิ (ภาพที่ 3) และการส่งเสริมเผยแพร่ให้ความรู้
แก่ชุมชนและสังคม (ภาพที่ 4) 

ภาพที่ 1 การส�ารวจพยาธิใบไม้ตับในปลาวงศ์ตะเพียน 
ในปี 2559 -2560 ในพื้นที่เป้าหมาย

ภาพที่ 2 การส�ารวจผลิตภัณฑ์ปลาติดพยาธิใบไม้ตับ 

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11
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ในปี 2559 -2560 ในพื้นที่เป้าหมาย

ภาพที่ 3 แสดงวิธิการท�าปลาส้มปลาร้าปลอดพยาธิ 

ภาพที่ 4 แสดงกิจกรรมการส่งเสริมเผยแพร่ให้ความรู้ 
แก่ชุมชนและสังคม

จากการส�ารวจการตดิเชือ้ตวัอ่อนระยะตดิต่อในปลาวงศ์
ตะเพยีน ในภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื รวมถงึจังหวดั
สระแก้ว ในปี 2559-2560 ส�ารวจไปทั้งสิ้น 475 แหล่งน�้า  
พบการติดเชื้อตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับจ�านวน 
113 แหล่งน�้า ดังนี้ ส�ารวจในภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ 
ล�าพูน พบการติดเชื้อตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ
จ�านวน 4 แหล่งน�้า ใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล�าปาง  
และน่าน ส่วนภาคตะวันออกท�าการส�ารวจที่จังหวัดสระแก้ว 
ซ่ึงพบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ 1 แหล่งน�้า และภาคตะวันออก
เฉียงเหนอืส�ารวจทัง้ 20 จงัหวดั พบว่ามตีวัอ่อนพยาธใิบไม้ตับ 
104 แหล่งน�า้ จากทัง้หมด 18 จงัหวดั ได้แก่ ร้อยเอด็ ขอนแก่น 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เลย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ 
หนองบวัล�าภู หนองคาย อดุรธาน ีชยัภมู ินครราชสมีา บรุรีมัย์ 
ศรีสะเกษ อ�านาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร ส่วน 2 จังหวัด
ที่ไม่พบการติดเช้ือ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ และอุบลราชธานี 
(ภาพท่ี 5) ส�าหรบัร้อยละของปลาทีพ่บการตดิพยาธใิบไม้ตับ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มไม่แตกต่างกัน  
ปี 2559 และ 2560 แต่หากเมื่อเทียบกับเมื่อสิบปีที่ผ่านมา
พบว่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะความหนาแน่นของ 
ตัวอ่อนพยาธิในปลาลดลงมาก ดังตารางที่ 1 ท้ังนี้ได้แสดง
รายช่ือพ้ืนที่ (ตารางท่ี 2) ที่ควรเฝ้าระวังพิเศษมาด้วยเพื่อให้ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ประสานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ควบคุมต่อไป นอกจากนี้แล้วผลการส�ารวจการปนเปื้อนของ
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับการส�ารวจปลาส้มในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือใน 20 จังหวัด จ�านวน 128 โรงงานและ
ผูป้ระกอบการ พบการติดเช้ือ 25 โรงงานและผูป้ระกอบการ 
คิดเป็น 19.53 % จาก 15 จังหวัด 

ส่วนวิธีการท�าให้ปลาปลอดพยาธิใบไม้ตับสามารถ
ท�าได้โดย การต้มในน�้าเดือดอย่างน้อย 10 นาที การอบโดย
ใช้เครือ่งไมโครเวป อย่างน้อย 10 นาทท่ีี 800 W การแช่แขง็
ที่อุณหภูมิ -20 องศาสเซลเซียส อย่างน้อย 3 วัน หรือ 
แช่แขง็ในตูแ้ช่แขง็ตูเ้ยน็ทีม่ใีช้ตามบ้านอย่างน้อย 1 สปัดาห์ 
ส่วนการท�าปลาส้มนั้นการหมักอย่างน้อย 3 วัน หรือปลาร้า
ต้องหมักอย่างน้อย 1 เดือน จะท�าให้ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ
ไม่มีความสามารถในการติดเช้ือในคน ในกรณีที่ไม่ทราบ
ระยะเวลาการหมักแน่ชัดของปลาส้มให้น�ามาแช่แข็ง 
อย่างน้อย 1 สัปดาห์หรือปรุงสุกก่อนบริโภค และในปลาร้า
ที่ซื้อมาจากท้องตลาดให้น�ามาทิ้งไว้อย่างน้อย 1 เดือน  
หรือต ้มก่อนบริโภค จะท�าให้ลดความเสี่ยงของการติด 
พยาธิใบไม้ตับได ้

นอกจากนี้แล้วยังพบรายงานการปนเปื ้อนในมีด  
เขียง หรือภาชนะเครื่องครัวที่มีการใช้ร่วมกัน ในระหว่าง
ปรุงอาหาร ส�าหรับค�าแนะน�าในการลดการปนเปื ้อน 
ของตัวอ่อนพยาธิในเครื่องครัวสามารถท�าได้โดยการล้าง
ด้วยน�้าร้อน หรือการใช้น�้ายาฆ่าเชื้อ Dettol 

การก�าจดัพยาธใิบไม้ตบัจะได้ผลดนีัน้ต้องมกีารท�างาน
แบบบูรณาการจากหลายฝ่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ 
ชุมชน สงัคม บคุลากรทางการแพทย์ รวมทัง้เยาวชนซึง่เป็น
อนาคตของชาติในการร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งนี้ ทางโครงการ
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินการ 
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนในการควบคุม
พยาธิใบไม้ตับต่อไป
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ภาพที่ 5 แผนที่แสดงการติดพยาธิใบไม้ตับในปี 2559 -2560  
ในพื้นที่เป้าหมาย

ตารางที่ 1 สรุปผลการติดพยาธิใบไม้ตับในปลาวงศ์ปลาตะเพียน 
จากพื้นที่เป้าหมายของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2559-2560 

ข้อมูล ปี 2559 ปี 2560

จ�านวนปลาทั้งหมดที่ส�ารวจ 13,165 28,653

จ�านวนปลาที่ติดเชื้อ OV 1,248 3,194

ร้อยละปลาที่ติดเชื้อ OV 9.48 11.15

ค่าเฉลี่ยของ meta/ปลา 1.70 1.10

จังหวัดที่พบจ�านวนปลาที่ติด OV 
มากที่สุด

จังหวัดหนองคาย
(ปลา 210 ตัว/OV4 Mc)

จังหวัดกาฬสินธุ์
(ปลา 474 ตัว/OV 689 Mc)
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ข้อมูล ปี 2559 
(จ�ำนวนปลำที่ติดเชื้อ/จ�ำนวนปลำทั้งหมด)

ปี 2560
(จ�ำนวนปลำที่ติดเชื้อ/จ�ำนวนปลำทั้งหมด)

แหล่งน�้าที่พบการติดพยาธิใบไม้ตับ
ในปลามากที่สุด

- อ่างเกบ็น�า้ห้วยสไีท (18/18) อ�านาจเจรญิ
- กุดกอก (40/40) มหาสารคาม
- ล�าห้วยทรายขาว (70/70) ขอนแก่น
- หนองเลิง ม.9 (209/209) หนองคาย
- หนองแจ้ง (48/48) กาฬสินธุ์
- ห้วยไร่ (1/1) นครพนม
- ห้วยกระทิง (95/95) กาฬสินธุ์
- อ่างเก็บน�้าโคกก่อ (5/5) มหาสารคาม
- อ่างเก็บน�้าหนองเม็ก (3/3)
(อ่างเก็บน�้าห้วยชะเงิบ มุกดาหาร)

-หนองจอก
(ต�าบลสะแก อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์)
(105/116)

อัตราการติดพยาธิในปลา (ร้อยละ) 100.00 90.517

ตารางที่ 2 รายชื่อแหล่งนํ้า ตําบล อําเภอและจังหวัด 

ชื่อแหล่งน�้า ปี 2559 ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

1. อ่างเก็บน�้าห้วยสีไทย คึมใหญ่ เมือง อ�านาจเจริญ

2. กุดกอก ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม

3. ล�าห้วยทรายขาว หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น

4. หนองเลิงม.9 น�้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย

5. หนองแจ้ง หนองบัว นามน กาฬสินธุ์

6. ห้วยไร่ โพนทอง บ้านแพง นครพนม

7. ห้วยกระทิง(อ่างเก็บน�้าหมาน) กกทอง เมือง เลย

8. อ่างเก็บน�้าโคกก่อ โคกก่อ เมือง มหาสารคาม

9. อ่างเก็บน�้าหนองเม็ก (อ่างเก็บน�้าห้วยชะเงิบ) ค�าป่าหลาย เมือง มุกดาหาร

เอกสารอ้างอิง
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บทความน้ีเป็นบทความท่ีสรุปและสังเคราะห์จากการ
ด�าเนนิงานพฒันาสขุภาวะชมุชนชาติพนัธ์ุ ปกาเกอญอ (กะเหรีย่ง) 
ในพื้นที่จังหวัดตาก ภายใต้แผนงานโครงการควบคุมโรค 
หนอนพยาธิตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มุ่งน�าเสนอกระบวนการพัฒนาชุมชนโดย
ให้ความส�าคัญกับกระบวนการพัฒนา (development 
process) เป็นหลัก จึงไม่ได้วิพากษ์และอภิปรายในส่วนของ
ผลการด�าเนินงานในโครงการพัฒนา 

การควบคมุโรคหนอนพยาธิเป็นงานสาธารณสขุทีส่�าคญั
งานหนึง่ของประเทศไทย โดยได้มกีารด�าเนินงานอย่างต่อเนือ่ง
เป็นระยะเวลายาวนาน ในระยะแรกอยูใ่นรปูแบบของโครงการ
พิเศษซึ่งอยู ่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในส่วนกลาง 
(Vertical Program) ต่อมาด�าเนินงานในรูปแบบของงาน
บริการสาธารณสุขทั่วไป ซึ่งอยู ่ในความรับผิดชอบของ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด (Comprehensive Health 
Service Program) หลงัจากกระทรวงสาธารณสขุได้ปรบัระบบ
งานสาธารณสุขใหม่ และมีการกระจายอ�านาจและความ 
รับผิดชอบลงสู่ระดับท้องถิ่น ในปัจจุบันการควบคุมโรคหนอน
พยาธิจึงอยู่ภายใต้การด�าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุข 
ในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครือข่ายสุขภาพ (CUP) และ
หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบล หรอื สถานอีนามยั (Primary 
care Unit) เดิม

การควบคุมโรคหนอนพยาธิในปัจจุบันจึงเป็นการ
ด�าเนินงานเชิงบูรณาการ เข้าถึงและสอดคล้องกับ วิถีชีวิตของ
ประชาชน โดยเน ้นกระบวนการมีส ่วนร ่วมของชุมชน  
การพัฒนาศักยภาพในการควบคุมโรคของชุมชน และเป็น 

การพัฒนาสุขภาวะชุมชน มุมมองและประสบการณ์
การพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์ 

เพื่อป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิ

วรยุทธ นาคอ้าย,Ph.D.
สำานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

กระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพ โดยกระบวนการสื่อสารและ
การให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ชุมชน ในการด�าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคร ่วมกัน เพื่อสนองต ่อสังคมอยู ่ เย็นเป ็นสุข 
ผ่านรปูแบบการพฒันาชมุชนซ่ึงเป็นการบรหิารจดัการชมุชนที่
มีกลไกการขับเคล่ือนการพัฒนาอันมีองค์ประกอบ ทั้งภาครัฐ 
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยท้องถิ่นเป็นองค์กร
หลัก และประชาสังคมเป็นผู ้ รับประโยชน์ที่สุขสมบูรณ์  
การพัฒนาสุขภาวะชุมชน จึงเป็นภาระหน้าที่ของคนทุกคนที่
จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท�า และร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้ได้
มาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกัน 

รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ที่เน้นการพัฒนา
ศกัยภาพคน และชมุชนให้สามารถจดัการและช่วยเหลอืตนเอง
ได้บนฐาน “ทุน” ทางสังคมของชุมชน จึงมีการพัฒนาผ่าน
แนวคิดของการด�าเนินงานท่ีมีจุดเร่ิมต้นท่ีประชาชน โดยมอง
โลก (วถิชีวีติ) มองปัญหาจากทศันะของประชาชน ท�างานร่วม
กับชุมชน เน้นกระตุ้นให้ชุมชนและแกนน�าได้แสดงศักยภาพ
อย่างเต็มที่ โดยกิจกรรมการด�าเนินงานในการพัฒนาชุมชน  
จึงประกอบด้วย

1.	การค้นหาปัญหา การค้นหาปัญหาด้านสขุภาพ
ของชมุชนสามารถจ�าแนกได้เป็น 2 ส่วน คอื (1) ปัญหาสขุภาพ
ที่สะท้อนผ่านค่าตัวเลข สถิติและฐานข้อมูลด้านสุขภาพ บ่งชี้
สถานะสุขภาพของคนในชุมชนผ่านระบบบริการสุขภาพของ
หน่วยงานด้านสาธารณสุข ผู้ซ่ึงดูแลสุขภาพของประชาชนใน
พ้ืนท่ีอย่างใกล้ชิด ท้ังนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นข้อมูลจาก
ระเบยีนรายงานการให้บริการ (Secondary data) หรอื ข้อมลู
ที่เกิดมาจากการส�ารวจ ณ จุดเวลา (primary data) และ 
ส่วนท่ี (2) ข้อมูลสถานะสุขภาพท่ีสะท้อนมาจากชุมชนหรือ
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คนในชุมชน ข้อมูลสถานะสุขภาพที่สะท้อนจากความรู้สึก
นึกคดิของประชาชน ไม่เพยีงการเจบ็ป่วยทางกาย แต่เป็นการ
สะท ้อนป ัญหาสุขภาพและร ่างกายที่ผ ่านมุมมองและ
ประสบการณ์ของคนในชุมชน ดังนั้น นักพัฒนาจึงไม่ควรมอง
ข้ามประเด็นสุขภาพท่ีคนในชุมชนสะท้อน เพียงเรื่องการเจ็บ
ป่วยทีอ่ยูบ่นฐานคิดของชวีกลไกเท่านัน้ หากต้องท�าความเข้าใจ
ความหมาย และการให้นิยามการเจ็บป่วยที่เป็นองค์รวมของ
ชุมชนด้วย

2.	การคืนข้อมูลและเวทีประชาคม นับเป็น
กิจกรรมส�าคัญหนึ่งของการพัฒนา การจัดเวทีประชาคม  
เป็นหัวใจและเครื่องมือส�าคัญทางสังคมส�าหรับการขับเคล่ือน
กระบวนการพัฒนาที่ยึดฐานคิดของการมีส่วนร่วมเป็นแกนใน
การพฒันา กระบวนการของเวทีประชาคมจงึเป็นกระบวนการ
สะท้อน มมุมอง ความรูสึ้ก นึกคิด และความคดิเห็นท่ีไม่มกีรอบ
จ�ากัด ให้อิสระ เสรีต่อประเด็นสาธารณะที่หยิบยกขึ้นมา แลก
เปลีย่นเรยีนรู ้ทัง้นีท้ั้งนัน้กระบวนการจดัเวทีประชาคม จึงไม่มี
รูปแบบการด�าเนินงานท่ีตายตัว หรือ ไม่มีข้ันตอนพิธีกรรมที่
เป็นระบบแบบแผน หากแต่ต้องปรบั ประยกุต์ให้เหมาะสมกบั
กลุม่เป้าหมายหรอืกลุม่ประชาชนให้เกดิการเรยีนรูไ้ด้มากทีส่ดุ 
บนฐานคิดของ ประชาธิปไตยแบบถกแถลง (Deliberative 
democracy) และ การแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านสขุภาพ (Health 
literacy) ในกระบวนการพฒันาสขุภาพของชมุชนชาตพินัธุน์ัน้ 
รปูแบบการถกแถลงอาจจะยงัไม่ปรากฏชดัในกลุม่ประชาชนท่ี
ยังไม ่มีความกล้าหาญท่ีจะเสนอแนะ หรือแลกเปลี่ยน 
กระบวนการดังกล่าวจึงเป็นการสร้างการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ทั้งด้านสุขภาพ ประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชน ควบคู่ไปกับ
การแสดงความคดิเหน็ ทีผ่่านการกระตุน้ของผูจ้ดั และผู้ด�าเนนิ
การประชุม 

3.	การพัฒนาศักยภาพ ฐานคิดส�าคัญของการ
พัฒนาที่มุ่งเน้น “คน” เป็นจุดศูนย์กลางและมีเป้าหมายของ
ความยั่งยืนในการพัฒนา คือ การพัฒนาศักยภาพ และ/หรือ
การเติมเต็มศักยภาพให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะการเสริม
สร้างศักยภาพและการกระตุ้นหนุนเสริมให้เขาแสดงศักยภาพ
ได้อย่างเต็มท่ีของกลุ่มแกนน�า โดยมีเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงาน
ของรัฐเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการ และเพิ่มเติมเสริมแต่งใน
บางประเด็นเท่านั้น (คือความคิดเห็น/และเสริมแรงบวก)  
การพัฒนาศักยภาพ จึงเหมือนเป็นการสร้าง “คน” ให้มีไฟ  
ในการพฒันาหรือกล่าวได้ว่าเป็นการตดิอาวธุทางปัญญาให้กับ
กลุ่มแกนน�า ให้สามารถออกแบบกิจกรรม และปฏิบัติการได้
ด้วยตนเองในการพัฒนาสุขภาพชุมชนชาติพันธุ์ การพัฒนา
ศักยภาพจึงมีความจ�าเป็นค่อนข้างมาก ทั้งนี้ด้วยเงื่อนไขทาง
ภาษาวัฒนธรรมและแบบแผนจารีตประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ
แตกต่างกนั การใช้ “คนใน” มาเป็นนกัพฒันาสขุภาพและเป็น
แกนน�าด้านการพัฒนาจึงเป็นหัวใจส�าคัญของการขับเคล่ือน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขับเคลื่อนประเด็นการสื่อสารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 

4.	 การปฏิบัติการ กระบวนการเวทีประชาคม  
น�ามาซ่ึงกิจกรรมการพัฒนาที่ชุมชนออกแบบ หรือ อยากท�า 
(Felt Needs) และกิจกรรมที่เป็นความเห็นพ้องของทั้งหน่วย
งานสาธารณสุขเห็นว่าควรมีการด�าเนินงานในพื้นที่เพื่อแก้ไข
ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของ
ชุมชนในการด�าเนินการและการพัฒนา การปฏิบัติการด�าเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามแผนงาน/กิจกรรมที่ออกแบบในเวที
ประชาคม ซ่ึงเป็นกิจกรรมหรือ การพัฒนาที่ต ้องอาศัย
กระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการพฒันาและด�าเนนิการ
ร่วมกัน บนฐานคิดของ Deming cycle ซึ่งได้แก่ การวางแผน 
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การปฏิบัติการตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงการ
ปฏิบัติการอย่างเหมาะสม ซึ่งการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
สขุภาพชุมชน (PDCA cycle) จะไม่ใช่การเปลีย่นแปลงวถิชีวีติ
ของชุมชน แต่เป็นการปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมของชุมชน 

5.	การประชุมเชิงสร้างสรรค์	 เป็นการประชุม
แลกเปลี่ยนที่ไม่ยึดกรอบ พิธีการ และขั้นตอนของการประชุม 
แต่หากเป็นการประชุมที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดง
ความคดิเหน็อย่างอสิรเสร ีให้คณุค่าต่อทุกความคิดเหน็และให้
เกียรติกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนบนฐานของความเสมอภาค 
เพือ่หาทางออกร่วมกนับนฐานของวถิปีระชาธปิไตย ดังนัน้การ
ประชุมเชิงสร้างสรรค์ จงึเป็นการแสวงหาค�าตอบและแนวทาง
การพฒันาทีอ่ยูบ่นฐานของความคดิสร้างสรรค์ และความเป็น
ไปได้ของการพัฒนา ที่ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันคิด และพัฒนา
ไปสู ่จุดมุ ่งหมายเดียวกัน โดยไม่ลดทอนคุณค่าของความ 
เป็นมนุษย์

6.	การระดมทุนและเครือข่าย	 ในการพัฒนา
ชุมชนชาติพันธุ์ท่ีมีความร�่ารวยทางวัฒนธรรม แต่มีความ
ขาดแคลนในเชิงเศรษฐกิจตามมาตรวัดทางการเงิน การระดม
ทนุทรพัยากร ทัง้ คน เงนิ ของ (3 M: man money material) 
นับว่ามีความส�าคัญและมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาและเป็น
กลยุทธ์ที่ส�าคัญหน่ึงที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จของการพัฒนา 
ทั้งนี้ชุมชนมีทุนด้านความร่วมมือที่พร้อมจะให้การสนับสนุน
กจิกรรม การได้รบัการสนบัสนนุจากเครอืข่ายจึงเป็นการเสริม
แรงการพัฒนาให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนไปได้ตามกรอบและ
ทิศทางการพัฒนาที่ชุมชนก�าหนด นอกจากการระดมทุนเชิง
งบประมาณและวัสดุสิ่งของแล้ว การระดมทุน “คน” ที่จะ
เข้าไปช่วยเหลอืและ ร่วมแรงในการด�าเนนิงานกบัชุมชนถอืเป็น
สิ่งส�าคัญที่จะสร้างการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนพร้อมกัน

สุขภาวะชุมชนท้องถ่ินจะพัฒนาได้หรือไม่ และด�าเนิน
ไปในทศิทางใด จงึต้องมีองค์ประกอบของแนวคดิพืน้ฐาน หลกั
การ และการด�าเนนิงานพัฒนาชมุชน รวมท้ังการปรบัตวัให้ทนั
ต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
ส่ิงแวดล้อม ในขณะเดียวกันบางชมุชนท้องถิน่กลบัต้องพบกับ
ปัญหาอปุสรรคต่าง ๆ  ในการขบัเคล่ือนกระบวนการการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น ด้วยมูลเหตุที่แตกต่างกันไป เช่น บริบทของ
ชุมชน วัฒนธรรมประชาธิปไตย ขาดอิสระเชิงอ�านาจระหว่าง
ราชการส่วนกลางกับท้องถ่ิน ขาดกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสงัคม ในกระบวนการร่วมคดิ ร่วมท�า และร่วม
กนัรับผิดชอบ ดังนัน้ แนวคดิของการพัฒนาชมุชนซึง่ยดึถอืเป็น
แกน คือ ความเชื่อมั่นและศรัทธาในมนุษยชาติ ว่ามนุษย์ 
ทุกชีวิตมีคุณค่าและมีความหมาย มีศักด์ิศรี และมีศักยภาพ  
โดยยึดหลักความมีศักดิ์ศรีและศักยภาพของประชาชน  
การพ่ึงตนเองของประชาชน การมส่ีวนร่วมของประชาชน และ
ประชาธิปไตย จึงจะน�าไปสู่ชุมชนสุขภาวะที่สมบูรณ์
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มาตรการ ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม :  
โดยการจัดการ
สุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม  
ลดการปนเปื้อน
ในแหล่งน�้า/ 
ห่วงโซ่อาหาร 
(ปลาปลอดพยาธิ)

ผลการด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

เขต
สุขภาพ

การก�าจัดสิ่งปฏิกูล โรงเรียนจัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย
(ต�าบล)

การออกข้อ
บัญญัติ

ร้อยละ 
ผลงาน

เป้าหมาย 
(แห่ง)

ผลงาน ร้อยละ 
ผลงาน

1 67 25 37.31 221 194 87.78

6 18 18 100.00 123 123 100.00

7 160 160 100.00 576 576 100.00

8 163 163 100.00 418 267 63.88

9 111 102 91.89 825 634 76.85

10 142 110 77.46 693 475 68.54

รวม 661 578 87.44 2,856 2,269 79.45

แหล่งข้อมูล จากผู้รับผิดชอบระดับสคร ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562

การควบคุม
ป้องกัน
ตรวจค้นหา 
การติดพยาธิ 
เพื่อน�าสู่ 
การรักษา

คัดกรองการติดพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจอุจจาระในประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป

เขตสุขภาพ เป้าหมาย
ตรวจ OV ติดเชื้อOV

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1 60,365 17,654 29.25 1,725 9.77

6 ด�ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วในปี 2561

7 144,800 20,315 14.03 1,732 8.53

8 147,515 17,899 12.13 680 3.80

9 100,455 27,970 27.84 437 1.56

10 128,510 37,588 29.25 3,007 8.00

รวม 581,645 121,426 20.88 7,581 6.24

แหล่งข้อมูล:https://cloud.cascap.in.thและผู้รับผิดชอบระดับสคร.ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562

โครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประเทศไทย ปี 2562

ผลการด�าเนินงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
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มาตรการ ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย

การรักษา
พยาบาล
ตรวจคัดกรอง
มะเร็งท่อน�้าดี 
ในกลุ่มเสี่ยงอายุ 
40 ปีขึ้นไป  
ด้วยอัลตร้าซาวด์

การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�้าดี ในกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยอัลตร้าซาวด์

เขต
สุขภาพ

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผิดปกติ สงสัยCCA CT/MRI
พบเป็น
มะเร็ง

1 26,875 3,551 13.21 121 1,525 0 0

6 3,000 821 27.37 317 0 0 0

7 41,614 8,318 19.99 1,084 121 39 23

8 82,880 12,395 14.96 1,478 88 10 7

9 43,490 18,899 43.46 2,088 113 44 22

10 44,528 5,002 11.23 1,432 24 0 0

รวม 242,387 48,986 20.21 6,520 1,871 93 52

แหล่งข้อมูล:https://cloud.cascap.in.thข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562

ผลการรักษา 
ด้วยการผ่าตัด

การรักษาโดยการผ่าตัด

เขตสุขภาพ รักษารวม ผ่าตัดรวม ผ่าตดัให้หายขาด
ผ่าตัดเพื่อประคับ

ประคอง

1 119 31 25 6

7 1,742 137 87 50

8 689 51 41 10

9 502 48 34 14

10 786 107 81 26

รวม 3,838 374 268 106

แหล่งข้อมูล:https://cloud.cascap.in.thข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562

การดูแลแบบต่อ
เนื่องที่บ้าน :  
ผู้ป่วยรายที่
จ�าเป็นมีระบบ
การดูแลรักษา 
ทั้งใน-นอก รพ.

การดูแลแบบต่อเนื่องที่บ้าน ครอบคลุมทุกพื้นที่

การดูแลแบบต่อเนื่อง ผู้เข้ารับการรักษา ผลงาน (ร้อยละ)

รวม 3,879 3,378 (87.1%)

แหล่งข้อมูล:https://cloud.cascap.in.thข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562

การสื่อสาร
สาธารณะ /
สนับสนุน 
ประสานการ 
ขับเคลื่อน
โครงการ

- จัดกิจกรรมรณรงค์การแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ระดับจังหวัด 
อ�าเภอ ต�าบล ในพื้นที่รับผิดชอบ

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์การด�าเนินงาน
- สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน/ 

พัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนน�าชุมชน

ข้อมูล 31 มีนาคม 2562

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี
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เขต จังหวัด
จ�านวนโรงเรียนทั้งหมด 

(ของจังหวัด)

จ�านวนโรงเรียนที่ด�าเนินจัดการเรียนการสอน ร้อยละการ
ด�าเนินงานปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 รวม

1 เชียงราย 562 1 1 11 40 53
เชียงใหม่ 694 3 3 26 139 171

น่าน 343 1 2 20 8 31
พะเยา 222 6 11 15 12 44
แพร่ 248 0 1 2 6 9

แม่ฮ่องสอน 310 1 1 2 4 8
ล�าปาง 357 7 5 16 8 36
ล�าพูน 214 0 1 2 4 7
รวม 2,950 19 25 94 221 359 12.17

6 สระแก้ว 323 8 13 77 83 181
รวม 323 8 13 77 83 181 56.04

7 ปี 59 - 60 ปี 61 ปี 62 รวม
กาฬสินธุ์ 564 17 10 230 257
ขอนแก่น 904 45 16 104 165

มหาสารคาม 547 30 24 120 174
ร้อยเอ็ด 665 25 96 122 243

รวม 2,680 117 146 576 839 31.31
8 บึงกาฬ 213 2 42 89 80 213

เลย 421 6 100 20 50 176
หนองคาย 266 46 52 22 38 158

หนองบัวล�าภู 327 4 67 256  - 327
อุดรธานี 778 4 161 8 50 223
นครพนม 447 5 94 348  - 447
สกลนคร 615 50 123 242 200 615

รวม 3,067 117 639 985 418 2,159 70.39
9 ชัยภูมิ 760 11 75 23 81 190

นครราชสีมา 1,373 4 110 48 333 495
บุรีรัมย์ 909 8 95 33 135 271
สุรินทร์ 818 7 83 32 85 207
รวม 3,860 30 363 136 634 1,163 30.13

10 มุกดาหาร 246 2 70 45 70 187
ยโสธร 380 2 135 80 163 380

ศรีสะเกษ 847 3 188 61 145 397
อุบลราชธานี 1,073 4 220 195 240 659
อ�านาจเจริญ 252 28 75 74 75 252

รวม 2,798 39 688 455 693 1,875 67.01
ภาพรวมประเทศ 15,678 213 1,845 1,893 2,625 6,576 42

จ�านวนโรงเรียนในสังกัด สพป.ที่ด�าเนินการจัดการเรียนการสอน 
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี จ�าแนกรายจังหวัด/เขต ปี 2559 - 2562

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี
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ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Isan Cohort
ส�านักโรคติดต่อทั่วไป โดยกลุ่มโครงการตามพระราชด�าริฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Isan Cohort 

ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี ่รสีอร์ท เขาใหญ่ อ�าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ - 1 มนีาคม 2562 โดยนายแพทย์โสภณ 
เอี่ยมศิริถาวร ผู้อ�านวยการส�านักโรคติดต่อทั่วไป เป็นประธานเปิดประชุมฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานโครงการก�าจัด
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในพื้นท่ีเสี่ยง ปี 2562 ในระดับเขต ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
Isan Cohort จ�านวน 29 จังหวัด

โครงการก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ปี 2562
นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อ�านวยส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่1จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติชี้แจง

แนวทางการด�าเนินงานโครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี และการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามพระราชด�าริฯ 
ปี 2562 ณ โรงแรมดเิอม็เพรส เชยีงใหม่ ในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 เพือ่การขบัเคลือ่นด�าเนนิงานตามนโยบาย/มาตรการให้มปีระสทิธภิาพ 
โดยผู้เข้าร่วมประกอบผู้รับผิดชอบงานก�าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้า ระดับเขต สสจ. รพ.สต. รพช. ครู รร.ตชด. และโรงเรียน
ในโครงการพระราชด�าริฯ

ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน  ส�านักโรคติดต่อทั่วไป

ภาพกิจกรรมด�าเนินงาน สคร.1 จ.เชียงใหม่

ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี “โกสุมพิสัยโมเดล”
รศ.นพ.ณรงค์ ขนัตแีก้ว หวัหน้าโครงการฯ/ผูอ้�านวยการสถาบนัวจัิยมะเรง็ท่อน�า้ดี และ รศ.ดร.วชัรินทร์ ลอยลม เลขานกุารโครงการฯ 

พร้อมคณะท�างาน ได้เข้าร่วมประชมุเพือ่หาแนวทางและวางแผนการด�าเนินงาน ขับเคลือ่นการแก้ปัญหาพยาธใิบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี 
“โกสุมพิสัยโมเดล” ร่วมกับคณะท�างาน ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมท่ีว่าการอ�าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
เพ่ือระดมความคิดทุกภาคส่วนในการสร้างแนวทางการบูรณาการงานด้านการรณรงค์ป้องกันก�าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 
เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ถึงอุบัติภัยของโรคฯ น�าไปสู่การลดและขจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ต่อไป

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี
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ภาพกิจกรรมด�าเนินงาน สคร.1 จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรมด�าเนินงาน สคร.6 จ.ชลบุรี

การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง ปี 2562 เขตสุขภาพที่ 1
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับผู้รับผิดชอบในพื้นที่ รพสต./สสอ./สสจ.น่าน /สสจ.เชียงใหม่ /สสจ.พะเยา 

ได้ด�าเนินการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่เสี่ยง อ.เชียงม่วน (ต.บ้านมาง ต.สระ) 
อ.ปง (ต.ควร ต.ขนุควร นาปรงั) อ.ภเูพรยีง( ต.ม่างตืด๊) อ.เชยีงกลาง (ต.ปรอื) อ.ปัว (ต.อวน) อ.ดอยเต่า (บ้านแอ่น) อ.จอมทอง (ต.สบเตีย๊ะ 
ต.ข่วงเป้า) อ.สันป่าตอง (ทุ่งสะโตก) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาศักยภาพพนักงานจุลทัศนากร การตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ”
ส�านกังานป้องกันควบคุมโรคที ่1 จังหวดัเชยีงใหม่ ร่วมกบัส�านกังานสาธารณสขุจังหวัดน่าน จดัประชุมเชิงปฏบิติัการ “พัฒนาศักยภาพ

พนกังานจุลทศันากร การตรวจวนิจิฉยัโรคหนอนพยาธ”ิ ให้กับผูร้บัผดิชอบงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี 
ในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดน่าน ระหว่างวันท่ี 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
โดย ดร.อดุลย์ศักดิ์ วิจิตร รองผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และทีมงาน เป็นวิทยากรและการสาธิต
วิธีการเตรียมและตรวจหาพยาธิใบไม้ตับและโรคหนอนพยาธิอื่นๆ

โครงการศึกษาโรคหนอนพยาธิและโปรโตซัวในล�าไส้ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ สคร.6 จ.ชลบุรี ปี 2562

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ได้ด�าเนินงานโครงการศึกษาโรคหนอนพยาธิ
และโปรโตซวัในล�าไส้ และส�ารวจพฤติกรรมสขุภาพของประชาชน ในพ้ืนทีจั่งหวดัรับผิดชอบเขตสุขภาพที ่6 ปี พ.ศ.2562 จ�านวน 8 จงัหวดั 
ทั้งหมด 30 ต�าบล โดยส�ารวจพฤติกรรมสุภาพการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในทุกกลุ่มอายุ พร้อมเก็บอุจจาระตรวจโรค
หนอนพยาธิและโปรโตซัวในล�าไส้ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 – 5 กุมภาพันธ์ 2562

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี
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ภาพกิจกรรมด�าเนินงาน สคร.6 จ.ชลบุรี

ภาพกิจกรรมด�าเนินงาน สคร.7 จ.ขอนแก่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนอีเลคโทรนิคส์บุ๊ค โรคหนอนพยาธิ
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับผู้รับผิดชอบในพ้ืนท่ี ได้ด�าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียน

การสอนอีเลคโทรนิคส์บุ๊ค โรคหนอนพยาธิ และชี้แจงแนวทาง การด�าเนินงานตามโครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้าดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ ปี 2562 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอินโดจีน อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เขตสุขภาพที่ 7 

ได้จดัประชุมเชิงปฏิบตักิารการพฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการศึกษา ให้มคีวามรูแ้ละทกัษะในการป้องกนัควบคุมโรคโรคพยาธใิบไม้ตบั
และมะเร็งท่อน�้าดี และเพื่อการขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมพัฒนาปรับปรุงหน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย ได้พัฒนาปรับปรุงหน่วย

การจัดประสบการณ์ เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ให้เข้ากับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 
และวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธุ์ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี
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ภาพกิจกรรมด�าเนินงาน สคร.7 จ.ขอนแก่น

ภาพกิจกรรมด�าเนินงาน สคร.8 จ.อุดรธานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พนักงานจุลทัศนากรหลักสูตรการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ”
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานจุลทัศนากรหลักสูตรการตรวจวินิจฉัย

โรคหนอนพยาธิ ให้กับผู้รับผิดชอบงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในพื้นที่เสี่ยงเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อฟื้นฟู
วิชาการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการตรวจวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงโรคหนอนพยาธิ ในพื้นที่โครงการพระราชด�าริฯ 
โดย นายเสรี สิงห์ทอง และทีมงาน เป็นวิทยากรและการสาธิตวิธีการเตรียมและตรวจหาพยาธิใบไม้ตับและโรคหนอนพยาธิอื่นๆ 
ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และห้องปฏิบัติการ
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเครือข่ายส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และทักษะในการป้องกันควบคุมโรคโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี และ
เพือ่การขบัเคลือ่นการจดัการเรียนการสอนโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีโรงเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา และส�านกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในโรงเรียนทุกแห่งจังหวัดเลย โดยนายแพทย์สมชาย  ชมภูค�า  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย 
เป็นประธานเปิดการประชุม ในวันที่ 2 – 3 และ 9 - 10  มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 

ประชมุเชงิปฏบัิตกิาร “พฒันาศกัยภาพจลุทศันากรในการตรวจวนิิจฉยัโรคพยาธิใบไม้ตบั ปี 2562”
นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลยัเสถยีร ผูอ้�านวยการส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่7 จงัหวดัขอนแก่น ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

“พนักงานจุลทัศนากรหลักสูตรการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ ” ให้กับผู้รับผิดชอบงาน โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้าดี ในพื้นที่เสี่ยงเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อฟื้นฟูวิชาการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการตรวจวินิจฉัยและประเมินความรุนแรง
โรคหนอนพยาธิในพื้นที่โครงการพระราชด�าริฯ โดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ และทีมงาน เป็นวิทยากรและการสาธิตวิธีการเตรียมและ
ตรวจหาพยาธิใบไม้ตบัและโรคหนอนพยาธอิืน่ๆ ในวนัที ่26 - 27 ธนัวาคม 2561 ณ ห้องประชมุ คณะแพทยศาสตร์ หาวทิยาลัยขอนแก่น

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11
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ภาพกิจกรรมด�าเนินงาน สคร.9 จ.นครราชสีมา

การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง
นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานเปิดการประชุมให้ความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ตับ

และมะเรง็ท่อน�า้ด ีในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรรมสขุภาพประชาชนและตรวจคดักรองพยาธใิบไม้ตบัประชาชนกลุม่เส่ียงทีมี่อาย ุ15 ปีขึน้ไป 
เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ปี 2562 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ โรงพยาบาลบ้านโนนเรือ อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัด

ระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์ความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของต�าบลจดัการสขุภาพในพืน้ท่ีเสีย่ง เพือ่การด�าเนินงานก�าจดัสิง่ปฏกิลูให้มปีระสทิธิภาพในการป้องกันควบคมุโรคพยาธใิบไม้ตบั ในวนัที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

รณรงค์ขับเคลื่อนการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่9 จงัหวดันครราชสมีา ร่วมกบัส�านกังานสาธารณสุขอ�าเภอชมุพวง จังหวดันครราชสมีา ได้จดัโครงการ

รณรงค์ขับเคลื่อนการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ปี 2562 โดยมีกิจกรรม
เดินรณรงค์ และจัดบู๊ทนิทรรศการ ให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมสุขภาพแก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้าดี

ภาพกิจกรรมด�าเนินงาน สคร.8 จ.อุดรธานี

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11
18



ภาพกิจกรรมด�าเนินงาน สคร.10 จ.อุบลราชธานี

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 
ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 10 จงัหวดัอุบลราชธาน ีร่วมกบัภาคเีครอืข่าย จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานก�าจัด

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ปี 2562 โดยมีกิจกรรมจัดบู๊ทนิทรรศการให้ความรู้การปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรรมสขุภาพ แก่ประชาชนกลุม่เสีย่ง และแก่นน�าชมุชน ในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดี ในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพ
ที่ 10 ในวันที่ 2 เมษายน 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาศักยภาพจุลทัศนกรในการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ ปี 2562”
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดศรีสะเกษ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ยโสธร ได้ด�าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพจุลทัศนากรในการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ และการใช้งานโปรแกรม 
Isan Cohort ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในพ้ืนท่ีเส่ียง และโครงการพระราชด�าริ 
เพ่ือฟ้ืนฟวูชิาการพฒันาองค์ความรูแ้ละทักษะในการตรวจวนิจิฉยัและประเมนิความรนุแรงโรคหนอนพยาธ ิในช่วงเดอืนมกราคม–มนีาคม 
2562 โดยทีมวิทยากรจากส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่10 จงัหวดัอบุลราชธาน ีร่วมกบัส�านกังานสาธารณสุขจังหวดัยโสธร และเครือข่ายในพืน้ที ่ได้จดัอบรม

พัฒนาศักยภาพในการสื่อสารสร้างความรอบรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับประชาชน
กลุ่มเสี่ยง แกนน�าครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้น�าชุมชน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเเรม เจพี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัด
ยโสธร

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11
19




