


บรรณาธิการแถลง

การพฒันาหนว่ยการเรยีนรูโ้รคพยาธใิบไมต้บัและ
มะเรง็ท่อนํา้ด ี4 ชว่งชัน้ (อนบุาล-มธัยมศกึษาตอนตน้) 
โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข 
และ กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2554 – 2560 

การนาํหลกัสตูร  โรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ี
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

โรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอนโรคพยาธใิบไมต้บั 
และมะเร็งท่อนํ้าดี ในพื้นที่ สคร. 1,6,7,8,9,10

ผลการดําเนนิงานโครงการกําจัดปญัหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตบัและมะเรง็ทอ่นํา้ด ีถวายเปน็พระราชกศุล 
ประเทศไทยปี 2560

การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในตําบล
ต้นแบบโดยการตรวจปัสสาวะ

เปรียบเทียบวิธีการตรวจหาความชุกโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง

ภาพกิจกรรม

 จุลสาร... ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับ  
 และมะเร็งท่อนํ้าดี 

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็น Excellent Center ในการแก้ไข

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 

1. เพือ่เปน็สือ่กลางในการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร การแกไ้ข

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อนํ้าดี

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือข่าย

ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

สารบัญ

คณะที่ปรึกษา
ประธานที่ปรึกษา 
 นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค 

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

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

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

บรรณาธิการ
 ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว

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

นางศุจินันท์ ตรีเดช  
นายอนุชา มะลาลัย
นายวัชรวีร์ จันทร์ประเสริฐ
นายณัฐกิตต์ โคตมะ 
นายต่อพงษ์ กังสวร

ฝ่ายผลิต
นายบุญจันทร์ จันทร์มหา 
นางสาวช่อมาลา อุทัยอินทร์
นายธนะชัย จํารัสไว
นายณัฐวัฒน์ ทวีพัฒน์ผาติ
นายสนธยา กลั่นทัต

ฝ่ายเผยแพร่

พิสูจน์อักษร
ดร.วาสนา สอนเพ็ง  นายลือชัย เนียมจันทร์
นางสาวนาฏยา ปัญโญวัฒน์
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ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
400/1 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 400000
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จุลสาร ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและ
	 มะเร็งท่อนํ้าดี

ปีที่	2	ฉบับที่	6	เดือน	มกราคม	-	มีนาคม	2560
3

สวัสดีค่ะ
	 จุลสารศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ฉบับนี้เป็น	 
ปีที่่	2	ฉบับที่	6	(เดือน	มกราคม	–	มีนาคม	2560)	อีกหนึ่งช่องทางสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 
นวัตกรรมใหม่ๆ 	และตดิตามความกา้วหนา้การดําเนนิงานโครงการกําจัดโรคพยาธใิบไมตั้บและมะเรง็ทอ่นํา้ด ี
ของเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	องค์ความรู้ทางวิชาการ	และบทเรียนการขับเคลื่อนงาน 
ในต้นแบบ	จะเปน็ประโยชน์	และช่วยสนบัสนนุส่งเสริมการขบัเคลือ่นงานในการกาํจดัปญัหาพยาธิใบไม้ตบั
และมะเร็งท่อนํ้าดี	ในพื้นที่ได้
	 ในฉบับนี้	ประเด็นที่น่าสนใจ	ซึ่งหลายท่านอาจจะยังมีคําถามในใจ	ที่อยากรู้	เกี่ยวกับความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ	ในการผลักดันให้เกิดความรู้ด้านสุขภาพด้วยการ
จัดหนว่ยการเรยีนรูโ้รคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่นํา้ดใีนโรงเรยีน	จะมคีวามกา้วหนา้อยา่งไรบา้ง	การนํา
หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาทําได้อย่างไร	มีโรงเรียนใดบ้างที่
จดัการเรยีนการสอนโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่นํา้ด	ีในพืน้ที่	สคร.1,6,7,8,9,10	และผลการดาํเนนิงาน 
โครงการกําจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	ถวายเป็นพระราชกุศลฯ	ประเทศไทยปี	2560	
ในครึ่งปีแรก	นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการที่นําเสนอนวัตกรรมการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ
ตรวจปัสสาวะ	และรายงานสรุปการสํารวจ	เปรียบเทียบประสิทธิผลการตรวจหาไข่พยาธิด้วย	4	วิธี	คือ	
FECT,	Modified	Kato-Katz,	Mini	paracept	kit	และ	Urine	Ag.	ในพื้นที่เสี่ยง	และปิดเล่มด้วยภาพกิจกรรม
การดําเนินงานในรอบไตรมาสสอง	ในปีงบประมาณ	2560	ของเครือข่ายทั่วประเทศ	
	 กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	สมาชิกวารสารนี้ทุกท่านจะได้รับประโยชน์	จากจุลสารฉบับนี้	

ตามสมควร	เพือ่ชว่ยกนัสง่เสรมิกจิกรรมกาํจดัปญัหาโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด	ีใหบ้รรลเุปา้หมาย

บรรณาธิการ

 กินปลาดิบ กินปลาก้อย อร่อยปาก  ต้องทุกข์ยาก ตอนป่วย ด้วยโรคตับ

  ถ้าไม่เลิก ชีพนี้ อาจลาลับ      จงหวนกลับ กินปลาสุก ทุกข์จะคลาย

บรรณาธิการแถลง
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	 โรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่นํา้ดยีงัคงเปน็ปญัหาสาํคญัของประชาชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตดิตอ่กนัมาเป็นเวลานาน 
ทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหา	คือการปลูกฝังค่านิยมการลด	ละ	 เลิก	 ไม่กินปลาปรุงดิบในเยาวชนคนรุ่นใหม่	 โดยการบรรจุ 
การเรียนการสอนเรือ่งโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ท่อนํา้ดเีขา้ไปในสถานศกึษา	ซึง่ถา้สามารถจดัใหม้กีารเรยีนการสอนในเรือ่งน้ีใน 
สถานศึกษาได้ครอบคลุมทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยง	 คาดว่าในอีก	 30	 ปีข้างหน้าประชาชนในพื้นที่เสี่ยง	 จะเสียชีวิตจากมะเร็งตับและ 
ท่อนํ้าดีลดลงจากปีละ	20,000	รายเหลือปีละ	7,500	รายต่อปี	

	 ด้วยเหตุนี้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา	 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 และภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง	 ได้ร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้	
ตระหนักถึงอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	 เพื่อลดอัตราการเกิด 
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	โดยดําเนินงานร่วมกันในลักษณะ	ร่วมคิด	ร่วม
วางแผน	รว่มดําเนนิการ	และรว่มประเมินผล	โดยแบง่ระยะการพฒันาออกเปน็	4	ระยะ

 ระยะที่หนึ่ง (พ.ศ. 2554 – 2555)	 ร่วมกันสร้างหลักสูตรโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถม
ศึกษาปีที่	4	-	6	ทดลองนําร่องในโรงเรียน	35	แห่งในจังหวัดขอนแก่น	พบข้อจํากัด
ของหลักสูตร	คือ	สื่อการเรียนการสอน	/	เนื้อหา	แบบทดสอบความรู้และตัวอย่าง
ของแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ครอบคลุม	 และกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทฤษฎี
มากกว่าการปฏิบัติ	

ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ และเกษร แถวโนนงิ้ว 
สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

การพัฒนาหน่วยการเรียนรูโ้รคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 
4 ช่วงชั้น (อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น) โดยความร่วมมือระหว่าง 

กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2554 – 2560 

    ระยะที่สอง (พ.ศ. 
2556 – 2557) รว่มกันพฒันา 
หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อนํ้าดี	 จังหวัด
ขอนแก่นกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีที่	 4	 -	 6	 และ
กิจกรรมการพัฒนาผู้ เรียน	 
อย.น้อย	 ระดับประถมศึกษา 
ด้านการป้องกันโรคพยาธิ 

ใบไม้ตบัและมะเรง็ทอ่นํา้ด	ีทดลองนาํรอ่งในโรงเรยีน	1,373	แหง่ในเขตสขุภาพที	่7	และ	8	พบข้อจาํกดัของหลกัสตูร	คือ	การวดั 
และประเมินผล
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	 จากการติดตามประเมินผลหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	 ในปี	 พ.ศ.2559	 พบว่า	 โรงเรียนที่มีการจัด 
การเรยีนการสอนไดต้ามท่ีหลกัสตูรกาํหนดมรีอ้ยละ	88.9	นกัเรยีนมคีา่คะแนนเฉลีย่ความรู	้การรบัรู	้การปฏบิติัตนในการปอ้งกนั
ควบคุมโรคคิดเป็นร้อยละ	 68.2,	 88.9,	 73.5	 ตามลําดับและอัตราการติดโรคพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนลดลงจากร้อยละ	 0.8	 
ในปีพ.ศ.2558	เหลือ	ร้อยละ	0.3	ในปี	2559	ปัญหาที่พบในการดําเนินงาน	คือ	หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
ไม่ได้ถูกบรรจุเป็นตัวชี้วัดในการจัดการเรียนการสอน	 ทําให้ครูให้ความสําคัญค่อนข้างน้อย	 ตลอดจนการถ่ายทอดนโยบายลงสู่

การปฏิบัติไม่ชัดเจน	

  ระยะที่ส่ี (พ.ศ.2560) กระทรวงสาธารณสุขโดยกรม
ควบคมุโรคและกระทรวงศกึษาธกิารโดยสํานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	ได้พัฒนาหลักสูตร	เพื่อให้มีเนื้อหา	กิจกรรม	
สื่อ	และเครื่องมือ

	 	 มีการเพิ่มรายละเอียดตัวชี้วัดลงไปในหลักสูตรเพ่ือให้สะดวก
ต่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	 และได้เปลี่ยนช่ือจากหลักสูตร	
เป็นหน่วยการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย	 และหน่วยการเรียนรู ้
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อให้สอดรับกับหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย	 พ.ศ.2546	 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานพ.ศ.2551	 และได้มีการจัดทําบันทึกความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการในการสนับสนุนให้มี
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงสูงจํานวน	459	แห่ง	
ใน	27	จังหวัด

  ระยะที่ส�ม (พ.ศ.2558 – 2559) พัฒนาหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	ทุกช่วงชั้น	(ระดับปฐมวัย)
(อนุบาล	1	-	2)	ระดับประถมศึกษา	(ชั้นป.1	-	3	และ	ชั้นป.4	-	6)	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.1	-	3)	และเอกสารอ้างอิง 
เพื่อการเรียนการสอนเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	และทดลองใช้ในโรงเรียน	580	แห่ง
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ศุภฤกษ์ รัตนถา ครูโรงเรียนบ้านหนองโก

การนําหลักสูตร  โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

การนำาหลักสูตรสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาทำาอย่างไร
			 การนําหลักสูตรไปใช้เป็นข้ันตอนท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนา
หลกัสตูร	เพราะเปน็การนําอดุมการณ	์จดุมุง่หมายของหลักสตูร	
เนื้อหาวิชา	 และประสบการณ์การเรียนรู้ที่คัดสรรอย่างดีแล้ว
ไปสู่ผู้เรียนหลักสูตรแม้จะได้สร้างไว้ดีเพียงใดก็ตาม	 ยังไม่
สามารถจะกล่าวได้ว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่	ถ้าหากว่า
การนําหลักสูตรไปใช้ดําเนินไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเพียงพอ 
ความล้มเหลวของหลักสูตรจะบังเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เพราะฉะนั้นการนําหลักสูตรไปใช้จึงมีความสําคัญท่ีบุคคล 
ผู้เกี่ยวข้องในการนําหลักสูตรไปใช้จะต้องทําความเข้าใจกับ 
ขั้นตอนต่างๆ	 เพื่อให้สามารถนําหลักสูตรไปใช้อย่างมี
ประสิทธิผลสูงสุด

หลักการสำาคัญในการนำาหลักสูตรไปใช้
 1.	การประชุมวางแผนและเตรียมการ	เพื่อ
	 	 -	การตรวจสอบลักษณะหลักสูตร
	 	 -	การวางแผนและการทําโครงการศึกษานําร่อง
	 	 -	การประเมินโครงการศึกษานําร่อง
	 	 -	การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
	 	 -	การเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
	 2.	การแต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบ	 ครูผู้สอน	 เพื่อการ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร	เพื่อ
	 	 -	การบริหารและบริการหลักสูตร
	 	 -	การดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร
	 	 -	การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร
	 	 -	การนิเทศและการใช้หลักสูตรในโรงเรียน
	 	 -	การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
	 3.	เนื่องจากครูเป็นบุคคลที่สําคัญ	ดังนั้น	 ครูจะต้องได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพในเรื่องความรู้	 ในการจัดเตรียมการเรียน
การสอนให้กับนักเรยีน	โดยอาจใชต้วัอยา่งการจดัการเรยีนรูใ้น
เลม่หนว่ยการเรยีนรูห้รอืจะออกแบบเองกไ็ดท้ัง้นีก็้แล้วแต่การ
จดัการเรยีนรูข้องครใูนแตล่ะหน่วยแตล่ะจดุประสงคก์ารเรยีนรู้
	 4.	มีการติดตามวัดผลและประเมินผล	 เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิผลและคุณภาพของหลักสูตร	 และแก้ไขและพัฒนา
หลักสูตรต่อไป
	 การทดลองนําหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียนบ้านหนองโก	
อําเภอกระนวน	 จังหวัดขอนแก่นได้มีการจัดประชุมแต่งตั้ง 
คณะครูผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้และคณะกรรมการ
ประเมินการใช้หลักสูตรโดยในระยะแรกเป็นการทดลองใช้
หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในทุกระดับชั้น	 
ผลจากคณะกรรมการประเมนิหลกัสตูรและครผููส้อนได้สรุปผล

คอื	ขอ้ดใีนการใชห้ลกัสตูรนี	้เปน็หลกัสตูรแบบสาํเรจ็รปูเพยีงแต่
ครผููส้อนอา่นทําความเขา้ใจเลก็นอ้ยก็สามารถใช้ในการจดัการ
เรยีนการสอนได้ทนัทแีละขอ้เสยีคือสือ่ทีใ่ชใ้นการประกอบการ
จัดการเรียนรู้ยังมีน้อยอย่างไรก็ตามหลักสูตรได้ปรับปรุงโดย	
หาส่ือประกอบการเรียนรู้	 และจัดหาส่ือประกอบการจัดการ
เรียนรู้เพิ่มเติม	 เป็นภาพแผ่นพลิก	 โปสเตอร์	แผ่นภาพความรู้	
ใบความรู้	สื่อมัลติมิเดีย	หนังสืออ้างอิง	และสื่อประกอบต่างๆ	
หลักสูตรได้พัฒนาปรับปรุงโดยผู้เชีย่วชาญด้านการศึกษา	และ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข	 ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ	 เช่น	
กิจกรรมนักสืบพาข้าว	 โครงงานเร่ืองการป้องกันโรคพยาธิ
ใบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นํา้ด	ีผลทีเ่กดิขึน้หลงัจากการใชห้ลกัสตูร
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีทําให้นักเรียนเกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	
ลด ละ เลิก การกินปลาที่ปรุงไม่สุก	หรือ	สุกๆ	ดิบๆ	
	 กล่าวโดยสรุป	 การนําหลักสูตรไปใช้เป็นในโรงเรียนบ้าน
หนองโก	 พบว่า	 ผู้เรียนมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปล่ียนไป 
กล่าวคือ	 ไม่กินอาหารปลาที่ไม่สุกหรือสุกๆดิบๆอีกเลย 
มีความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีเพิ่มมากขึ้น 
และการตรวจหาไข่พยาธิครั้งล่าสุดก็ไม่พบไข่พยาธิชนิดอ่ืนๆ 
เลยถือว่าการใช้หลักสูตรนี้สัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างมาก	 และยัง
สามารถส่ือสารกับชุมชนและผู้ปกครองในการลดการบริโภค
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	เช่น	กิจกรรม
นักสืบพาข้าว	 ที่เป็นนวัตกรรมที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรู้ 
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนไปสํารวจเมนูอาหารของเพื่อนบ้าน	 
5	หลังคาเรือน	 เมื่อได้ข้อมูลมาก็นํามาแลกเปลี่ยนความรู้	แล้ว
สะท้อนข้อมูลไปยังแต่ละครอบครัวที่ทําการสํารวจพาข้าว 
ใหเ้หน็ถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีของอาหารทีค่รอบครวันัน้รบัประทาน	
เป็นการรณรงค์การบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะห่างไกล 
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี



จุลสาร ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและ
	 มะเร็งท่อนํ้าดี

ปีที่	2	ฉบับที่	6	เดือน	มกราคม	-	มีนาคม	2560
7

ลำ�ดับ โรงเรียน ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด

1 บ้านถํ้า เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
2 บ้านสามหลัง สองแคว ดอนหล่อ เชียงใหม่
3 บ้านสบแปะ โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
4 แม่หอพระวิทยาคม บ้านสบแปะ จอมทอง เชียงใหม่
5 แม่หอพระวิทยาคม แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
6 บ้านผึ้ง แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
7 วัดนาเม็ง แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
8 ภูดินวิทยา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
9 สังวาลย์วิทย์	3 เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
10 บ้านวังว้า ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
11 บ้านเชียงแลนาทราย ริม ท่าวังผา น่าน
12 บ้านท่าคํ้า ริม ท่าวังผา น่าน
13 บ้านดอนเงิน ออย ปง พะเยา
14 ดอนไชยเงิน งิม ปง พะเยา
15 ชุมชนแม่ข้าวต้มหลวง แม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย
16 บ้านห้วยเจริญ แม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย
17 บ้านหนองบัวแดง แม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย
18 บ้านโล๊ะป่าห้า แม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย
19 บ้านเวียงกลาง แม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย
20 ปางลาว แม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย
21 บ้านม่วงยาย ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย
22 บ้านห้วยลึก ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย

ลำ�ดับ โรงเรียน ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด

1 บ้านคลองเจริญ หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
2 บ้านหนองกะทะ หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
3 วัดพวงนิมิต เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
4 บ้านคลองสิบสาม เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
5 บ้านนํ้าอ้อม เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว

6 บ้านเขาสามสิบ	
อ.วัฒนานคร เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว

7 บ้านใหม่ไทยพัฒนา หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว
8 บ้านโนนผาสุก หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว
9 ร่มเกล้า หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว
10 มัธยมวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว
11 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว
12 อนุบาลวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว
13 บ้านหนองแสง วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว

ในเขตสุขภ�พที่ 6 (จำ�นวน 13 แห่ง)

ลําดับ โรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 บ้านโหมนสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ์
2 ห้วยตูมวิทยาคาร กลางหมื่น เมือง กาฬสินธุ์
3 กลางหมื่นสงเคราะห์ กลางหมื่น เมือง กาฬสินธุ์
4 นาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
5 สิงห์สะอาด สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
6 โคกเจริญคํานํ้าแซบวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
7 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์
8 บ้านลาดวิทยาเสริม หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
9 บึงไฮโนนสว่างวิทยา หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์

10 โนนเขวาเหล่าใหญ่
ราษฎรส่งเสริม ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์

11 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
12 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
13 หนองบัวใน หนองบัว นามน กาฬสินธุ์
14 บ้านแห่เจริญวิทย์ ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์
15 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์
16 หนองบัวไหลหนองบัวทอง	 โคกสี เมือง ขอนแก่น
17 บ้านเหล่านาดี บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น
18 บ้านหว้าเหล่าโพนทอง บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น
19 โนนพะยอมพิทยไพศาล โนนพยอม ชนบท ขอนแก่น
20 บ้านละว้า เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
21 หนองร้านหญ้าโนนข่า หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
22 บ้านกุดเพียขอมนาฝาย	 กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
23 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
24 กุดเพียขอมเหนือ กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
25 บ้านละหานนา ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
26 โนนเขลาประชาศึกษา ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น
27 หนองสะแบงศรีชุมพร ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
28 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
29 บ้านห้วยทรายทุ่งมน ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
30 บ้านหนองโก หนองโก กระนวน ขอนแก่น
31 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
32 บ้านพระบาทท่าเรือ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
33 โคกสูงใหญ่วิทยา โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น

34 บ้านหนองขามหนอง
แวงบ้านเล้า นาคํา อุบลรัตน์ ขอนแก่น

35 นาคําวิทยาสรรพ์ นาคํา อุบลรัตน์ ขอนแก่น
36 บ้านหนองแดง หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น
37 บ้านนาจานนาเจริญ นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
38 บ้านสี่แยกโนนหัวนา นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
39 บ้านหนองโจดสวนมอน โคกก่อ เมือง มหาสารคาม
40 ชุมชนมะค่า มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
41 ชุมชนบ้านลาด ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
42 อีตื้อดอนหวายขมิ้น ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม

ในเขตสุขภ�พที่ 1 (จำ�นวน 22 แห่ง)

ในเขตสุขภ�พที่ 7 (จำ�นวน 81 แห่ง)

โรงเรียนที่มีการดำาเนินการและมีแผนจัดการเรียนการสอน

เรื่องโรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี ปี2559-2560 

ในพื้นที่ สคร. 1,6,7,8,9,10



จุลสาร ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและ
	 มะเร็งท่อนํ้าดี

ปีที่	2	ฉบับที่	6	เดือน	มกราคม	-	มีนาคม	2560
8

ลําดับ โรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 คุรุวิทยานุสรณ์ นํ้ากํ่า ธาตุพนม นครพนม
2 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) พระซอง นาแก นครพนม

3 นาหว้าพิทยาคม	(ธาตุ
ประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) โพนทอง บ้านแพง นครพนม

4 ปลาปากราษฎร์บํารุง นาใน โพนสวรรค์ นครพนม
5 บ้านนาผักหมนาหมากแงว นาคํา ศรีสงคราม นครพนม

ลําดับ โรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด

6 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
7 ศรีสําราญวิทยาคม ศรีสําราญ พรเจริญ บึงกาฬ
8 บ้านหัวนาแหลม นาหอ ด่านซ้าย เลย
9 บ้านห้วยกระทิง กกทอง เมือง เลย
10 บ้านโป่งศรีโทน เอราวัณ เอราวัณ เลย
11 บ้านนาอ่างม่วงคํา นาตาล เต่างอย สกลนคร
12 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร

13 บ้านไฮหย่อง	
(ภูเงินประชานุกูล) ไฮยอง พังโคน สกลนคร

14 บ้านโคกภู โคกภู ภูพาน สกลนคร
15 บ้านพานสหราษฎร์บํารุง ขมิ้น เมือง สกลนคร
16 บ้านอากาศ อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร

17 ชุมชนเชียงเครือ
ราษฎร์รังสรรค์ เชียงเครือ เมือง สกลนคร

18 บ้านป่าหว้าน เชียงเครือ เมือง สกลนคร
19 บ้านหนองหอย เชียงเครือ เมือง สกลนคร
20 ศิริราษฎร์วิทยาคาร เชียงเครือ เมือง สกลนคร
21 บ้านดอนเชียงคูณ เชียงเครือ เมือง สกลนคร

22 ดอนเชียงบาลราษฎร์
บํารุงศิลป์ เชียงเครือ เมือง สกลนคร

23 บ้านวังยาง
(วังยางวิทยานุกูล) วังยาง พรรณานิคม สกลนคร

24 บ้านบึง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
25 บ้านหนองหวาย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
26 บ้านเปือย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
27 บ้านขมิ้น วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
28 บ้านนาถ่อน ต้นผึ้ง วังยาง สกลนคร
29 บ้านต้นผึ้ง ต้นผึ้ง วังยาง สกลนคร
30 บ้านโพนสวางกลางเจริญ ต้นผึ้ง วังยาง สกลนคร
31 บ้านนาล้อม ต้นผึ้ง วังยาง สกลนคร
32 บ้านขัวขอนแคน ต้นผึ้ง วังยาง สกลนคร
33 บ้านดอนดู่ ต้นผึ้ง วังยาง สกลนคร
34 บ้านโนนขมิ้น ต้นผึ้ง วังยาง สกลนคร
35 บ้านโคกสามัคคี ต้นผึ้ง วังยาง สกลนคร
36 ลําปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง วังยาง สกลนคร
37 บ้านหนองสามขา พัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
38 บ้านถํ้าเต่า พัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
39 บ้านนาดอกไม้ พัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
40 บ้านหนองผือ พัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
41 บ้านดอนทอย พัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
42 บ้านจันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร
43 บ้านห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร
44 บ้านกวนบุ่น จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร
45 บ้านโคกกลาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร
46 บ้านต้อนราษฎร์ดํารงวิทย์ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร

47 บ้านสร้างแก้ว
ราษฎร์พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร

48 ชุมชนบ้านสร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร
49 บ้านชมภูพาน สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร
50 บ้านสะพานสาม สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร
51 บ้านใหม่พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร
52 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร

53 ชุมชนบ่อแสนพัน
มิตรภาพที่211 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

54 บ้านสนามบิน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

ลําดับ โรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด

43 หลักเมืองมหาสารคาม ตลาด เมือง มหาสารคาม
44 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร ตลาด เมือง มหาสารคาม
45 บ้านหนองแก่ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
46 มะโบ่ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
47 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม
48 บ้านยางน้อย ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
49 บ้านขีหนองจิก หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
50 บ้านเลิงใต้ เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
51 บ้านหนองหอย เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
52 บ้านโพน โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
53 บ้านหนองคู โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
54 ดินดําบัวรองวิทยา ดินดํา จังหาร ร้อยเอ็ด
55 บ้านอุ่มเม้า อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

56 บ้านนาโพธิ์	(สหพันธ์
พิทยาภรณ์) เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด

57 โนนสีดาวิทยา ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
58 นาโพธิ์ นาโพธิ์	 เมือง ร้อยเอ็ด
59 คําเจริญ อุ่มเม้า		 ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
60 บ้านหนองโก ศรีสมเด็จ	 ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
61 บ้านดอนแคน	 ดินดํา	 จังหาร ร้อยเอ็ด
62 บ้านงิ้วคุรุปถัม ธงธานี ธวัชบุรี 	ร้อยเอ็ด
63 บ้านธวัชบุรี ธงธานี ธวัชบุรี 	ร้อยเอ็ด

64 บ้านขอนแก่นนิกร
ราษฎร์ศัทธาคาร ขอนแก่น เมือง 	ร้อยเอ็ด

65 บ้านแคนสามัคคี ขอนแก่น เมือง 	ร้อยเอ็ด
66 บ้านขว้างวิทยากร นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
67 ขวาง นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
68 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ ศรีสมเด็จ โพธิ์ชัย 	ร้อยเอ็ด
69 บ้านโสกเชือก ศรีสมเด็จ โพธิ์ชัย 	ร้อยเอ็ด
70 ชุมชนนาทมโคกก่อง ภูเงิน เสลภูมิ 	ร้อยเอ็ด
71 บ้านหวาย 	ภูเงิน เสลภูมิ 	ร้อยเอ็ด
72 บ้านมะหรี่ 	ภูเงิน เสลภูมิ 	ร้อยเอ็ด
73 โคกล่ามวิทยาคาร หนองใหญ่ โพนทอง 	ร้อยเอ็ด
74 บ้านหนองแวงแห่ หนองใหญ่ โพนทอง 	ร้อยเอ็ด
75 ไทยรัฐวิทยา	36 หนองใหญ่ โพนทอง 	ร้อยเอ็ด
76 	ท่านางแนววิทยายน ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น
77 	บ้านไผ่ศึกษา หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น
78 ดงมันพิทยาคม สะอาด นํ้าพอง ขอนแก่น
79 โคกสีพิทยาสรรพ์ โคกสี เมือง ขอนแก่น
80 โนนชัยศรีพิทยาคม คํานาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด
81 โนนชัยศรีวิทยา โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด

ในเขตสุขภ�พที่ 8 (จำ�นวน 145 แห่ง)

ในเขตสุขภ�พที่ 7 (จำ�นวน 81 แห่ง)



จุลสาร ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและ
	 มะเร็งท่อนํ้าดี
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9

ลําดับ โรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด

55 บ้านหนองบัวสร้าง
วิทยาคาร อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

56 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บํารุง อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร
57 บ้านโคกสะอาด อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร
58 แก้งคําประชาสามัคคี อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร
59 บ้านอุ่มจาน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร
60 โพธิแสนวิทยา อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร
61 บ้านนาขาม นาม่อง กุดบาก สกลนคร

62 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์
วิทยา	 นาม่อง กุดบาก สกลนคร

63 บ้านหนองสะไนราษฎร์
รังสฤษฎ์	 นาม่อง กุดบาก สกลนคร

64 บ้านเชิงดอย	 นาม่อง กุดบาก สกลนคร
65 บ้านกุดนํ้าใส นาม่อง กุดบาก สกลนคร

66 บ้านหนองค้าดารกาน
นนท์วิทยา	 นาม่อง กุดบาก สกลนคร

67 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา	 นาม่อง กุดบาก สกลนคร
68 บ้านจําปาศิริราษฎร์ หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
69 บ้านหนองลาดวิทยาคาร หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร

70 บ้านดอนยาวประชากร
อุปการ หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร

71 บ้านโคกมะนาวทันสมัย หนองปลิง นิคมนํ้าอูน สกลนคร
72 บ้านหนองผักเทียม หนองปลิง นิคมนํ้าอูน สกลนคร
73 ชุมชนบ้านหนองปลิง หนองปลิง นิคมนํ้าอูน สกลนคร
74 นิคมนํ้าอูนเจริญวิทยา หนองปลิง นิคมนํ้าอูน สกลนคร
75 บ้านเดื่อศรีคันไชย คันไชย วานรนิวาส สกลนคร
76 บ้านขุนภูมิ คันไชย วานรนิวาส สกลนคร
77 บ้านยางคํา คันไชย วานรนิวาส สกลนคร
78 บ้านโนนแพง คันไชย วานรนิวาส สกลนคร
79 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก คันไชย วานรนิวาส สกลนคร
80 บ้านขัวก่าย ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
81 บ้านขาม ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
82 บ้านวังเวิน ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
83 บ้านส้งเปือย ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
84 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว	 ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
85 บ้านโคกถาวร ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร

86 บ้านคําเจริญสามแยก
ราษฎร์บํารุง คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร

87 บ้านคูสะคาม คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
88 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
89 บ้านโคกแสง คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
90 แพดพิทยารัตน์ แพด คําตากล้า สกลนคร
91 บ้านตาด แพด คําตากล้า สกลนคร
92 บ้านกุดจาน แพด คําตากล้า สกลนคร
93 บ้านดงบัง แพด คําตากล้า สกลนคร
94 บ้านดงอีด่อย แพด คําตากล้า สกลนคร
95 ศึกษาประชาสามัคคี แพด คําตากล้า สกลนคร
96 บ้านสามแยกพิทักษ์ โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร
97 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร

98 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์
(ประชาราษฎร์) โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร

99 บ้านพุทธรักษา โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร
100 บ้านตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร

ลําดับ โรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด

101 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
102 บ้านนามนประชาสามัคคี ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
103 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
104 บ้านนาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
105 บ้านห้วยแคน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
106 บ้านหนองแข้โนนมาลา ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
107 ร่มเกล้า ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
108 บ้านเหล่าบ้านถ่อน บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร
109 บ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร
110 บ้านดงบาก บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร
111 บ้านโพนบกหนองผือ บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร
112 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร
113 บ้านคําเม็ก บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร

114 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์
บํารุง บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร

115 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร

116 บ้านนํ้าพุคุรุราษฎร์
สงเคราะห์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร

117 โพนบกผดุงศาสตร์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร
118 โพนงามโคกวิทยาคาร บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร
119 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
120 บ้านโคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
121 บ้านคันชา ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
122 บ้านหนองหอย ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
123 บ้านธาตุ ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
124 บ้านค้อใต้ ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร

125 บ้านขาม
(ขามเขตวิทยาคาร) ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร

126 บ้านหนองแค
หนองโข่ย(อํานวยศิลป์) ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร

127 ชุมพลศึกษา ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
128 คําเจริญวิทยา ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
129 กุดจิกนาสมบูรณ์ ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
130 บ้านโคกสะอาด วัฒนา ส่องดาว สกลนคร
131 จงกลกิตติขจรวิทยา วัฒนา ส่องดาว สกลนคร

132 บ้านดงแสนตอ
(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) วัฒนา ส่องดาว สกลนคร

133 บ้านกุดแสง(ธาราประชา
บํารุง) วัฒนา ส่องดาว สกลนคร

134 นํ้าโมง  นํ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย
135 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
136 บ้านต้อน บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย
137 พระพุทธบาทวิทยาคม  พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
138 บ้านนาแก นาแก นาวัง หนองบัวลําภู
139 บ้านหัวขัว กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลําภู
140 บ้านภูพานคํา โนนทัน เมือง หนองบัวลําภู
141 บ้านทรายมูล ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
142 บ้านโนนสะอาด บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
143 บ้านหนองแวง หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี
144 บ้านหนองกุงทับม้า หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี
145 บ้านเดียม เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี

ในเขตสุขภ�พที่ 8 (จำ�นวน 145 แห่ง)



จุลสาร ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและ
	 มะเร็งท่อนํ้าดี

ปีที่	2	ฉบับที่	6	เดือน	มกราคม	-	มีนาคม	2560
10

ลําดับ โรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด
1 บ้านภูกระแต เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
2 บ้านนาดอนบก โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
3 ดอนมัน โพนทอง สีดา นครราชสีมา
4 บ้านนาระยะพัฒนา วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
5 บ้านแก้ง บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ

6 ไทยรัฐวิทยา	๒๖	
(บ้านหนองหิน) ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

7 บ้านหนองกี่สุขสําราญ ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ บุรีรัมย์
8 บ้านดู่ บ้านธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์
9 เหล่าม่วงโนนตาล บ้านธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์
10 ม่วงหมาก	 บ้านธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์
11 ธาตุศรีนคร บ้านธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์
12 บ้านนํ้าสร้างนางเภา บ้านธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์
13 บ้านแต้ บ้านธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์
14 บ้านนํ้าคํา บ้านธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์
15 บ้านธาตุ บ้านธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์
16 บ้านนาดอนบก เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
17 ดอนอีลุ่ม โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
18 บ้านมะค่า โพนทอง สีดา นครราชสีมา
19 บ้านนาระยะพัฒนา วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ

20 บ้านแก้ง	
(คุรุวิทยานุสรณ์) บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ

21 บ้านโนนหินแร่ บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
22 บ้านนาหนองทุ่ม บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
23 โคกสะอาด	(แก้งวิทยา) บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ

24 บ้านลาด	(ประชาราษฎร์
บํารุง) บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ

25 บ้านดอนเตาเหล็ก บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
26 บ้านนาหัวแรด บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
27 บ้านหนองแซง บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
28 บ้านโป่งดินดํา บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
29 บ้านหนองดินดํา บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
30 บ้านพลับ สะแก สตึก บุรีรัมย์
31 บ้านบึงเจริญ บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
32 บ้านตัวอย่าง บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
33 นิคมสร้างตนเอง	3 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
34 นิคมสร้างตนเอง	7 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
35 ตชด.	ซับทรายทอง โคกม่วง ปะคํา บุรีรัมย์
36 วัดฤาษีสถิต นาโพธิ์ ปะคํา บุรีรัมย์
37 วัดสระทอง นาโพธิ์ ปะคํา บุรีรัมย์

ลําดับ โรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด
1 บ้านนาตะแบง1 คําป่าหลาย เมือง มุกดาหาร
2 บ้านนาหนองแคน หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
3 บ้านหัวดง พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร
4 บ้านสามแยกหินกอง กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
5 บ้านโนนคูณ โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
6 นาห้วยยางสองดอน โนนโพธิ์ เมือง อํานาจเจริญ

7 สมเด็จพระราชชนนี
(บ้านแก่งเรือง) นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี

ลําดับ โรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด
8 บ้านนาจาน นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
9 บ้านสองคอน สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
10 บ้านเป็ดฟากทุ่ง โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
11 บ้านตาดทอง ตาดทอง เมือง ยโสธร
12 ราชประชานุเคราะห์ที่	28 ย่อ คําเขื่อนแก้ว ยโสธร
13 อนุบาลยโสธร ตาดทอง เมือง ยโสธร
14 บ้านนาเวียง นาเวียง ทรายมูล ยโสธร
15 บ้านคําครตา ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร
16 บ้านนาโส่ นาโส่ กุดชุม ยโสธร
17 บ้านหนองแหน หนองแหน กุดชุม ยโสธร
18 บ้านหัวงัว กําแมด คําเขื่อนแก้ว ยโสธร
19 บ้านนาหลู่ นาแก คําเขื่อนแก้ว ยโสธร
20 บ้านเหล่าไฮ เหล่าไฮ คําเขื่อนแก้ว ยโสธร
21 บ้านกุดกุง กุดกุง คําเขื่อนแก้ว ยโสธร
22 กระจาย กระจาย ป่าติ้ว ยโสธร
23 บ้านเชียงเพ็ง เซียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร
24 บึงแกชัยชนะ บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
25 หัวดง พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร
26 ผือฮี ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
27 กุดนํ้าใสจานบกน้อย กุดนํ้าใส ค้อวัง ยโสธร
28 บ้านศิริพัฒนา นํ้าอ้อม ค้อวัง ยโสธร
29 บ้านแข่โพนเมือง โพนเมือง ค้อวัง ยโสธร
30 บ้านคําสร้างช้าง นํ้าคํา ไทยเจริญ ยโสธร
31 บ้านคําเตย คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร
32 บ้านกุดแห่ กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
33 ตชด.ศรีสวัสดิ์ ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
34 บ้านหนองแคนน้อย บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
35 บ้านหนองแข้ โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร
36 บ้านคําป่าหลาย คําป่าหลาย เมือง มุกดาหาร
37 แก้งโนนคําประชาสรรค์ คําป่าหลาย เมือง มุกดาหาร
38 บ้านคันแท หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
39 บ้านนาหนองแคน หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
40 นาสะเม็งวิทยา นาสะเมิง ดอนตาล มุกดาหาร
41 บ้านโคกพัฒนา นาสะเมิง ดอนตาล มุกดาหาร
42 บ้านนาสะโน นาสะเมิง ดอนตาล มุกดาหาร
43 บ้านนาหว้าประชาสรรค์ นาสะเมิง ดอนตาล มุกดาหาร
44 บ้านภูผาหอมพัฒนา นาสะเมิง ดอนตาล มุกดาหาร
45 บ้านหนองกระยัง นาสะเมิง ดอนตาล มุกดาหาร
46 คําสร้อยพิทยาสรรค์ นากอก นคิมคําสร้อย มุกดาหาร
47 บ้านนากอก นากอก นคิมคําสร้อย มุกดาหาร
48 บ้านห้วยกอก1 นากอก นคิมคําสร้อย มุกดาหาร

49 เตรียมทหารรุ่นที่	13	
อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร

50 บ้านนาสองเหมือง นากอก นคิมคําสร้อย มุกดาหาร
51 บ้านนํ้าเที่ยง2 นากอก นคิมคําสร้อย มุกดาหาร
52 ชุมชนบ้านหนองบัว บ้านโคก เมือง มุกดาหาร
53 บ้านนํ้าบ่อดง หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
54 บ้านเหล่าดง หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
55 บ้านหนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
56 บ้านนาหลวง1 หนองเอี่ยน คําชะอี มุกดาหาร
57 บ้านหนองบง หนองเอี่ยน คําชะอี มุกดาหาร
58 บ้านหนองเอี่ยน หนองเอี่ยน คําชะอี มุกดาหาร
59 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย ยางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร
60 บ้านขามป้อม ยางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร
61 ศกร.	ตชด.ใต้ร่มพระบารมีฯ บ้านค้อ คําชะอี มุกดาหาร
62 ตชด.ท่าอากาศยานฯ กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร

 ในเขตสุขภ�พที่ 9 (จำ�นวน 37 แห่ง)

 ในเขตสุขภ�พที่ 10 (จำ�นวน 169 แห่ง)
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ลําดับ โรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด
63 นาหมอม้า นาหมอม้า เมือง อํานาจเจริญ
64 บ้านคึมใหญ่ คึมโหญ่ เมือง อํานาจเจริญ
65 นาผือโคกกอก นาผือ เมือง อํานาจเจริญ
66 นาห้วยยางสองคอน โนนโพธิ์ เมือง อํานาจเจริญ
67 โพธิ์ศิลานาหว้า โนนโพธิ์ เมือง อํานาจเจริญ
68 ชุมชนบ้านนํ้าปลีก นํ้าปลีก เมือง อํานาจเจริญ
69 บ้านภูเขาขาม คึมใหญ่ เมือง อํานาจเจริญ
70 อนุบาลชานุมาน ชานุนาม ชานุนาม อํานาจเจริญ
71 ชุมชนโคกสารวิทยา  โคกสาร ชานุนาม อํานาจเจริญ
72 บ้านบุ่งเขียว  โคกก่ง ชานุนาม อํานาจเจริญ
73 นาผาง ห้วย ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
74 นองข่าป่าหวาย หนองข่า ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
75 สามแยกผดุงวิทย์ คําโพน ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
76 โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย ไม้กลอน พนา อํานาจเจริญ
77 โนนหวางโนนกุง จานลาน พนา อํานาจเจริญ
78 บ้านนาสะแบง จานลาน พนา อํานาจเจริญ
79 บ้านไร่ขี ไร่ขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
80 บ้านกุงขัย ดงบัง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
81 เทศบาลอํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
82 บ้านหัวดงหนองคลอง เค็งใหญ่ หัวตะพาน อํานาจเจริญ
83 บ้านจิกดู่ จิกดู่ หัวตะพาน อํานาจเจริญ
84 บ้านท่ายางชุม คําพระ หัวตะพาน อํานาจเจริญ
85 บ้านหนองไฮ หนองข่า ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
86 บ้านหนองสามสีหนองดินดํา หนองสามสี เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
87 บ้านโพนทอง โพนทอง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
88 ตชด	ภูดานกลอย โพนคํา ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
89 ตชด.บ้านห้วยฆ้อง ป่าก่อ ชานุมาน อํานาจเจริญ
90 ตชด.บ้าป่าก่อ ป่าก่อ ชานุมาน อํานาจเจริญ

91 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์
วัฒนา) ดวนใหญ่ วังหิน ศีรษะเกษ

92 บ้านโนนดู่ ดวนใหญ่ วังหิน ศีรษะเกษ
93 บ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน วังหิน ศีรษะเกษ
94 บ้านโนนคูณ โนนค้อ โนนคูณ ศีรษะเกษ
95 บ้านหอย-โนนดู่ โนนคูณ ยางชุมน้อย ศีรษะเกษ
96 บ้านโนนติ้ว โนนคูณ ยางชุมน้อย ศีรษะเกษ
97 กุดเสลาหนองขวาง กุดเสลา กันทรลักษ์ ศีรษะเกษ
98 สามแยกหินกอง กุดเสลา กันทรลักษ์ ศีรษะเกษ
99 บ้านนารังกา กุดเสลา กันทรลักษ์ ศีรษะเกษ
100 โนนงาม กุดเสลา กันทรลักษ์ ศีรษะเกษ
101 โคกวิทยา ตระกาจ กันทรลักษ์ ศีรษะเกษ
102 ตระกาจขอนแก่น ตระกาจ กันทรลักษ์ ศีรษะเกษ
103 ม่วง	(รามคําแหงอนุสรณ์) ตระกาจ กันทรลักษ์ ศีรษะเกษ
104 ทุ่งกอก-หนองเกาะ ตระกาจ กันทรลักษ์ ศีรษะเกษ
105 บ้านหนองใหญ่ ไพร ขุนหาญ ศีรษะเกษ
106 บ้านซําเขียน ไพร ขุนหาญ ศีรษะเกษ
107 บ้านพอกบํารุง ไพร ขุนหาญ ศีรษะเกษ
108 บ้านกราม ไพร ขุนหาญ ศีรษะเกษ
109 บ้านปุ่น ไพร ขุนหาญ ศีรษะเกษ
110 บ้านดาน โนนสูง ขุนหาญ ศีรษะเกษ
111 บ้านโนนสูง โนนสูง ขุนหาญ ศีรษะเกษ
112 บ้านกระเจา โนนสูง ขุนหาญ ศีรษะเกษ
113 บ้านหนองบัว โนนสูง ขุนหาญ ศีรษะเกษ
114 บ้านกระเบา โนนสูง ขุนหาญ ศีรษะเกษ
115 บ้านตูม ตูม ศรีรัตน์ ศีรษะเกษ
116 บ้านศิลาทอง พิงพวย ศรีรัตน์ ศีรษะเกษ
117 บ้านพิงพวย พิงพวย ศรีรัตน์ ศีรษะเกษ

ลําดับ โรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด
118 บ้านพิงพวย พิงพวย ศรีรัตน์ ศีรษะเกษ
119 บ้านหนองบาง นํ้าเกลี้ยง นํ้าเกลี้ยง ศีรษะเกษ

120 พระปริยธรรมวัดบ้าน
โนนคูณ โนนคูณ โนนคูณ ศีรษะเกษ

121 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ กันทรลักษณ์ กันทรลักษ์ ศีรษะเกษ

122 พระปริยัติธรรมเกียติ
แก้ววิทยา ศรีแก้ว ศรีรัตน์ ศีรษะเกษ

123 พระปริยัติธรรมดวน
ใหญ่วิทยา ดวนใหญ่ วังหิน ศีรษะเกษ

124 โพธิ์ศรีวิทยา โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศีรษะเกษ
125 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ อุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย ศีรษะเกษ
126 ศรีเกษตรวิทยา เมืองใต้ เมือง ศีรษะเกษ
127 ปรางค์กู่วิทยา พิมาย ปรางค์กู่ ศีรษะเกษ
128 วัดสระกําแพงใหญ่ สระกําแพง อุทุมพรพิสัย ศีรษะเกษ
129 ประชานุเคราะห์ที่29 หนองครก เมือง ศีรษะเกษ
130 ตชด.บ้านหนองใหญ่ รุง กันทรลักษ์ ศีรษะเกษ
131 ศกร.ตชด	บ้านหนองบัวพัฒนา โดมประดิษฐ์ นํ้ายืน อุบลราชธานี
132 ตชด.ตาเอ็ม โคกสะอาด นํ้าขุ่น อุบลราชธานี
133 ตชด.บ้านท่าแสนคูณ โดมประดิษฐ์ นํ้ายืน อุบลราชธานี
134 ตชด.บ้านคําสะอาด ยางใหญ่ นํ้ายืน อุบลราชธานี
135 ตชด.ศ.รด	เนวินสคริบชอว์อ คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
136 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
137 ตชด.ชุมชนป่าหญ้าคา โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
138 ตชด.บ้านปากลา นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
139 บ้านโห่งนขาม หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
140 บ้านดงนา หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
141 ประชานุเคระห์ที่	32 กระโสป เมือง อุบลราชธานี
142 เขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
143 ป่าโมง ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
144 ชุมชนนาเยีย นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
145 โคกเทียม โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
146 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี
147 บ้านนาเรือง นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
148 อนุบาลอุบลราชธานี ในเมือง เมือง อุบลราชธานี
149 นาเกษมเจริญวิทยา นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
150 อนุบาลบุณฑริก โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
151 บ้านกาบิน กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
152 บ้านพลานชัย โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
153 ปลาขาววิทยานุสรณ์ ยาง นํ้ายืน อุบลราชธานี
154 คําหมาใน-ร่องเข นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
155 เขื่องใน	(เจริญราช) เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
156 นาขาม สําโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
157 บ้านโพนแพง โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
158 บ้านยาสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพธิ์ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
159 บ้านหนองบัวแดง ยางสักกระโพธิ์ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
160 บ้านหนองแฝกยางเครือ ยางสักกระโพธิ์ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
161 ชุมชนบ้านหนองแสง เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
162 บ้านบัวยาง ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
163 ผอบ	นคร	1 สําโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
164 สมเด็จ ในเมือง เมือง อุบลราชธานี
165 บ้านทุ่งเงิน ตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
166 บ้านโนนแดง ตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
167 บ้านจาน หนองบ่อ เมือง อุบลราชธานี
168 บ้านบุ่งแมลง บุ่งแมลง วารินชําราบ อุบลราชธานี
169 บ้านช้างช้าง ท่าช้าง วารินชําราบ อุบลราชธานี
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ม�ตรก�ร ผลก�รดำ�เนินง�น เป้�หม�ย

ก�รจัดก�ร

สิ่งแวดล้อม:

โดยการ

จัดการ

สุขาภิบาล

สิ่งแวดล้อม	

ลดการปน

เปื้อน 

ในแหล่งนํ้า/

ห่วงโซ่อาหาร	

(ปลาปลอด

พยาธิ)

ผลการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

แหล่งข้อมูล	:	จากผู้รับผิดชอบงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	ระดับเขต
ข้อมูล	ณ	1	ตุลาคม	2559	-	28	มีนาคม	2560

ตําบลจัดการ

สุขภาพแบบ

ครบวงจร

ในพื้นที่

รวม	216	ตําบล

ก�รควบคุม

ป้องกัน

ตรวจค้นหา

การติดพยาธิ

เพื่อนําสู่การ

รักษา

มีการคัดกรองการติดพยาธิด้วยการตรวจอุจจาระในประชาชน	อายุ	15	ปีขึ้นไป

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

ก�รรักษ�

พย�บ�ล

ตรวจคัด

กรองกลุ่ม

เสี่ยงอายุ

40	ปีขึ้นไป	

ด้วย

อัลตร้าซาวด์

การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงCCA	อายุ	40	ปีขึ้นไป	ด้วยด้วยอัลตร้าซาวด์

เขตสุขภ�พ  เป้�หม�ย ผลง�น ร้อยละ ผิดปกติ สงสัยCCA CT/MRI
พบเป็น
มะเร็ง

1 20,000   4,850 24.25   1,270 23 1 0

6 3,000   1,963 65.43    709 32 2 0

7 31,000   13,443 43.36   4,421 107 27 8

8 45,000   11,791 26.20   4,066 84 4 0

9 30,000   12,351 41.17   3,835 138 32 19

10 31,000   12,614 40.69   6,260 111 1 0

รวม 160,000   57,012 35.63   20,561 495 67 27

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

อัลตร้�ซ�วด์

รวม	

160,000	

ราย

ผลการดําเนินงานโครงการกําจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อนํ้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประเทศไทยปี 2560

เขตสุขภ�พ
ก�รกำ�จัดสิ่งปฏิกูล ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

เป้�หม�ย ผลง�น เป้�หม�ย ผลง�น

1 18 2 18 8

6 4 1 16 16

7 42 6 105 81

8 89 12 182 83

9 31 2 35 29

10 33 11 25 185 
รวม 217 34 (15.7%) 381 402(105.5%) 

เขตสุขภ�พ
ก�รตรวจคัดกรองอุจจ�ระในประช�ชน ปี2560

เป้�หม�ย(ตำ�บล) ผลง�น (ตำ�บล)

1 10 10

6 2 2

7 21 7

8 59 26

9 19 14

10 24 24

รวม 135 83



จุลสาร ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและ
	 มะเร็งท่อนํ้าดี

ปีที่	2	ฉบับที่	6	เดือน	มกราคม	-	มีนาคม	2560
13

ผลการดำาเนินงานโครงการกำาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อนำ้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประเทศไทยปี 2560
ม�ตรก�ร ผลก�รดำ�เนินง�น เป้�หม�ย

ผลก�รรักษ�

ด้วยก�ร

ผ่�ตัด

การรักษาโดยการผ่าตัด

แหล่งข้อมูล	:	https://cloud.cascap.in.th	ข้อมูล	ณ	1	ตุลาคม	2559	-	28	มีนาคม	2560

ก�รผ่�ตัด

ผู้ป่วยมะเร็ง

ท่อนำ้�ดี 

800 ร�ย

ก�รดูแล
แบบต่อเนื่อง

ทีบ่้�น: 
ผู้ป่วยราย
ที่จําเป็นมี
ระบบการ
ดูแลรักษา
ทั้งใน-นอก
โรงพยาบาล

การดูแลแบบต่อเนื่องที่บ้าน

ก�รดูแลแบบ - ต่อเนื่อง   ผู้เข้�รับก�รรักษ� ผลง�น

รวม 2,741 2,384 (ร้อยละ 86.63) 

	แหล่งข้อมูล	:	https://cloud.cascap.in.th	ข้อมูล	ณ	1	ตุลาคม	2559	-	28	มีนาคม	2560

ครอบคลุม

ทุกพื้นที่

ก�รสื่อส�ร
ส�ธ�รณะ /
สนับสนุน 

ประส�นก�ร
ขับเคลื่อน
โครงก�ร 

1)	การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่	ความรู้	ข้อมูลข่าวสารโรคพยาธิใบไม้ตับ	

2)	ให้สุขศึกษารายครัวเรือน		

3)	จุลสารศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	ปีที่	2	ฉบับที่	6

4)	จัดทําสื่อการเรียนการสอน	ภาพพลิก	เพื่อเผยแพร่สู่โรงเรียนและ	รพ.สต.

5)	รณรงค์เพื่อสร้างกระแสในพื้นที่	
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การตรวจคัดกรอง โรคพยาธิใบไม้ตับ
ในตําบลต้นแบบโดยการ ตรวจปัสสาวะ

	 การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ	Opisthorchis viverrini เป็น
ปัญหาสาธารณสุขพื้นฐานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และ
ภาคเหนือของประเทศมาเป็นเวลากว่า	100	ปี	มีการประมาณ
การไว้ว่ามีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยและลาวรวมกัน	10	ล้านคน	
(WHO,	1995;	Sithithaworn	and	Haswell-Elkins,	2003;	
Sripa	et	al.,	2011)	องคก์ารอนามยัโลกไดจั้ดให้พยาธใิบไมต้บั
เป็นสารก่อมะเร็งชีวภาพ	 กลุ่มที่	 1	 ที่ก่อให้เกิดมะเร็งท่อนํ้าดี 
(Cholangiocarcinoma,	CCA)	(IARC,	2011)	มะเร็งท่อนํ้าดี
เป็น	peripheral	cholangiocarcinoma	เปน็มะเรง็ทีเ่กดิจาก
เชลลเ์ยือ่บทุอ่น้ําดภีายในตบั	คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ	10-15	ของ
มะเรง็ตบั	มอีบุตักิารณ์สอดคลอ้งกบัภูมภิาคท่ีมกีารระบาดของ
พยาธิใบไม้ตับ	 โดยพบได้บ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง
เป็นแหล่งที่มีความชุกของพยาธิใบไม้ตับสูง	 ในขณะที่บริเวณ
ที่ไม่มีพยาธิระบาดมักไม่พบหรือพบว่ามีมะเร็งท่อนํ้าดีเกิดขึ้น
น้อยมาก	(Vatanasapt	et	al.,	1990a,	1990b)
	 เนื่องจากมะเร็งท่อนํ้าดีเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของ
ประชาชนจํานวนมาก	 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศ
แผนยุทธศาสตร์	 “ทศวรรษกําจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ 
มะเรง็ทอ่น้ําด	ีป	ี2559	-	2568”	รว่มกบั	โครงการแกไ้ขปญัหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Cholangiocarcinoma	Screening	and	Care	Program:	CASCAP) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น	เพ่ือทาํการรกัษาและลดอตัราปว่ยตาย	
โดยตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยอัลตราซาวด์	 ซึ่งนับว่าเป็นความ
ก้าวหน้าในการแก้ปัญหามะเร็งท่อนํ้าดีในระดับทุติยภูมิที่ตอบ
สนองแนวนโยบายระดับชาติข้างต้น	แต่ยังต้องขยายเครือข่าย
เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นเนื่องจากประชาชน
กลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อนํ้าดีมีจํานวนมากถึง	6	-	8	ล้านคน	
จากประชาชนในภาคอีสาน	20	ลา้นคน	ซึง่ลว้นมีความเสีย่งต่อ
การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทั้งสิ้น
 วธิกีารหน่ึงในความพยายามลดอบัุตกิารณโ์รคมะเรง็ทอ่นํา้ด ี
คือ	การกําจดัพยาธใิบไมต้บัใหห้มดไป	ปัจจบัุนการตรวจอจุจาระ
คน้หาผูติ้ดเช้ือเพือ่การใหย้ารกัษามปีระสทิธภิาพตํา่	จาํเปน็ตอ้ง
ตรวจอุจจาระซํ้าหลายคร้ังโดยผู้ชํานาญการ	 ทําให้เกิดปัญหา
ยุ่งยากในทางปฏิบัติท้ังในด้านการยอมรับและความสะดวก
รวดเรว็	เพือ่แก้ปญัหานีค้ณะผู้วจิยัจากโครงการแกไ้ขปญัหาโรค

กุลธิดา โกพลรัตน์ ชนิกา วรสิษฐ และไพบูลย์ สิทธิถาวร
ภาควิชาปรสิตวิทยา และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อนํ้าดี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(CASCAP)	และสถาบนัวจิยัมะเรง็ทอ่นํา้ด	ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ได้พัฒนาการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีใหม่	โดยใช้ตัว
ตรวจจับจําเพาะท่ีสามารถตรวจหาสารคัดหล่ังของพยาธิใน
ปัสสาวะโดยวิธี	 Enzyme-linked	 immunosorbent	 assay	 
(ELISA)	 เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก	 ซ่ึงวิธีการนี้เป็นวิธี
การตรวจที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าการตรวจอุจจาระ	 สามารถ
คน้หาผูต้ดิเชือ้ซอ่นเรน้ในกลุม่ทีต่รวจไมพ่บไขพ่ยาธใินอุจจาระ
ได	้ทัง้ยงัใหผ้ลการตรวจเชงิปรมิาณทีส่มัพนัธก์บัความหนาแนน่
ของพยาธิ	และใช้ในการตรวจประเมินหลังการให้ยารักษา	หา
อัตราการติดเชื้อซํ้าหรือการติดเชื้อใหม่ได้

ก�รตรวจแอนติเจนพย�ธิใบไม้ตับในปัสส�วะ
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	 จากการดําเนินงานในการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 
ในตําบลตน้แบบ	(Cohort	population)	23	ตาํบล	21	จงัหวดั
ของประเทศไทย	ในปี	พ.ศ.	2559	โดยโครงการ	CASCAP	ร่วม
กับกระทรวงสาธารณสุข	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยการ
ตรวจอุจจาระด้วยวธิ	ีmini	parasep	SF	kit	(Kit)	และปสัสาวะ
ด้วยวธิอีไีลซ่า	(ELISA)	จาํนวน	19,385	ราย	พบว่า	การตรวจหา
พยาธใิบไมต้บัในตวัอยา่งอจุจาระดว้ยวธีิ	mini	parasep	SF	kit 
(Kit)	มอีตัราชกุเฉลีย่รอ้ยละ	4.84	และการตรวจหาพยาธใิบไม้
ตับในตัวอย่างปัสสาวะด้วยวิธีอีไลซ่า	(ELISA)	มีอัตราชุกเฉลี่ย	
ร้อยละ	43.50	

 จะเหน็ไดว้า่การตรวจคดักรองพยาธิใบไมต้บัโดยการตรวจ
ปสัสาวะดว้ยวธิอีไีลซา่	(ELISA)	สามารถคน้หาผูท้ีต่ดิเชือ้พยาธิ
ใบไม้ตับได้มากกว่าวิธีการตรวจอุจจาระ	 นอกจากนี้การตรวจ
คดักรองพยาธใิบไมตั้บโดยการตรวจปัสสาวะยงัมขีอ้ดีอกีหลาย
ประการ	 เช่น	 มีความสะดวก	 ปลอดภัยในการเก็บตัวอย่าง
และมีปัญหาน้อยกว่าการเก็บอุจจาระ	 มีความไวสูงกว่าการ
ตรวจอุจจาระ	สามารถตรวจคัดกรองประชาชนจํานวนมากได้	 
ทดแทนการตรวจอุจจาระได้	หาอัตราการติดเชื้อปัจจุบัน	การ
ติดเชื้อซํ้า	และการติดเชื้อใหม่ได้	ดังนั้นหากสามารถแก้ปัญหา
ในการวินิจฉัยผู้ติดเชื้อเรื้อรังที่มีความหนาแน่นตํ่าได้โดยการ
ตรวจแอนติเจนในปัสสาวะ	 ซึ่งให้ผลการตรวจที่มีความไว
มากกว่าการตรวจทางปรสิตวิทยาจะเป็นพื้นฐานในการกําจัด
การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในคนให้หมดไปจากชุมชนและส่งผล
ต่อในการลดมะเร็งท่อนํ้าดี	นอกจากนี้การตรวจคัดกรองพยาธิ

ใบไมต้บัโดยการตรวจปสัสาวะในรปูแบบของชดุตรวจสําเรจ็รปู
ชนดิเรว็อยา่งงา่ย	(Rapid	test)	เชน่	urine	strip	test	นา่จะเป็น
คําตอบที่นําไปสู่การควบคุมและการขจัดโรคพยาธิใบไม้ตับได ้

แหล่งทุน 
	 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	(Cholangiocarcinoma	Screening	
and	Care	Program:	CASCAP)	และโครงการวิจัยท้าทายไทย:	
ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ	(Thailand	Grand	Challenge:	

Fluke	Free	Thailand)
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อัตร�ชุกของพย�ธิใบไม้ตับที่พบในตำ�บลต้นแบบ (Cohort population)
23 ตำ�บล 21 จังหวัดของประเทศไทย โดยก�รตรวจอุจจ�ระด้วยวิธี 

mini parasep SF kit (Kit) และก�รตรวจปัสส�วะด้วยวิธีอีไลซ่� (ELISA)

ก�รตรวจปัสส�วะในรูปแบบของชุดตรวจสำ�เร็จรูปอย่�งง่�ย(Rapid test)
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เปรียบเทียบวิธีการตรวจหาความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เส่ียง 
                                               เสรี  สิงห์ทอง  

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
ผลการส ารวจตรวจหาความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงในโครงการถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ในปี
2559พบว่าการตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจอุจจาระจะมีขีดจ ากัดอยู่ไม่เกินร้อยละ18.69 
(Formalin ether concentrate technique ; FECT) ในขณะที่วิธี modified Kat-Katz (มีอัตราตรวจพบประมาณ 
ร้อยละ 17.34) ซึ่งเป็นวิธีหลักที่กรมควบคุมโรคใช้ในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมานาน
หลายปี มีความสามารถตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับได้ใกล้เคียงกับวิธี FECT ซึ่งถือเปน็วิธีมาตรฐานในการ
ตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิ  ส่วนวิธี Mini Paracep kit มีผลการตรวจพบที่ต่ ากว่าวิธีอ่ืน (ร้อยละ 5.11) อาจ
มีสาเหตุหลายอย่าง มีหลายรายงานที่แสดงว่าวิธีดังกล่าวสามารถตรวจพบไข่พยาธิชนิดต่าง ๆ รวมทั้งไข่
พยาธิใบไม้ตับด้วย มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ วิธี FECT แต่เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ี ผู้ท าการตรวจมีความ
หลากหลายและไม่คุ้นชินกับวิธีตรวจใหม่นี้ จึงอาจเป็นสาเหตุหลักที่มีผลต่อการตรวจที่มีอัตราการตรวจพบ
ที่ต่ ากว่ามาก อีกปัจจัยหนึ่งคือเร่ืองระยะเวลาในการตรวจที่มีอย่างจ ากัด จึงอาจท าให้ผู้ท าการตรวจต้องเร่ง
ตรวจเกินไป ซึ่งอาจเกิดผลลบปลอมได้ ในกรณีรายที่ติดเชื้อน้อย (ระดับความรุนแรงต่ า)  ส่วนการตรวจหา
การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะนั้น เป็นนวตกรรมที่ก าลังถูกพัฒนามาโดยล าดับ โดยเฉพาะทีมงาน 
ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พยาย ามพัฒนา
จากการตรวจหา excretory-secretory materials, ES คือสิ่งที่ตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม้ตับที่อยู่ในท่อน้ าดี ได้
ปล่อยออกมา ซึ่งสามารถปนออกมากับทั้งอุจจาระและปัสสาวะ วิธีการตรวจ การติดเชื้อจากพยาธิใบไม้ตับ
จากปัสสาวะ ใช้หลัการตรวจของ ELISA ซึ่งได้อัตราพบเชื้อที่สูง (ร้อยละ 40.68)  ซึ่งสูงกว่าการตรวจหาจาก
อุจจาระถึงประมาณ 2.18 เท่า  ผู้พัฒนาแจ้งว่าก าลังพัฒนาวิธีการตรวจให้ง่ายและสามารถใช้ได้โดยทั่วไป 

จังหวัด ต ำบล 
Mod.Kato-Katz Mini Paracep kit FECT Urine Ag. 

No. Positive % No. Positive % No. Positive % No. Positive % 

กาฬสินธุ ์
หนองบัว 96 42 43.75 810 123 15.19 668 268 40.12 798 374 46.87 

โคกสะอาด 255 16 6.27 914 37 4.05 ND ND ND 808 319 39.48 

ขอนแก่น โนนพยอม 91 13 14.29 932 21 2.25 943 67 7.10 934 164 17.56 

มหาสารคาม ยางน้อย 104 15 14.42 905 34 3.76 888 132 14.86 857 406 47.37 

ร้อยเอ็ด 
ศรีสมเด็จ 100 8 8.00 907 14 1.54 ND ND ND 944 506 53.60 

ดินด า 98 35 35.71 911 46 5.05 ND ND ND 929 375 40.37 

รวม 744 129 17.34 5,379 275 5.11 2,499 467 18.69 5,270 2,144 40.68 

	 	 	 	 ผลการสํารวจความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ เสี่ยงโครงการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระมหาปรมนิทร	มหาภมูพิลอดุลยเดช	และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีาถฯ	ในป2ี559	พบวา่การตรวจหาไข่พยาธใิบไมต้บั 
ด้วยการตรวจอุจจาระจะมีขีดจํากัดอยู่ไม่เกินร้อยละ18.69	(Formalin	ether	concentrate	technique	;	FECT)	ในขณะที่วิธ ี
Modified	 Kato-Katz	 (มีอัตราตรวจพบร้อยละ	 17.34)	 ซึ่งเป็นวิธีหลักที่กรมควบคุมโรคใช้ในการตรวจคัดกรองการติดเช้ือ 
พยาธิใบไม้ตับมานานหลายปี	 วิธีนี้ความสามารถตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับได้ใกล้เคียงกับวิธี	 FECT	 ซ่ึงถือเป็นวิธีมาตรฐานใน
การตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิ	ส่วนวิธี	Mini	Paracep	kit	มีผลการตรวจพบที่ตํ่ากว่าวิธีอื่น	(ร้อยละ	5.11)	มีหลายรายงาน
ที่แสดงว่าวิธีดังกล่าวสามารถตรวจพบไข่พยาธิชนิดต่างๆ	 รวมทั้งไข่พยาธิใบไม้ตับด้วย	 มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวิธี	 FECT	 
แต่เนื่องจากการสํารวจครั้งนี้	ผู้ทําการตรวจมีความหลากหลายและไม่คุ้นชินกับวิธีตรวจใหม่นี้	จึงอาจเป็นสาเหตุหลักที่มีผลต่อ
การตรวจที่มีอัตราการตรวจพบที่ตํ่ากว่ามาก	 อีกปัจจัยหนึ่งคือเรื่องระยะเวลาในการตรวจที่มีอย่างจํากัด	 จึงอาจทําให้ผู้ทําการ
ตรวจต้องเร่งตรวจให้ทันเวลา	 ซึ่งอาจเกิดผลลบปลอมได้	 ในกรณีรายที่ติดเชื้อน้อย	 (ระดับความรุนแรงตํ่า)	 ส่วนการตรวจหา 
การตดิเชือ้พยาธใิบไมต้บัจากปสัสาวะนัน้	เปน็นวตกรรมทีก่าํลงัถูกพฒันามาโดยลาํดบั	โดยเฉพาะทมีงาน	ศ.ดร.ไพบลูย	์สทิธถิาวร	 
ภาควิชาปรสิตวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้พยายามพัฒนาจากการตรวจหา	 excretory-secretory	
materials,	 ES	 คือสิ่งที่ตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม้ตับที่อยู่ในท่อนํ้าดี	 ได้ปล่อยออกมา	ซึ่งสามารถปนออกมากับทั้งอุจจาระและ
ปสัสาวะ	วธิกีารตรวจการตดิเชือ้พยาธใิบไมต้บัจากปสัสาวะ	ใชห้ลักการตรวจของ	ELISA	พบอตัราการติดเช้ือทีสู่ง	(รอ้ยละ	40.68) 
ซ่ึงสงูกวา่การตรวจจากอจุจาระถงึ	2.18	เทา่	ซึง่ตอ่ไปในอนาคตอนัใกล้คาดวา่จะสามารถใชไ้ด้โดยทัว่ไป	คล้ายกบัการตรวจการ
ตัง้ครรภ	์(Pregnancy	test)	ทกุคนสามารถทาํการตรวจไดด้ว้ยตนเอง	อยา่งไรกต็ามขอ้จาํกดัของวธินีีค้อื	ตรวจไดเ้ฉพาะการตดิ
เชื้อพยาธิใบไม้ต้บเท่านั้น	ไม่สามารถตรวจหาการติดเชื้อหนอนพยาธิอื่นๆ	ได้	

เรียบเรียงโดย : เสรี สิงห์ทอง
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น

เปรียบเทียบวิธีการตรวจหาความชุกพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง

การเปรียบเทียบความชุกพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจ 4 วิธี
(Opisthorchis viverrini prevalence by 4 diagnostic methods)

1. 2. 3. 4.
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กระทรวงสาธารณสุขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อกำาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดีกับกระทรวงศึกษาธิการ

	 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ	 นายแพทย์ปิยะสกล	 สกลสัตยาทร	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 และนายแพทย์ 
ธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง	ความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีให้กับเยาวชน	 ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่	 3	
ในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยงใน	27	จังหวัด	 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษ	กําจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	
เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2560	ณ	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี

	 	 นายอํานวย	 ปองนานนายอําเภอประทาย	 จังหวัดนครราชสีมา	 เป็นประธานเปิดงาน	 โครงการรณรงค์ขับเคล่ือน
การดําเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ	 ปี	 2560	 วันที่	 11	 มกราคม	
2560	 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตลาดไทร	 อําเภอประทาย	 จังหวัดนครราชสีมา	 และลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ	(MOU)	กับองค์กรปกครองท้องถิ่น	(อปท.)	ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูล	และผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ในอาํเภอประทายจําหนา่ยอาหารปรงุสุก	(ปลารา้	ปลาสม้)	และ	สาํนักงานปอ้งกันควบคุมโรคที	่9	จงัหวัดนครราชสีมา	ไดส้นบัสนนุ
กิจกรรมจัดบู๊ทนิทรรศการ	ให้ความรู้ให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมสุขภาพ 
แก่นักเรียน	แกนนําทุกหมู่บ้าน	อสม.	ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

โครงการรณรงค์ขับเคลื่อน
การดำาเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี

	 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	จังหวัดนครราชสีมา	
ร่วมกับเครือข่าย	 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ	 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลละหาน	 จัดอบรมครูเขต
พื้นที่การศึกษาเขต	3	จังหวัดชัยภูมิ	ในการจัดการเรียนการ
สอนหลกัสตูรโรคพยาธใิบไมตั้บและมะเรง็ทอ่นํา้ด	ีในสถาน
ศึกษา	ในวันที่	10	มีนาคม	2560	ณ	ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตําบลละหาน	อําเภอจัตุรัส	จังหวัดชัยภูมิ	และ
สนับสนุนกิจกรรมจัดบู๊ทนิทรรศการ	 ให้ความรู้เรื่องโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ภาพกิจกรรม
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ
“พนักงานจุลทัศนากรหลักสูตรการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ”

	 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 8	 จังหวัดอุดรธานี	 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“พนักง�นจุลทัศน�กรหลักสูตร
ก�รตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพย�ธิ”	 ให้กับผู้รับผิดชอบ
โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 
ในพ้ืนที่เสี่ยงเขตสุขภาพที่	 8	 ระหว่างวันที่	 22	 –	 24	
กุมภาพันธ์	 2560	ณ	 ห้องประชุมราชพฤกษ์	 สํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่	 7	 จังหวัดขอนแก่นและห้องปฏิบัติ
การวทิยาลัยสาธารณสุขสิรินธรขอนแกน่	จังหวดัขอนแกน่	
โดยรองศาสตราจารยไ์พบลูย	์สทิธถิาวร	นายเสร	ีสิงหท์อง	
และนายบุญจันทร์	 จันทร์มหา	 และทีมงานเป็นวิทยากร
และการสาธิตวธีิการเตรยีมและตรวจหาพยาธิใบไม้ตับและ
โรคหนอนพยาธิอื่นๆ	

สนับสนุนโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้าดี 

	 สมาคมผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด	 และกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถ่ินตําบล	 องค์การบริหารส่วนตําบลสระคู	 อําเภอ
สุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น	ร่วมกับภาคีเครือข่าย	จัดกิจกรรมมหกรรม
รณรงค์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	แก่ผู้นําชุมชน/อสม./นักเรียน/ประชาชน	ในวันที่	23	กุมภาพันธ์	2560	ณ	องค์การ
บริหารส่วนตําบลสระคู

	 				นายจรัญ	กาญจนปัญญานนท์	นายอําเภอปง 
เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม	 “คนออย พันธ์แท้ไม่กินปล�ดิบ” เมื่อ 
วันที่	15	มีนาคม	2560	โดยสํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่	 1	จังหวัดเชียงใหม่	 ร่วมกับภาคีเครือข่าย	 รพช.	
สสอ.	รพ.สต.	ปศสุตัวอํ์าเภอ	โรงเรยีน	กาํนนัผูใ้หญบ่า้น 
แกนนําทุกหมู่บ้าน	 อสม.	 ประชาชน	 อําเภอปง	
จังหวัดพะเยา	 ได้จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองพยาธิ 
ใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ	 15	 ปีขึ้นไป	
จํานวน	1,948	ราย	ให้ยารักษาหนอนพยาธิใน	สุนัข	แมว	และกิจกรรมประกวดลาบปลาสุก	ส้มตําปลาร้าสุก	เพื่อขับเคลื่อนการ 
ดําเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	ถวายเป็นพระราชกุศลฯ	ปี	2560	

โครงการรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตำาบลต้นแบบจัดการสุขภาพ
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ปีที่	2	ฉบับที่	6	เดือน	มกราคม	-	มีนาคม	2560
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ภาพกิจกรรม

	 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 (CASCAP)	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	นําโดยนายแพทย์สุขุม	พิริยะพรพิพัฒน์	ผู้อํานวยโรงพยาบาลวัฒนานคร	จังหวัด
สระแก้ว	ไดด้าํเนินการเกบ็ตวัอยา่งปลา	(วงศป์ลาตะเพยีน)	และหอยไซ	ตามแหลง่นํา้	ในพืน้ทีเ่สีย่งทกุอําเภอของจงัหวดัสระแก้ว	
เพื่อตรวจตรวจคัดกรอง	โรคพยาธิใบไม้ตับในปลา	และหอยไซ	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2560

โครงการปลาปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ

การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง 

	 สาํนกังานสาธารณสขุ	จงัหวัดหนองคายรว่มกบั	ศนูยค์วบคมุ 
โรคติดต่อนําโดยแมลงท่ี	 8.1	 จังหวัดอุดรธานี	 สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ	 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล	
ในพื้นที่เสี่ยง	 ได้ดําเนินการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ	 
ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงต้ังแต่อายุ	 15	 ปีข้ึนไป	 ในพื้นที่	 อําเภอ
ท่าบ่อ	และ	อําเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย	ในระหว่างวันที่	
20	–	21	มีนาคม	2560

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมกับ	สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น	สาธารณสุขอําเภอ	และ 
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล	ในพืน้ทีเ่สีย่ง	ตาํบลทา่นางแนว	อาํเภอแวงนอ้ย	ไดดํ้าเนนิการตรวจคัดกรองโรคพยาธใิบไม้ตบั 
ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่อายุ	15	ปีขึ้นไป	ในพื้นที่	ตําบลท่านางแนว	อําเภอแวงน้อย	จ.ขอนแก่น	ในระหว่างวันที่	13	-	17	
มีนาคม	2560

	 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 7	 จังหวัด
ขอนแกน่,	สาํนกังานสาธารณสขุอําเภอ	และโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพตาํบล	ในพืน้ทีเ่สีย่ง	ไดดํ้าเนนิการตรวจคดักรอง
โรคพยาธใิบไมตั้บในประชาชนกลุ่มเส่ียงต้ังแต่อาย	ุ15	ปีขึน้ไป	
ในพ้ืนที่	 ตําบลฆ้องชัยพัฒนา	 อําเภอฆ้องชัย,	 ตําบลยอดแกง	 
อําเภอนามน,	 ตําบลสหัสขันธ์	 อําเภอสหัสขันธ์	 ในช่วงเดือน
มีนาคม	–	เมษายน	2560

การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง 




