


บรรณาธกิารแถลง

ลดการตดิพยาธใิบไม้ตับในฟาร์มปลาท�าได้อย่างไร

ลดการปนเปื้อนไข่พยาธใิบไม้ตับท�าอย่างไร

ผลพลอยได้จากโครงการก�าจัดพยาธใิบไม้ตับ 
และลดมะเร็งท่อน�า้ด ีประเทศไทย

ผลการด�าเนนิการโครงการก�าจัดปัญหา 
โรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี 
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประเทศไทย ปี 2562

ภาพกจิกรรม

จุลสาร... ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับ 
	 และมะเร็งท่อนํ้าดี	
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ประธานกิตติมศักดิ์
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
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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
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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

สวัสดีครับ สมาชิกเครือข่ายทุกท่าน จุลสารศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อนํ้าดี ได้ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์การ
ดําเนนิงานแก้ปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าด ีของเครอืข่ายทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ภาคเหนอื ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ที่ผ่านมาเราได้รับความอนุเคราะห์ 
ความร่วมมอือย่างดจีากเครอืข่ายหลายๆ ส่วน ทั้งสถาบันการศกึษา สาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน 
นําประสบการณ์ความรู้มาเผยแพร่ให้กับสมาชิกเราติดตามกัน ปัจจุบันปลาที่เรานํามาประกอบ
อาหารบรโิภคกัน นอกจากปลาจากแหล่งน้ําธรรมชาตแิล้ว ปลาจากฟาร์มปลาน่าจะเป็นส่วนใหญ่
ที่เราซื้อหากันจากตลาดมาเข้าครัว หลายคนอาจจะสงสัย งั้นถ้าปลาที่เลี้ยงในฟาร์มจะไม่ค่อยมี
พยาธิใบไม้ตับมากเท่ากับปลาจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ ดังนั้น ความเสี่ยงจากพยาธิก็น่าจะลดลง 
ข้อสรุปนี้จริงเท็จอย่างไร มีพื้นที่หนึ่งที่กําลังดําเนินการเรื่องนี้ เราไปไขข้อสงสัยติดตามในเล่ม
ด้วยกัน ส่วนเรื่องการปนเปื้อนไข่พยาธิใบไม้ตับในสิ่งแวดล้อมจากการขับถ่ายของคนและสัตว์ 
อันนี้เป็นต้นเหตุปัญหาที่เราทราบกันมานาน เราพอจะมีทางเลือกเพิ่มเติมในการแก้ปัญหา
ที่เราทําอยู่ปัจจุบันหรอืไม่ เช่น การกําจัดสิ่งปฏกิูลตามมาตรฐานสุขาภบิาล โดยท้องถิ่น เป็นต้น 
ในเล่มก็มีข้อเสนอมาแลกเปลี่ยนกันครับ นอกจากนั้นแล้วประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ เราพูดถึง
การกินปลาดิบกันมามาก กินเนื้อดิบเป็นปัญหาไหม แล้วเนื้อดิบล่ะมีพยาธิอะไร กล่าวกันว่า 
“อร่อยแต่ต้องระวังพยาธิตัวตืด” เรามาทบทวนเรื่องนี้กันในเล่มกันครับ ท้ายสุดก็เช่นเคย 
ส่วนท้ายเล่มจุลสาร มาตดิตามผลการดําเนนิงานโครงการรณรงค์กําจัดปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตับ
และมะเร็งท่อนํ้าด ีเพื่อรําลกึในพระมหากรุณาธคิุณฯ ประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ตดิตามความเคลื่อนไหวการทํางานของเครอืข่ายทั่วประเทศผ่านภาพกจิกรรมท้ายเล่ม

ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 12 ปีที่ 4 (เดอืนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๒) แล้วนะครับ หากท่านผู้อ่าน
และสมาชกิเครอืข่าย มขี้อคดิเห็นข้อเสนอแนะ ประสบการณ์ด ีๆ เรามาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันใน
จุลสารของพวกเราได้ ขอบคุณทุกท่านที่ตดิตาม พบกันใหม่ในฉบับหน้า

กองบรรณาธกิาร

กินปลาดิบ กินปลาก้อย อรอ่ยปาก
ต้องทุกข์ยาก ตอนป่วย ด้วยโรคตับ

ถ้าไม่เลิก ชีพนี้ อาจลาลับ
จงหวนกลับ กินปลาสุก ทุกข์จะคลาย

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี 3
ปีที่ 4 ฉบับที่ 12



ลดการติดพยาธิใบไม้ตับในฟาร์มปลาทําได้อย่างไร

โครงการปลาปลอดภัย : ปลาปลอดพยาธิ ภายใต้
โครงการประเทศไทยไร้พยาธใิบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) 
ซึง่สนบัสนนุโดยส�านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิโดยการ
ท�างานร่วมกับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขและขยายเครือข่ายการท�างานอย่างเป็นรูปธรรม
มากขึน้ ได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ มีการท�างานแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นน�้า
ถึงปลายน�้า ตั้งแต่เรื่องของการควบคุมป้องกันการติดพยาธิ
ใบไม้ตับ การปนเปื้อนอุจจาระลงแหล่งน�้าและสิ่งแวดล้อม  
การวินิจฉัย การรักษา ทั้งคน สุนัขและแมว การให้การศึกษา 
การหากลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน�้าดี การป้องกันและรักษา การท�า
ระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดการตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและ 
ลดมะเร็งท่อน�้าดีให้ได้ในอนาคต 

ส�าหรับโครงการอาหารปลอดภัย:ปลาปลอดพยาธิ 
ได้มกีารด�าเนนิงานดงันี ้การส�ารวจการปนเป้ือนตวัอ่อนพยาธิ
ในหอยและปลาในแหล่งน�้าธรรมชาติ ฟาร์มปลา และ
ผลิตภัณฑ์ปลาโดยเน้นปลาวงศ์ตะเพียน เทคนิคอย่างง่ายใน
การท�าให้ปลาและผลติภณัฑ์ปลาปลอดพยาธ ิและการส่งเสรมิ
เผยแพร่ให้ความรู้แก่ชุมชนสังคม 

นอกจากนั้นยังมีการท�าฟาร์มปลาต้นแบบปลอด
พยาธิใบไม้ตับ ส�าหรับการสุ่มฟาร์มปลาต้นแบบนั้น ได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัมหาสารคาม 
ประมงอ�าเภอและประมงจงัหวดัมหาสารคาม รวมทัง้ฟาร์มปลา
ในเขตอ�าเภอโกสุมพิสัย ในการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม

ธิดารัตน์ บุญมาศ  เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์  อัจฉรา อัจฉยสวัสดิ์  ปาริชาติ บัวโรย  ปราณี ศรีราช 
ชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล  รัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย์  โอปอล์ สกุลพิทักษ์  ภานุพันธุ์ ศรีพันธุ์  จิราพร สงศรี
ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ  พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์  กานต์พิชา ชมภูมี  สุดารัตน์ วงษา  ปานระวี สิงห์ ไธสง

โครงการแก้ ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี สถาบันมะเร็งท่อนำ้าดี ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์  
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร คณะสาธารณาสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการฟาร์มปลาต้นแบบ ในเบือ้งต้น ได้รบัความอนเุคราะห์ 
30 ฟาร์ม ในการเข้าประชมุเพ่ือชีแ้จงวัตถปุระสงค์ ความส�าคัญ
ของการจัดท�าโครงการ และการให้ความรู้ของพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�้าดี (รูปที่ 1) หลังจากนั้นได้ด�าเนินการส�ารวจ
พยาธิใบไม้ตับ ใน คน สุนัข และแมว ปลาในพื้นที่ของฟาร์ม
เพือ่หาข้อมลูเบ้ืองต้นจากการตรวจปลาและตรวจอจุจาระของ
สนุขัและแมวพร้อมป้อนยาพราซคิวอนเทล พบว่า ทัง้ปลา สนุขั
และแมว มกีารติดพยาธิใบไม้ตบัและพยาธชินดิอ่ืน หลงัจาก
ทราบผลตรวจได้ด�าเนินการเข้ารักษาโดยการให้ยาเพ่ิมเติม 
ในส่วนยาฆ่าพยาธิชนิดอื่น (รูปที่ 2) 

รูปที่ 1 แสดงการเข้าประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์  
ความส�าคัญของการจัดท�าโครงการ และการให้ความรู้ 

ของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 12
4



หลงัจากนัน้ฟาร์มปลาต้นแบบจะถกูคดัเลอืกโดยความ
ยินยอมจากเจ้าของฟาร์มในการด�าเนินการตามเงื่อนไขของ
โครงการ ไดแ้ก่ การขดุลอกบ่อและตากบ่อ อย่างน้อย 1 เดือน 
การกรองหอยโดยใช้ตาข่ายขนาดเล็ก การพักน�้าอย่างน้อย 
1 สปัดาห์  ก่อนน�าปลาลงเลีย้งในบ่อ (รปูที ่3) โดยทกุ 2 เดือน
จะมีการสุ่มปลามาตรวจพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งจะได้ทราบถึง
ขัน้ตอนแนวทางการท�าให้ฟาร์มปลาปลอดพยาธใิบไม้ตับต่อไป

เอกกสารอ้างอิง

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180417114236_1_file.pdf
https://aquariumgenie.com/how-to-get-rid-of-snails-in-aquarium/

อย่างไรก็ตามการควบคุมพยาธิใบไม้ตับในฟาร์ม
ปลาเป็นอีกตัวอย่างหน่ึงของการตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ 
อย่างไรก็ตามก�าจัดพยาธิใบไม้ตับให้หมดไปนั้นต้องอาศัย
ความทุ่มเท แรงกาย แรงใจจากทุกภาคส่วน อันได้แก่ 
ประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน ผู ้น�าท้องถ่ิน บุคลากรทาง
สาธารณสุข บุคลากรทางเกษตรและส่ิงแวดล้อม บุคลากร
ด้านการศึกษา ทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้ ทางโครงการขอขอบคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินการ ซ่ึงเป็นประโยชน์
อย่างมากในการวางแผนในการควบคุมพยาธิใบไม้ตับ ต่อไป

รูปที่ 3 การขุดลอกบ่อและตากบ่อ พักน�้าและตรวจพยาธิใบไม้ตับจากปลา 

รูปที่ 2 แสดงตรวจอุจจาระของสุนัขและแมวพร้อมป้อนยาพราซิควอนเทล
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ลดการปนเปื้อนไข่พยาธิใบไม้ตับทําอย่างไร

ธิดารัตน์ บุญมาศ  เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์  อัจฉรา อัจฉยสวัสดิ์  ปาริชาติ บัวโรย  ปราณี ศรีราช 
ชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล  รัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย์  โอปอล์ สกุลพิทักษ์  ภานุพันธุ์ ศรีพันธุ์  จิราพร สงศรี
ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ  พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์  กานต์พิชา ชมภูมี  สุดารัตน์ วงษา  ปานระวี สิงห์ ไธสง

โครงการแก้ ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี สถาบันมะเร็งท่อนำ้าดี ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์  
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร คณะสาธารณาสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เป็นที่ทราบแล้วว่าการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ
นั้นต้องมีการท�างานแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า 
ในทกุภาคส่วน ตัง้แต่เรือ่งของการควบคมุป้องกัน การวนิจิฉยั 
การรักษาพยาธิใบไม้ตับในคนและสัตว์ รวมทั้งการควบคุม
การปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน�้าและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่า
ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
และฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2550 และพ.ศ.2560 
หมวด 3 เรื่องการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย มาตรา 18 
ก�าหนดให้ การเก็บ ขน หรือ ก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย
ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นอ�านาจของราชการ
ส่วนท้องถิ่นน้ัน ก็ยังคงพบการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน�้า 
ไร่นา ส่งผลท�าให้มกีารกระจายของโรคเชือ้โรคต่างๆ รวมทัง้
พยาธิใบไม้ตับเช่นกัน

ระบบบ�าบัดและการก�าจัดสิ่งปฏิกูลมีหลายชนิด 
ได้แก่ ระบบไม่ใช้น�้า ระบบใช้น�้า ขึ้นกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ 
ซ่ึงสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งที่ต้องมีการบ�าบัดและก�าจัด เนื่องจากเป็น
แหล่งเพาะพนัธุข์องโรค หรอืแพร่การกระจายของเชือ้โรคต่างๆ 
โดยที่มีการบ�าบัด และก�าจัดได้ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่

- ระบบไม่ใช้น�้า สิ่งปฏิกูลถูกน�าไปบ�าบัดและก�าจัด
นอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ตั้งอาคาร คือ การบ�าบัดโดยไม่
ใช้น�้าเป็นตัวขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงสู่ท่ีเก็บกักเพื่อน�าไปบ�าบัด
และก�าจัดภายนอกบริเวณกักเก็บ ยกตัวอย่าง ส้วมหลุมตัน 
ส้วมถังเท และส้วมเคมี

- ระบบไม่ใช้น�้า สิ่งปฏิกูลถูกน�าไปบ�าบัดและก�าจัด
ภายในอาคารหรือภายในบริเวณที่ตั้งอาคาร คือ ระบบบ�าบัด
แบบไม่ใช้น�้าเช่นเดียวกับแบบแรก แต่ต่างกันตรงที่ ระบบ
บ�าบัดและก�าจัดอยู่ภายในพื้นที่กักเก็บจนกว่าจะเกิดการย่อย
สลายอย่างสมบูรณ์ ยกตัวอย่าง ส้วมหลุม

- ระบบใช้น�า้ ส่ิงปฏกิลูถกูน�าไปบ�าบดัและก�าจดันอก
อาคารหรอืนอกบรเิวณทีต้ั่งอาคาร คอื ระบบบ�าบัดทีใ่ช้น�า้เป็น
ตัวขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงสู่ที่เก็บกักและน�าสิ่งปฏิกูลไปบ�าบัด
และก�าจัดภายนอกที่ตั้งส้วมหรือก�าจัดที่ระบบส่วนกลาง

- ระบบใช้น�้า สิ่งปฏิกูลถูกน�าไปบ�าบัดและก�าจัดใน
อาคารหรือบริเวณ คือ ระบบบ�าบัดที่ใช้น�้าเป็นตัวขับเคลื่อน 
สิ่งปฏิกูลลงสู ่ที่ เก็บกักและก�าจัดอยู ่ภายในพื้นที่ กักเก็บ 
ระบบน้ีเป็นระบบท่ีถูกหลักสุขาภิบาลและนิยมอย่างมาก 
ในประเทศไทย

แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นต้องค�านึงถึงความเหมาะสมด้วย เช่น 
สภาพภมูอิากาศ สถานทีต่ัง้ของระบบ องค์ประกอบทางสงัคม
และวัฒนธรรม เป็นต้น

หากน�าเอาทฤษฎีการบ�าบัดและการก�าจัดสิ่งปฏิกูล
มาใช้ในพื้นที่จริงจะช่วยลดการแพร่กระจายของเช้ือโรค
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารขนสิง่ปฏกิลู ไปบ�าบัดก่อนน�าไป
ท�าปุ๋ยส�าหรับพืชสวนและ ไร่นา แต่ในความเป็นจริงพบว่าการ
ก�าจัดส่ิงปฏิกูลท่ีพบได้ในบางพ้ืนท่ียังไม่ถูกต้องตามหลัก
สขุาภบิาล โดยมกีารปล่อยสิง่ปฏกูิลลงแหล่งน�า้หรอืส่ิงแวดล้อม

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี6
ปีที่ 4 ฉบับที่ 12



โดยตรงจากส้วม (รูปท่ี 1) หรือการท่ีรถสูบส้วมน�าอุจจาระ
ไปเทใน แหล่งน�า้หรอื ไร่นาโดยไม่ผ่านการบ�าบดั วธิกีารบ�าบดั
สิ่งปฏิกูลท�าได้หลายวิธี ที่พบในบ้านเราได้แก่ การน�าอุจจาระ
มาตากแดดผ่านสังกะสีเพื่อให้ความร้อน การหมักในถังหมัก
ก่อนน�าไปท�าปุ๋ย เป็นต้น อย่างไรก็ตามแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสีย
แตกต่างกันไป ควรเลอืกใช้ให้เหมาะกบัแต่ละพืน้ที ่ส�าหรับการ
ศึกษาวิจัยของ ปาริชาติ บัวโรยและคณะ ในปี 2562 
พบว่าการท�าลายไข่พยาธิใบไม้ตับสามารถท�าได้โดยการต้ม
อุจจาระท่ีอณุหภูม ิ70-80 องศาเซลเซยีสทีเ่วลา 10-15 นาที 
(รูปที่ 2) จากข้อมูลดังกล่าวสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในส้วม
ตามบ้านเรือนหรือสถานที่สาธารณะได้โดยการท�าถังต้ม
อจุจาระก่อนน�าไปก�าจดัท้ิง อย่างไรกต็ามอาจมข้ีอจ�ากดัในเรือ่ง
งบประมาณ ในการท�าถังต้มซึ่งราคาขึ้นอยู่กับขนาดของถัง 
สามารถใช้ได้ทั้งความร้อนจากแสงอาทิตย์ แก๊ส และไฟฟ้า ซึ่ง
ต้นทุนต่อถังประมาณหมื่นกว่าบาท ซึ่งวิธีการนี้เป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งของการลดการปนเปื ้อนปรสิตในสิ่งแวดล้อม 
ส�าหรับสิ่งปฏิกูลจากสัตว์เลี้ยงได้แก่ สุนัขและแมว (รูปที่ 3) 
น้ันเราไม่สามารถควบคุมในการบ�าบัดได้จากหลายปัจจัย 
วธิกีาร ดทีีส่ดุคอื การป้องกนัและการรกัษาโรคพยาธิในสุนัข
และแมว 

รูปที่ 2 แสดงไข่พยาธิใบไม้ตับที่ยังมีชีวิตและไม่มีชีวิต จากการย้อม

สี propidium iodide

อย่างไรก็ตามการควบคุมพยาธิใบไม้ตับจะส�าเร็จ
ลุล่วงได้ต้องอาศัย การท�างานแบบบูรณาการจากหลาย
ฝ่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ ชุมชน สังคม บุคคลากร
ทางการแพทย์ รวมทัง้เยาวชนซึง่เป็นอนาคตของชาตใินการ
ร่วมด้วยช่วยกนั ทัง้เรือ่งการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรค
พยาธิใบไม้ตับ ในคนและสัตว์เลี้ยง การตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง 
การรักษาแบบหายขาดทัง้คนและสัตว์ทีเ่ป็นโรค การบ�าบัดและ
การก�าจัดสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ ทางโครงการขอขอบคุณทุกท่านท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินการซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากใน
การวางแผนในการควบคุมพยาธิใบไม้ตับต่อไป

รูปที่ 3 สุนัขและแมวซึ่งเป็นรังโรคอุจจาระใกล้แหล่งน�้า

เอกกสารอ้างอิง
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รูปที่ 1 แสดงระบบการก�าจัดสิ่งปฏิกูลในประเทศไทย  
ทั้งที่ผ่านการบ�าบัดและยังไม่ผ่านการบ�าบัด  

A) ไข่พยาธิปนเป้ือนในอจุจาระและปล่อยอจุจาระลงแหล่งน�า้โดยตรง  
B) มีการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลโดยรถ  

C) รถขนสิ่งปฏิกูลปล่อยทิ้งในแหล่งน�้าหรือไร่นา  
D) การน�าสิ่งปฏิกูลไปบ�าบัดและท�าปุ๋ย
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ผลพลอยได้จากโครงการกําจัดพยาธิใบไม้ตับ 
และลดมะเร็งท่อนํ้าดี ประเทศไทย

อดุลย์ศักดิ์ วิจิตร

ในโครงการก�าจดัพยาธใิบไม้ตบั กจิกรรมการคดักรอง
โดยการตรวจอุจจาระในประชากรเสี่ยง ผลการตรวจค้นหา
พยาธิใบไม้ตับก็มักจะพบพยาธิอื่นๆด้วย นี่เป็นผลพลอยได้
ของประชาชนนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ได ้ช ่วยให้ผู ้ที่
ทุกข์ทรมานจากการเป็นโรคพยาธิอื่นๆ ได้หลายชนิด พยาธิ
ใบไม้ล�าไส้ขนาดเล็ก พยาธิล�าไส้อื่นๆ อีกหลายชนิด ในที่นี้
ขอกล่าวถงึพยาธติวัตดื เป็นโรคหนอนพยาธทิีใ่หญ่และยาว
ที่สุด ที่พบบ่อยในคนไทย

โรคพยาธิตัวตืดเป็นเรื่องปกติท่ีพบในคนที่ชอบกิน
เน้ือสตัว์ดบิ มรีายงานในประเทศไทยแต่พบความชุกไม่มากนกั 
ตัง้แต่ 1-7%(1-3) ในระยะเวลา 3-4 ปีทีผ่่านมา ในเขตภาคเหนอื
ได ้ด�าเนินงานตามโครงการดังกล ่าว เราพบประชาชน
ตดิพยาธติวัตดื ร่วมร้อยราย ส่วนใหญ่พบตดืววั-ควาย (Taenia 
saginata) แต่ไม่พบตืดหมู (Taenia solium) รูปที่ 1 

รูปที่ 1 ให้ยารักษาผู้ป่วยแล้วให้ยารักษาเอาตัวพยาธิออกมา

การแยกพยาธิท้ัง 2 ชนิด ทางรูปร่างสัณฐานวิทยา  
โดยการน�าปล้องสุกมาฉีดหมึกเข้ามดลูกแล้วน�าไปบีบกับ
กระจก 2 แผ่นปะกับกัน นับแขนงมดลูก ถ้าเป็นตืดหมู มีกิ่ง

แขนงมดลูกข้างละ 7-13 กิ่ง มีไข่ 3-5 หมื่นฟอง หากเป็นตืด
วัว-ควาย จะมีแขนงมดลูกจ�านวน 18-30 กิ่ง(รูปที่1) มีไข่
จ�านวนเป็นแสนฟอง 

รูปที่ 2 ปล้องสุกตืดวัว แขนงมดลูก 18-30 กิ่ง

นอกจากนีม้ผีูพ้บพยาธตัิวตืดชนดิใหม่อกี ปี 1993 คอื 
Taenia asiatica(4) ต่อมาในปี 2000 เราได้มีการศึกษาโดย
วิเคราะห์ดีเอ็นเอ ที่จังหวัดเชียงใหม่ 30 ตัวใน 30 คน ยืนยัน
ไม่พบตืดชนิดใหม่(5) ในปี 2007 มีรายงานพบในประเทศไทย 
ทีจ่งัหวดักาญจนบรุ ีกลุม่ชนชาตพินัธุช์าวไทภเูขา(6) พยาธติวัตดื
อาศัยในล�าไส้เล็กคนได้นาน 10-25 ปี เป็นกลุ่มพยาธิที่มีล�าตัว
แบนคล้ายแถบริบบิ้น ก๋วยเตี๋ยวเส้นเปียก สีขาวนวล ยืดหดได้ 
แบ่งเป็นปล้องๆ มีความยาวต้ังแต่ 2 เมตร จนถึง 25 เมตร 
ปล้องสุกซ่ึงจะต่อเรียงกันเป็นสายยาว 1,000-2,000 ปล้อง 
ปล้องสกุถ้าเป็นตดืหมจูะมไีข่ภายใน 30,000-50,000 ฟอง ถ้า
เป็นตดืววั จะมเีป็น 100,000 ฟอง ปล้องสกุจะหลดุออกมากับ
อุจจาระหรือเคลื่อนตัวผ่านทวารหนักออกมา ขณะคนเรา
เคลื่อนไหว เดินวิ่ง 

อาการผู้มีพยาธิตืด หิวบ่อย รับประทานอาหารมาก 
แต่ร่างกายผอมลง รู้สึกอ่อนเพลีย มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อ  
ไม่สบายท้อง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย อาการเหล่านี้
เป็นอาการแสดงว่า อาจมพียาธตัิวตืด อยูใ่นร่างกาย เนือ่งจาก
คนถกูตวัตดืแย่งอาหาร หรืออาจมอีาการทางประสาท นอนไม่
หลับหรือเวียนศีรษะ เราได้มีโอกาสได้ซักถาม ผู้ป่วยรายหนึ่ง
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ได้เล่าให้เราฟังว่า เขามีอาการเช่นดังกล่าวข้างต้น ไปหาหมอ
ก็ให้ยาขับลม ยารักษาโรคกระเพาะมากินบ้าง แต่ไม่หาย วันดี
คืนดีก็ปวดท้องมาก เป็นเช่นน้ีมาร่วมสิบปี ไม่เคยซื้อยาถ่าย
พยาธมิากินเลย เม่ือเหน็พยาธอิอกมาจากตวัเช่นนีรู้ส้กึกลวัและ
ดีใจที่ได้รักษา รูปที่ 2 

ลาบดิบเป็นอาหารอันโปรดปราน ที่มีความอร่อย
อ้างกันว่าในความหวานของโปรตีน เอนไซม์ กินแล้วมันมี
ก�าลังวังชาได้สารอาหารมากมายจากธรรมชาติ กินแล้วคล่องคอ 
ไม่ต้องเค้ียว ค่านิยมสังคมในหมู่ผู้ชายมากกว่าหญิง หรือใน 
งานสังคมหมู่เพ่ือนฝูง หรือในโอกาสส�าคัญๆ ลาบเป็นอาหาร
แห่งเกียรติยศ งานบุญประเพณี งานเลี้ยง บางหมู่บ้านโดย
เฉพาะชนบท “ต้องมีลาบ” มิเช่นนั้น เจ้าจะถูกดูหมิ่น ดูแคลน 
และบางชุมชน การกินลาบ จะท�าให้มีลาภ เพราะต้องบอกว่า
มลีาบจะได้คล้องจองกบัค�าว่า “ลาภ” (ความเชือ่+ค�าแอบอ้าง) 
มากกว่าค�าว่าอร่อยอย่างเดียว โดยเฉพาะคนอีสาน คนเหนือ 
ถือเป็นอาหารพืน้บ้านประจ�าถิน่ และภาคกลางบางส่วน ทีน่ยิม
บริโภคหมู เนื้อ ดิบๆ โดยเฉพาะลาบดิบ คนอีสานนิยมบริโภค 
ลาบเลือด ลาบ ก้อย ซอยห่าง ซกเล็ก ตับหวาน แหนม(หมู, 
เน้ือ)เป็นต้น ภาคเหนอืนยิม ลาบ ส้า(ววั-ควาย) หลู(้หม)ู แหนม
(หม,ูเนือ้) ภาคกลาง ลาบ หลู ้แหนมดบิ เป็นต้น แต่อย่างไงเสยี
ต้องระวังเสี่ยงต่อการติดพยาธิตัวตืด มีความรอบรู้ในการกิน
อาหารที่อาจมีผลต่อสุขภาพ

การป้องกัน ก่อนท�าลาบดูเนื้อให้ดีว ่ามีเม็ดสาคู
พยาธิหรือไม่ รูปที่ 3 แสดงเปรียบเทียบอาหารพื้นบ้านประจ�า
ถิ่นของคนเหนือและอีสาน มีความแตกแตกในวิธีการและ

เครือ่งปรงุเท่านัน้ แต่ต้องเตอืนกนัว่ามโีรคทีเ่กดิจากการกนิเนือ้
อีกหลายโรคท่ีต้องระวัง เช่น วัว-ควาย โรคแอนแทรกซ์ หมู 
โรคไข้หูดับ โรคทริคิโนซีส หรือแบคทีเรียปนเปื ้อนท�าให้ 
ท้องเสีย เป็นต้น

การรักษา ใช้ยาพราซิควอนเทล (praziquantel) 
ขนาด 40 มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว 1 กิโลกรัม รับประทานตอน
เช้ามืด หลังจากนั้นอีก 2 ชั่วโมงให้ ดีเกลืออิ่มตัว (saturated 
magnesium sulfate 30-45 ซีซี) ได้ผลดี 100%

รูปที่ 3 อาหารเนื้อสัตว์ดิบเชิงเปรียบเทียบระหว่างคนภาคเหนือและภาคอีสาน

ลาบควาย-วัว(ลาบจิ้นควาย)

ส้าควาย-วัว ลาบหมูดิบซอยห่างเนื้อวัว-ควาย หลู้หมู

ลาบเลือด ซกเล็ก ระวังอันตรายเม็ดสาคูในเนื้อ
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โครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประเทศไทย ปี 2562

ผลการด�าเนินงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มาตรการ ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย

การจัดการ

สิ่งแวดล้อม:

โดยการจัดการ

สุขาภิบาล

สิ่งแวดล้อม  

ลดการปนเป้ือน 

ในแหล่งน�้า/

ห่วงโซ่อาหาร 

(ปลาปลอด

พยาธิ)

ผลการด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

เขต

สุขภาพ

การออกข้อบัญญัติ 

ก�าจัดสิ่งปฏิกูล ร้อยละ
การจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ

เป้าหมาย (ต�าบล) ผลงาน เป้าหมาย (รร.) ผลงาน (รร.)

1 67 44 65.67 234 217 92.74

6 59 59 100.00 66 66 100.00

7 160 160 100.00 576 576 100.00

8 163 163 100.00 1,513 1,513 100.00

9 111 111 100.00 1,154 1,154 100.00

10 142 142 100.00 142 142 100.00

รวม 702 679 96.72 3,685 3,668 99.54
แหล่งข้อมูล:จากผู้รับผิดชอบระดับสคร. ณ 30 กันยายน 2562

ต�าบลจัด 

การสุขภาพ 

แบบครบวงจร 

ในพื้นที่ รวม 702 

ต�าบล มีการ 

ออกข้อบัญญัติ 

679 แห่ง 

โรงเรียน 

เป้าหมาย 3,685 

แห่ง จัดการเรียน

การสอน 3,668 

แห่ง

การควบคุม

ป้องกัน :

ตรวจค้นหาการ

ติดพยาธิเพื่อน�า

สู่การรักษา

มีการคัดกรองการติดพยาธิด้วยการตรวจอุจจาระในประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป

เขต

สุขภาพ
เป้าหมาย (ราย)

ตรวจ OV ติดเชื้อOV

จ�านวน(ราย) ร้อยละ จ�านวน(ราย) ร้อยละ

1 61,540 48,796 79.29 3,095 6.34

6 ด�าเนินการครบทุกแห่งตั้งแต่ปี 2561

7 144,800 130,842 90.36 8,611 6.58

8 147,515 106,624 72.28 3,803 3.57

9 100,455 93,923 93.50 2,812 3.00

10 128,510 129,524 100.00 7,004 5.41

รวม 582,820 509,709 87.46 25,325 4.97
แหล่งข้อมูล:https://cloud.cascap.in.th และผู้รับผิดชอบระดับสคร.ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562

เป้าหมายตรวจ 

อุจจาระ

รวม 582,820 

ราย ส่งตรวจ 

509,790 ราย 

พบOV 25,325 

ราย คิดเป็นร้อย

ละ 4.97
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มาตรการ ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย

การรักษา

พยาบาล

ตรวจคัดกรอง

กลุ่มเสี่ยงอายุ 

40 ปีขึ้นไป 

ด้วยอัลตร้า

ซาวด์

การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง CCA อายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยอัลตร้าซาวด์

เขต

สุขภาพ

เป้าหมาย 

(ราย)

ผลงาน 

(ราย)
ร้อยละ

ผิดปกติ 

(ราย)

สงสัย CCA 

(ราย)

CT/MRI 

(ราย)

พบเป็น

มะเร็ง (ราย)

1 26,875 14,302 53.22 5,310 116 3 0

6 3,000 4,561 100.00 2,801 6 1 1

7 41,614 32,666 78.50 14,313 322 126 73

8 82,880 85,422 100.00 36,575 381 64 28

9 43,490 45,875 100.00 13,849 269 129 50

10 45,825 42,421 92.57 16,159 144 4 0

รวม 243,684 225,247 92.43 89,007 1,238 327 152
แหล่งข้อมูล:https://cloud.cascap.in.th ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562

เป้าหมายตรวจ 

อัลตร้าซาวด์ รวม 

243,684 ราย 

ด�าเนินการได้ 

222,194 ราย

คิดเป็นร้อยละ 

91.18

ผลการรักษา

ด้วยการผ่าตัด

การรักษาโดยการผ่าตัด

เขต

สุขภาพ

รักษารวม 

(ราย)

ผ่าตัดรวม 

(ราย)

ผ่าตัดให้หายขาด 

(ราย)

ผ่าตัดเพื่อประคับ

ประคอง (ราย)

1 187 45 37 8

7 2,750 270 186 84

8 1,090 107 85 22

9 953 80 53 27

10 1,334 200 145 55

รวม 6,314 702 506 196
แหล่งข้อมูล:https://cloud.cascap.in.th ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562

การดูแลแบบ
ต่อเนื่องที่บ้าน: 
ผู้ป่วยรายที่
จ�าเป็นมีระบบ
การดูแลรักษา
ทั้งใน-นอก รพ.

การดูแลแบบต่อเนื่องที่บ้าน

การดูแลแบบต่อเนื่อง ผู้เข้ารับการรักษา ผลงาน

รวม 6,360 5,429 (85.4%)
แหล่งข้อมูล:https://cloud.cascap.in.th ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562

การดูแล 

แบบต่อเนื่อง

ครอบคลุม 

ทุกพื้นที่

การสื่อสาร

สาธารณะ /

สนับสนุน 

ประสาน 

การขับเคลื่อน

โครงการ 

1) มีการด�าเนินงานให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เป้าหมาย

2) สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ โปสเตอร์ ภาพพลิก  
เพื่อเผยแพร่สู่โรงเรียน และ รพ.สต.

3) จัดท�าจุลสารศูนย์ประสานงานฉบับที่ 12/2562 เผยแพร่เครือข่าย 350 แห่ง
4) รณรงค์การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี รวมทั้งปลาปลอดพยาธิ 

จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่นและกาฬสินธุ์ ร่วมกับเครือข่ายศูนย์วิชาการต่างๆ
5) สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับในการจัดการเรียนการสอนแก่ครู 

ในโรงเรียน
6) สนับสนุนการตรวจอุจจาระประชาชนกลุ่มเป้าหมายและในนักเรียน

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562
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ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน  ส�านักโรคติดต่อทั่วไป

กิจกรรมการด�าเนินงาน สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษาดูงานมาตรการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีแบบประคับประคอง
วันที่ 16 กันยายน 2562 นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการศึกษาดูงานร่วมกับ 

เครือข่ายฯ ประกอบด้วย กรมควบคุโรค ส�านักโรคติดต่อทั่วไป สคร.เขต 1-12 สสจ.สกลนคร และผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ศึกษาดูงาน
มาตรการดูแลประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน�้าดี ตามยุทธศาสตร์ทศวรรษก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 
ท่อน�้าดี ในปี พ.ศ.2559-2568 และโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร มหานครแห่งกัญชาทางการแพทย์ เพื่อเสริมพลังและน�าสู่การ 
ขับเคลื่อนมาตรการให้เป็นรูปธรรมและขยายไปพ้ืนที่อื่น ณ อโรคยาศาล วัดค�าประมง โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสกลนคร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ขับเคลื่อนการเรียนการสอน
เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

วันที่ 9 เมษายน 2562 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่าย
ในพืน้ทีเ่ขตสุขภาพที ่7 ร่วมลงนามการบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ในการขบัเคลือ่นการจดัการเรยีนการสอนเรือ่งโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โดยก�าหนด
ให้มีการด�าเนินงานร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนแผนทศวรรษ
การก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในเขตสุขภาพที่ 7 อันจะน�าไปสู่การลดอัตราเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน�้าดี ลดลง
สองในสาม ในปี พ.ศ.2578 และลดอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับ ในคนและปลา ให้ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 1 ในปีพ.ศ. 2568 โดยพิธีลงนาม
ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งหน่วยงานสาธารณสุข และ สพม. สพป. สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี12
ปีที่ 4 ฉบับที่ 12



กิจกรรมการด�าเนินงาน สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมการด�าเนินงาน ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

มหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและก�าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
ช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 โครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดงาน “มหกรรมรณรงค์ป้องกันและก�าจัดโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี” เพื่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 โดยได้ด�าเนินการ
ตรวจคดักรองพยาธิใบไม้ตบัจากปัสสาวะ การตรวจคดักรองมะเรง็ท่อน�า้ดด้ีวยเครือ่งอลัตร้าซาวด์ และ มอบสือ่ความรู้พยาธใิบไม้ตบัและ
มะเรง็ท่อน�า้ด ีเพือ่เผยแพร่ไปยงัต�าบลต่างๆ ร่วมท้ังการจดันทิรรศการให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกนัพยาธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�า้ดี 
ให้แก่ผู้น�าชุมชน/อสม./เทศบาล/บุคลากรด้านการศึกษา/บุคลากรสาธารณสุข และภาคประชาสังคม ในอ�าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม และอ�าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจุลทัศกรในการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ 
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพนักงานจุลทัศนากร

หลักสูตรการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ ให้กับผู้รับผิดชอบการโครงการรณรงค์ก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  
ในพ้ืนที่เสี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ฟ้ืนฟวูชิาการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการตรวจวินิจฉัย โดยทีมวิทยากรจากส�านักงานป้องกัน 
ควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี 13
ปีที่ 4 ฉบับที่ 12



กิจกรรมการด�าเนินงาน ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมการด�าเนินงาน ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับส�านักงานงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด�าเนินการตรวจคัดกรอง 

โรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชน กลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีข้ึนไป อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และให้ยารักษาผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ  
ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562

ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อดี เขตสุขภาพที่ 6
ส�านักงานป้องกันควบคมุโรคที ่6 จงัหวดัชลบรุ ีได้ตดิตามการจดัการเรยีนการสอนโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี และประเมิน

พฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้แบบสอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 ในโรงเรียนสังกัดต�ารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่อยู่ในโครงการพระราชด�าริ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี14
ปีที่ 4 ฉบับที่ 12



กิจกรรมการด�าเนินงาน ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ติดตามการติดเชื้อซ�้าโรคพยาธิใบไม้ตับ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดท�าโครงการติดตามการติดเชื้อซ�้าโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชน 

กลุ่มเสี่ยอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 ผลการด�าเนินงาน จ�านวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 
ในปี 2561 (จ�านวน 3,137 ราย) ได้รับการตรวจอุจจาระในปี 2562 (จ�านวน 2,615 ราย) คิดเป็นร้อยละของผู้ได้รับการตรวจซ�้า 83.36 
และพบผู้ติดเชื้อซ�้าจ�านวน 106 ราย คิดเป็นอัตราการติดเชื้อซ�้าร้อยละ 4.05 ผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทุกรายได้รับการรักษาด้วยยา 
Praziquantel และให้ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี เพื่อเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย

สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น สนับสนุนทีมวิทยากรให้ความรู้ ในการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง 

โรคพยาธิใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีให้แก่ผูน้�าชมุชน อสม.และประชาชน ในพืน้ทีเ่สีย่ง และด�าเนนิการออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอสว. 
จังหวัดขอนแก่น ในช่วงเดือนเมษายน–กันยายน 2562 ในพื้นที่ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอกระนวน ต�าบลสระแก้ว อ�าเภอเปือยน้อย 
ต�าบลนาแพง อ�าเภอโคกโพธิไ์ชย ต�าบลโนนสมบรูณ์ อ�าเภอบ้านแฮด และ อ�าเภอเมอืง ได้แก่ ต�าบลบ้านทุม่ ต�าบลดอนบม ต�าบลเมืองเก่า

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี 15
ปีที่ 4 ฉบับที่ 12



กิจกรรมการด�าเนินงาน ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมการด�าเนินงาน ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ติดตามประเมินผลการประกวดต�าบลจัดการคุณภาพชีวิต “ชุมชนสร้างสุข”
ลดเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ด�าเนินการติดตามประเมินผลการประกวดต�าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต “ชุมชนสร้างสุข” ลดเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การด�าเนินงานโครงการ
แก้ไขปัญหาพยาธใิบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ด ีในพืน้ท่ีเสีย่งเขตสขุภาพที ่7 สามารถขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานแบบครบวงจรตาม 5 มาตรการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 18 – 23 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลการประกวดดังนี้

• รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ต�าบลเชียงใหม่ อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ต�าบลท่าคันโท อ�าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ต�าบลโพนงาม อ�าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ต�าบลหินตั้ง อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร และโรงพยาบาลนครพนม ได้จัดรณรงค์ตรวจ

คัดกรองค้นหามะเร็งตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีด้วยอลัตร้าซาวด์ ในประชาชนกลุม่เสีย่งอาย ุ40 ปีขึน้ไป โดยได้รบัการสนบัสนนุจากทมีแพทย์
รังสีจากโรงพยาบาลนครพนมและสกลนคร ในวันที่ 24 เมษายน 2562 และ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี16
ปีที่ 4 ฉบับที่ 12



กิจกรรมการด�าเนินงาน ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

ติดตามการติดเชื้อซ�้าโรคพยาธิใบไม้ตับ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ได้จัดท�าโครงการติดตามการติดเชื้อซ�้า โรคพยาธิใบไม้ตับ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

อายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 ผลการด�าเนินงาน จ�านวนตรวจทั้งหมด 764 ราย  
พบผู้ติดเชื้อซ�้าจ�านวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.29 ผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทุกรายได้รับการรักษาด้วยยา Praziquantel และให้ความรู้
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี เพื่อเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย

กิจกรรมการด�าเนินงาน ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

ติดตามประเมินผลการประกวดต�าบลจัดการคุณภาพชีวิต“ชุมชนสร้างสุข”
ลดเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ โดย ดร.ฐิติมา วงศาโรจน์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 

เป็นประธานกรรมการ ได้ด�าเนินการติดตามประเมินผลการประกวดต�าบลจัดการคุณภาพชีวิต “ชุมชนสร้างสุข” ลดเสี่ยงโรคพยาธิ 
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้การด�าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  
ในพ้ืนที่เสี่ยงเขตสุขภาพที่ 9 สามารถขับเคลื่อนการด�าเนินงานแบบครบวงจรตาม 5 มาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่าง 
วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลประกวดชนะเลิศ ได้แก่ ต�าบลขุนทอง อ�าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรมการด�าเนินงาน ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมการด�าเนินงาน ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในโรงเรียน 
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเครือข่ายส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุม 

เชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และคัดกรองเร่ืองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี และเพ่ือ 
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 โดยได้รับ 
การสนับสนุนทีมวิทยากรจากส�านักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

ติดตามการด�าเนินงานการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนตามโครงการพระราชด�าริฯ
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ได้ติดตามผลการด�าเนินงานการควบคุมโรค 

หนอนพยาธิในโรงเรียนตามโครงการพระราชด�าริฯ และนักเรียนในพื้นที่เสี่ยงสูง ในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 10 โดยมีกิจกรรมบูรณาการ 
ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลง ได้ด�าเนินการตรวจคัดกรองโรคหนอนพยาธิในกลุ่มนักเรียนทุกช่วงชั้น พร้อมได้ด�าเนินการ 
คดักรองตรวจหาเช้ือมาลาเรยี ให้กบัคณุคร ูปีการศกึษา 2562 และให้ความรู/้สนบัสนนุสือ่การเรยีนการสอน ไฟล์อเิลคโทรนคิ (e-book) 
ในวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562
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กิจกรรมการด�าเนินงาน ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามโครงการพระราชด�าริฯ
นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม 

เชงิปฏบิตักิารถอดบทเรยีนการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคติดต่อตามพระราชด�าริฯ ในระหว่างวนัที ่19 – 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม
เนวาด้า อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และมอบรางวัลผลการด�าเนินงานตามโครงการก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 
ในระดับเขตสุขภาพที่ 10 

• ระดับดีเด่น ได้แก่ 1. ต�าบลขนุน อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  2. ต�าบลดงมอน อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
  3. ต�าบลโพนแพง อ�าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
  4. ต�าบลศรีฐาน อ�าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
• ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ ต�าบลไร่ขี อ�าเภอลืออ�านาจ จังหวัดอ�านาจเจริญ

รณรงค์ขับเคลื่อนการด�าเนินงานก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายบุคลากรด้านสาธารณสุข และด้านการศึกษา ในพื้นที่

จังหวัดอ�านาจเจริญ จัดประชุมรณรงค์การขับเคลื่อนการด�าเนินงานก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ถวายเป็น 
พระราชกุศลฯ ปี 2562 โดยมีกิจกรรมจัดบู๊ทนิทรรศการ “ร้านส้มต�าปลาร้าสุก ปลอดโรค ปลอดภัย” ให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติ
กรรรมสุขภาพ แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และแก่นน�าชุมชน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด จังหวัดอ�านาจเจริญ ในวันที่ 27 สิงหาคม 
2562 พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติเพื่อขวัญก�าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
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