
รูปแบบการด าเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบัและมะเร็งทอ่น า้ดี ต าบลเว่อ

การพฒันารูปแบบการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบัและมะเร็งทอ่น า้ดี
ต าบลเว่อ อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

สุพัตรา  สิมมาทนั, ศุจนัินท ์ ตรีเดช,  สุมาลี  จันทลักษณ,์  รุจริา  สมภาร, วนิดา  อินทรสังขาร์
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่7 จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏบิัตกิารการพฒันาองคก์รสมรรถนะสูงด้านการวจิยั 
ส าหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภยัสุขภาพฯ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่7 จังหวัดขอนแก่น 

บทน า

วัตถุประสงค์

ผลการศึกษา

สรุปและอภปิรายผล

ข้อเสนอแนะ

การศกึษาใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) โดยน าแนวคิดของ Kemmis and 
McTaggart ใชก้ระบวนการ PAOR ไดแ้ก่ การวางแผน (Planning) การปฏิบตัิการ (Action) การ
สงัเกตการณ ์(Observation) และการสะทอ้นกลบั (Reflection) โดยท าการศกึษา 4 ระยะ ตัง้แตเ่ดือน
มกราคม – สิงหาคม 2565 ดงันี ้

การวเิคราะหข้์อมูล
: ขอ้มลูเชิงปรมิาณ วิเคราะหด์ว้ย คา่รอ้ยละ จ านวน คา่เฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
: ขอ้มลูเชิงคณุภาพ ท าการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หา (Content analysis)  โดยจดัหมวดหมูแ่ละ
แยกแยะขอ้มลูตามประเด็น

1) เพ่ือวิเคราะหส์ภาพปัญหา และวางแผนการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาโรคพยาธิ ใบไมต้ับและ
มะเรง็ทอ่น า้ดี ต  าบลเวอ่ อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์

2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไมต้ับและมะเร็ง       
ทอ่น า้ดี

3) เพ่ือติดตามและประเมินรูปแบบการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาโรค
พยาธิใบไมต้บัและมะเรง็ทอ่น า้ดี

4) เพ่ือคืนขอ้มลู และถอดบทเรียนการด าเนินงานตามแผนการแกไ้ขปัญหาโรคพยาธิใบไมต้บั
และมะเรง็ทอ่น า้ดี

จากผลการส ารวจความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชน พบว่าเม่ือจ าแนกราย
ภาคในปี 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชุกของโรคสูงท่ีสุด ร้อยละ 4.98          
(กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคมุโรค,2562) และจากผลการด าเนินงานปี 2559 –2563
เขตสขุภาพท่ี 7 พบความชกุโรคพยาธิใบไมต้บั มีแนวโนม้ลดลง คือ รอ้ยละ 5.79, 10.35 
6.57, 6.58, 2.39 ตามล าดบั และในปี 2564 แมพ้บว่าความชกุพยาธิใบไมต้บัลดลงเหลือ 
รอ้ยละ 3.18 แต่เม่ือพิจารณารายต าบล ยังพบต าบลท่ีมีความชุกโรคมากกว่าร้อยละ 5     
ถึงรอ้ยละ 23 โดยสว่นใหญ่พบปัญหาคือ ประชาชนบางสว่นยงัคงมีพฤติกรรมการบรโิภค
ปลาน า้จืดเกลด็ขาวตระกลูปลาตะเพียนแบบดิบ หรอืสกุๆดิบๆ การคดักรองพยาธิใบไมต้บั
ไมค่รอบคลมุเน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ และสถานท่ีในการจดัการบ าบัดสิ่งปฏิกลู
ท่ีถูกตอ้งตามหลกัสขุาภิบาล ซึ่งตามยุทธศาสตรก์ าจดัพยาธิใบไมต้บัและมะเร็งท่อน า้ดี
ของประเทศไทย มีเป้าหมาย คือ อตัราการติดพยาธิใบไมต้บัในคนและในปลาลดลงน้อย
กว่ารอ้ยละ 1 และอตัราเสียชีวิตดว้ยมะเรง็ท่อน า้ดีลดลง 2 ใน 3 ใน ปี พ.ศ.2578 และเป็น
ภารกิจท่ีทกุภาคสว่นเก่ียวขอ้งตอ้งเรง่รดัด าเนินการเพ่ือใหป้ระชาชนปลอดภยัปลอดโรค

ผูว้ิจยัจึงไดส้นใจศึกษาพฒันารูปแบบการแกไ้ขปัญหาโรคพยาธิใบไมต้ับและมะเร็ง
ท่อน า้ดี ในพืน้ท่ีต  าบลท่ีมีการติดเชือ้สงู จากการตรวจปัสสาวะดว้ยชุดตรวจ OV-RDT และ
มีความยินดีเขา้ร่วมด าเนินการ โดยการขับเคลื่อนการด าเนินการแกไ้ขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไมต้บัและมะเร็งท่อน า้ดีท่ีเหมาะสมกับบริบท ประโยชนท่ี์คาดว่าจะได้รบันอกจากจะ
สามารถลดอตัราการติดเชือ้ในพืน้ท่ีไดแ้ลว้ ยงัสามารถเป็นตน้แบบเพ่ือการขยายผลไปยงั
พืน้ท่ีติดเชือ้สงูอ่ืนๆ ตอ่ไป

วิธีการด าเนินการวิจัย

ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป : ตดิตามผลการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุม่ตดิเชือ้ ส  ารวจการ
รบัรูเ้ก่ียวกบัโรคพยาธิใบไมต้บัของประชาชนในพืน้ที่ และตดิตามการด าเนินงานตามแผนระยะตอ่ไป
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา: น ารูปแบบไปประยกุตใ์ชใ้นพืน้ที่ท่ีมีบรบิทใกลเ้คียง

ระยะด าเนินการ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล

เคร่ืองมือทีใ่ช้
ในการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
และผู้ใหข้้อมูล

ระยะที ่1 วิเคราะหส์ภาพ
ปัญหา และวางแผนการ
ด าเนินงานแกไ้ขปัญหา

- การสมัภาษณแ์บบกึ่ง
โครงสรา้ง
- อภิปรายกลุม่ 
(Group discussion) 

- แบบสมัภาษณช์นิด
กึ่งโครงสรา้ง
- แบบบนัทกึประเด็น
แนวทางการอภิปราย
กลุม่
- แบบประเมินตดิตาม
การด าเนินงานตามแผน

- รพ.สต. อบต.ครู
ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
อสม. สสจ.สสอ.
รวม 15 คน
- ประชาชนกลุม่ติดเชือ้
พยาธิใบไมต้บัจากการ
ตรวจปัสสาวะท่ีสมคัร
ใจเขา้รว่มโครงการ 
จ านวน 36 คน

ระยะที ่2 พฒันารูปแบบ
การด าเนินงานแกไ้ขปัญหา
ตามแผน

- ผลการด าเนินการ
ตามแผน

ระยะที ่3 ติดตามและ
ประเมินรูปแบบการ
ด าเนินงานตามแผน

- การสอบถาม
การประเมิน และ
การสงัเกตุ

ระยะที ่4 คืนขอ้มลู และ
ถอดบทเรยีนการด าเนินงาน

- อภิปรายกลุม่
(Group discussion) 

วเิคราะหส์ภาพปญัหาและวางแผนการแกไ้ขปญัหา

การกระจายของโรค

พฤติกรรม มาตรการ/การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
• อบรมใหค้วามรูป้รบัเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุม่เสี่ยง
• รร.บรูณาการสอนปลกูฝังการรบัประทานอาหารปรุงสกุ 
• อบต.มีขอ้ก าหนดการก าจดัสิ่งปฏิกลู ไม่ไดมี้การ
ก ากบัติดตาม

ภาระโรค
➢ วฒันธรรมการแลกปลี่ยนอาหารกนั

รบัประทานระหวา่งครวัเรอืน
➢ อาชีพคา้ขายปลาในชมุชน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

สภาพแวดล้อมทางสังคม

❑ มีรถเรข่ายปลาสดในชมุชน
❑ พืน้ท่ีใกลเ้ข่ือนล าปาว สว่นใหญ่

คนในพืน้ท่ีกินปลาจากเข่ือน

❑อตัราชกุ ตรวจ OV-RDT 144 คน
ติดเชือ้ 51 คน (35.4%)  

❑เพศหญิง 60% เพศชาย 40% อายเุฉลี่ย 53 ปี

➢ 144 คน ที่ตรวจ OV-RDT กระจายใน 11 หมูบ่า้น
โดยเฉพาะ หมู ่1,10 โซนหนองเสือ หมู ่2,11

➢ สว่นใหญ่เป็นกลุม่วยัท างาน กลุม่หาปลากินเอง 
กลุม่คา้ขายปลา

✓ พฤติกรรมกินกอ้ยปลาดิบ เป็นวฒันธรรมการกิน
และความเช่ือสืบทอด 

✓ วฒันธรรมการรวมกลุม่หาปลาของวยัรุน่ ญาติ แลว้กินปลาดิบ
✓ ความชอบสว่นบคุคล ติดใจรสชาติ กินปลาดิบอรอ่ยกวา่กินสกุ

▪ ประชาคมหมู่บา้นสรา้งขอ้ตกลง 
งานบญุ/ประเพณี ปลอดปลาดิบ 

▪ บนัทกึขอ้ตกลง (MOU) งานบญุ/ประเพณี
ปลอดปลาดิบ และสื่อสาร

▪ อบรบใหค้วามรู ้การปฏิบตัิตวัเพื่อปอ้งกนั 
โรคพยาธิใบไมต้บั กลุม่ติดเชือ้

▪ รณรงค ์ประชาสมัพนัธสรา้งความตื่นตวัให้
ประชาชนในพืน้ท่ี 

▪ ติดตาม ก ากบั การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในกลุม่ติดเชือ้

▪ สรา้งตน้แบบ บคุคล/ครอบครวั ผูน้  าดา้น
การปฏิบตัิตวั เพ่ือปอ้งกนัโรค

▪ ติดตาม ก ากบั การทิง้สิ่งปฏิกลูของ
รถสบูสิ่งปฏิกลู

▪ บรูณาการการสอนและปลกูฝังการ
รบัประทาน อาหารปรุงสกุในโรงเรยีน

▪ ตรวจคดักรองพยาธิใบไมต้บัใน
ประชาชนกลุม่เสี่ยง ใหค้รอบคลมุ

▪ เฝา้ระวงัสุม่ตรวจปลาในแหลง่น า้/
รา้นคา้รา้นอาหาร/รถเร่

▪ ขบัเคลื่อนเพื่อใหมี้ขอ้บญัญตัิหรอื
มาตรการในการก าจดัสิ่งปฏิกลู
อย่างถกูหลกัสขุาภิบาล

แผนระยะสั้น 

❖ พฤตกิรรมการกนิปลาดบิของประชาชนท าใหอั้ตราการตดิเชือ้สูง

❖ การก าจัดสิ่งปฏกูิล การทิง้สิ่งปฏกูิลในพืน้ที่
ปัญหา

แผนระยะกลาง แผนระยะยาว

กิจกรรม การด าเนินงาน
➢ ประชาคมหมู่บ้านเพือ่สร้างข้อตกลง

งานบุญ/ประเพณี ปลอดปลาดบิ 
- ประชาคม 4 หมูบ่า้น ไดแ้ก่ หมู ่1, 2, 4, 11 

- ผลการประชาคม 4 หมูบ่า้น มีมติใหเ้กิดขอ้ตกลง 
งานบญุ/ประเพณี ปลอดปลาดิบ 

➢ บันทกึและสือ่สารข้อตกลง (MOU) งาน
บุญ/ประเพณีปลอดปลาดบิ

- บนัทกึขอ้ตกลง (MOU) ผูใ้หญ่บา้นหมู ่1, 2, 4, 11 ก านนั อบต. 

รพ.สต. โรงเรยีน ลงนาม
- ผูใ้หญ่บา้นสื่อสารบนัทกึขอ้ตกลง ผ่านหอกระจายข่าว
- อสม.เคาะประตบูา้นบอกตอ่แจง้ข่าว และติดตามงานบญุ 

2 งาน ไมพ่บการรบัประทานปลาดิบ
➢ อบรบให้ความรู้ การปฏบัิตติัวเพือ่ป้องกัน 

โรคพยาธิใบไม้ตับ ในกลุ่มตดิเชือ้ 36 คน

- ใหค้วามรู ้สาเหต ุอาการ การปอ้งกนั การปฏิบตัิตวัเพื่อปอ้งกนั 
โรคพยาธิใบไมต้บั ในกลุม่ติดเชือ้ จ านวน  36  คน 
ผลการทดสอบความรู ้คะแนนเตม็ 15 คะแนน
ก่อนอบรม ҧ𝑥 = 10 คะแนน, S.D.=2.8

หลงัการอบรม  ҧ𝑥 = 13 คะแนน, S.D.= 2.5

➢ รณรงค ์ประชาสัมพันธส์ร้างความตืน่ตัว

ให้ประชาชนในพืน้ที ่
- ผูใ้หญ่บา้นประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูผ้่านหอกระจายข่าว 
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ (สื่อสารบอกเลา่ ,เปิดคลิปสัน้)
- ผูต้ิดเชือ้ท่ีผ่านการอบรมสื่อสารบอกตอ่  
- อสม.เคาะประตบูา้นบอกตอ่แจง้ข่าว

การด าเนินงานตามแผน และติดตามประเมินผล

รพ.สต.อบต.

ก านัน
ผู้ใหญ่บา้น

สสจ.
สสอ.

อสม.

ความชุก 
OV ลดลง

A: ประชาคมหมูบ่า้น
บนัทกึลงนามขอ้ตกลง MOU 
อบรมใหค้วามรูก้ลุม่ติดเชือ้
สื่อสารสรา้งความต่ืนตวัใหป้ระชาชน

O: ติดตามและประเมินตามแผนการแก้ไขปัญหา

R: ถอดบทเรียน สะท้อนผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา

สร้าง
ความร่วมมอื

P : วิเคราะหส์ภาพปัญหาและวางแผนแกไ้ข
ตามบรบิท

กลุ่ม
ตดิเชือ้
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