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บรรณาธิการแถลง

กินปลาดิบเสี่ยงพยาธิ  มีโอกาสเป็นมะเร็งท่อนํ้าดี
บริโภคถูกวิธี  ทุกชีวีจะปลอดภัย

 สวัสดีสมาชิกเครือข่ายทุกท่านคะ จุลสารศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี

ด�าเนินการมาเป็นปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการประชาสัมพันธ์

การด�าเนินงานแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีของเครือข่ายทั่วประเทศ ทั้งจากสถาบัน

การศกึษา ภาคส่วนสาธารณสขุ ส่วนท้องถิน่และภาคชมุชน ซึง่ได้น�าประสบการณก์ารท�างาน องค์ความรู้ 

เกี่ยวกับแก้ปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ีมาเผยแพร่ให้กับสมาชกิได้ตดิตามกัน

 ในฉบับนี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นที่น่าสนใจ ส�าหรับหลายท่านนิยมชมชอบการรับประทาน

เมนูปลาดิบอาหารแบบญี่ปุ่น ขอแนะน�าให้อ่านบทความนี้ “ซูชิ ซาชิมิ มีพยาธิอะไร” เผื่อท่านจะได้

ตัดสินใจการเลือกรับประทานอาหารให้ปลอดภัย เพราะหากเมนูเหล่านี้ไม่ได้รับการเตรียม ปรุง และ

น�ามาขายตามมาตรฐานแล้ว ก็มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภค จากการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่าง ๆ ประเด็น

ต่อมาเมื่อกล่าวถึง “การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ” เรามักเชื่อว่า ความรอบรู้ที่ดีน�าไปสู่การสร้าง

พฤติกรรมสุขภาพที่ดี ที่ผ่านมาเราพยายามสร้างความรู้ เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้นักเรียน

ผ่านระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน แล้วผลเป็นอย่างไร กระบวนการส่งเสริมสุขภาพจ�าเป็นจะต้อง

พัฒนาพฤติกรรม คือ อะไร เราจะไปอย่างไรต่อในเรื่องนี้ เรามาติดตามได้จากรายงานผลการส�ารวจ

เกี่ยวกับความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และ

อกีเรื่องหนึ่งน่าสนใจ ค�าถามที่สงสัย “ตดิพยาธแิล้วกนิยา Praziquantel (PZQ) สามารถจะลดการตดิเชื้อ

ซ�้าได้หรือไหม” มีค�าตอบที่หลายท่านที่ท�างานอาจได้ประเด็นไปปรับการท�างาน จากผลการศึกษา 

Isan cohort ถงึผลกระทบการควบคมุโรคพยาธใิบไม้ตบัในต�าบลต้นแบบ จ�านวน ๒๓ ต�าบล ใน ๒๑ จงัหวดั

ของประเทศไทย และตดิตามผลการด�าเนนิงานโครงการก�าจดัปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี

ถวายเป็นพระราชกศุลฯประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ ทา้ยสดุกเ็ชน่เคย เรามาตดิตามความเคลือ่นไหวและชืน่ชม

การท�างานของเครอืข่าย ทั่วประเทศผ่านภาพกจิกรรมท้ายเล่ม

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชกิจุลสารศูนย์ประสานงานฯ ทุกท่านจะได้รับประโยชน์และน�าไปต่อยอด 

ในการพัฒนางาน เพื่อช่วยกันก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ให้หมดไปจากประเทศไทย 

หากสมาชกิเครอืข่าย มข้ีอเสนอแนะประสบการณ์ดีๆ  ส่งมาแลกเปลีย่นกนันะคะ ขอบคณุทกุท่านทีต่ดิตาม

พบกันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ

กองบรรณาธกิาร 

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี 3
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เมนูปลาดิบ ซูชิ ซาชิมิ มีพยาธิอะไร
ณัธคพัฒฬ รัตนพิทูลย์

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปัจจุบันนี้เราจะได้เห็นข่าวต่างๆ เกี่ยวกับเมนูปลาดิบและโรคท่ีเกี่ยวข้องผ่านทางโทรทัศน์ และโดยเฉพาะสื่อ 

สังคมออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ เป็นต้น หลายๆ ครั้งก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ที่ชื่นชอบการรับประทาน 

เมนูปลาดิบ อาทิ ซูชิ ซาชิมิ พอสมควร เมนูปลาดิบ เป็นที่นิยมส�าหรับคนไทยมากขึ้น จากรายงานการส�ารวจของนักวิจัย 

หลายท่าน พบว่า คนไทยมากกว่าร้อยละ 80 รับประทานเมนูปลาดิบ ด้วยความชื่นชอบรสชาต คุณค่าทางอาหาร และเชื่อมั่น

ในความปลอดภัย โดยเฉพาะร้านอาหารภตัตาคารทีม่มีาตรฐาน แต่อย่างไรกต็าม กม็ข่ีาวออกมาเรือ่ยๆ ว่า พบตวัอ่อนของพยาธิ

ในเมนูปลาดิบจากร้านอาหารญี่ปุ่นเจ้าดังในประเทศไทย รวมถึงการมีผู้ประกอบการรายย่อยที่ท�าขายเองในตามตลาดนัดต่างๆ 

ซึ่งยากต่อการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจอย่างถ่องแท้และตระหนักแบบไม่ตระหนก ก็จะน�าเร่ืองนี้มาสื่อสาร 

ให้กระจ่างมากยิ่งขึ้น

พยาธิ Anisakis ที่เก็บมาจากปลาซาบะที่ทําขายจากห้างดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา 
(ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สํานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2563)

เมนูปลาดิบประเภท ซูชิ ซาชิมิ เป็นอาหารข้ึนช่ือของชาวญี่ปุ่น โดยซูชินั้นจะมีส่วนประกอบท่ีมีข้าวปั้นเป็นหลักและ

มีหน้า ที่แตกต่างกันไป หนึ่งในนั้นคือ ปลาดิบที่น�ามาเป็นส่วนประกอบ ส่วนซาชิมิ คือการน�าเนื้อดิบหลายชนิดมาแล่เป็นชิ้นๆ 

แล้วรับประทานแบบดิบๆ อาทิ ปลาแซลมอน ปลาหมึก ปลาซาบะ ดังนั้น หากเมนูเหล่านี้ไม่ได้รับการเตรียม ปรุง และน�ามา

ขายตามาตรฐานแล้ว ก็มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภค อันเนื่องจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ อาทิ กลุ่มจุลชีพก่อโรค จ�าพวก 

Listeria monocytogenes, Eschericahia coli, Staphyllococcus aureus, Salmonella, Hepatitis A virus และ Clos-

tidium (Jain et al., 2008; ประเสริฐ สายเชื้อ และอมรรัตน์ จ�าเนียรทรง 2558) 

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี

ปีที่ 5 ฉบับที่ 14
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มีรายงานศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพก่อโรคในซูชิจากซูเปอร์มาเก็ต และจากร้านอาหารในประเทศเยอรมัน 

จ�านวน 250 ตวัอย่าง พบการปนเป้ือน เช่น E. coli, S. aureus, Salmonella และ L. monocytogenes (Atanassova et al., 

2018) นอกจากนี้แล้วยังมีรายงานตรวจพบเชื้อ S. aureus จากซูชิร้อยละ 5.84 จากจ�านวน 1,882 ตัวอย่าง ที่เก็บมา 

จากตู้ขายอาหารในเกาหลี โดยพบว่าเป็นกลุ่มแบคทีเรียท่ีสร้างท๊อกซินซึ่งสาเหตุของการเกิดอาหารเป็นพิษ (Kim et al., 

2001) ส�าหรบัเชือ้จลุชพีเหล่านีผู้ค้นโดยท่ัวไปมกัพอทราบกนับ้างว่าอาจจะมีการปนเป้ือน แต่กมี็เชือ้จ�าพวกปรสติทีห่ลายๆ ท่าน

อาจจะไม่ทราบ และมักเป็นข่าวดัง เมื่อมีคลิปเจอตัวพยาธิในอาหารหรือการคีบออกมาจากผู้ป่วย พยาธิท่ีว่านี้กลุ่มแรก คือ 

พยาธิตัวกลม Anisakis spp. กลุ่มที่สอง คือ พยาธิตืดปลา Diphyllobothrium spp. 

พยาธิตัวกลมกลุ่ม Anisakis spp. มีรายงานก่อโรคในคนได้บ่อยคือ A. simplex s.s, A. pegreffii และ A. physeteris 

มีลักษณะเป็นเส้นสีขาว ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร ชนิดที่พบบ่อย คือ A. simplex ตัวอ่อนของพยาธิ Anisakis แทรกอยู่

ภายในเนื้อปลาทะเล รวมถึงอวัยวะภายใน จ�าพวกปลาแซลมอน ปลาเทราต์ ปลาหมึก ปลาซาบะ ในประเทศไทยตรวจพบ

ตัวอ่อนของพยาธิในปลามากกว่า 20 ชนิด อาทิ ปลาดาบเงิน ปลาตาหวาน ปลาสีกุน ปลาทูแขก ปลากุแรกล้วย ปลาลัง เป็นต้น 

(Nuchjangreed et al., 2006; Purivirojkul, 2009; Tunya et al., 2020) โรคพยาธิ Anisakis มรีายงานผูป้ว่ยทัว่โลก 20,000 

กว่าราย พบมากในประเทศทีน่ยิมบรโิภคปลาดบิ เช่น ญีปุ่น่ มรีายงาน 700 กว่าราย (Furuya et al., 2018) ขณะทีใ่นประเทศไทย

มีรายงานผูป่้วยรายแรก เมือ่ 27 ปีท่ีแล้ว จากนัน้ก็แทบไม่มรีายงานผู้ป่วย แต่จะมรีายงานการส�ารวจรวมถงึข่าวพบตวัอ่อนพยาธิ

ในปลาทะเลของไทย 

การติดต่อเกิดจากการรับประทานปลาดิบที่มีระยะตัวอ่อนของพยาธิ ที่ไม่ผ่านการเตรียมตามมาตรฐาน อาทิ ปลาต้อง

แช่แขง็ที ่-20 องศาเซลเซยีสอย่างน้อย 7 วนั หรอืท�าให้สุกท่ีอณุหภมู ิ60 องศาเซลเซียสข้ึนไป อาการท่ีพบเมือ่ตดิพยาธ ิAnisakis 

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ท้องร่วง ภูมิแพ้ มีอาการหลังทาน 1-4 วัน เชื้ออาจจะไปก่อพยาธิสภาพ

ที่อื่น อาทิ คอ หลอดอาหาร การรักษา ท�าได้โดยการส่องกล้องคีบน�าตัวพยาธิออกมา

การส่องกล้องคีบพยาธิ Anisakis ออกมาจากผู้ป่วย (Choi et al., 2019)
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เอกสารอ้างอิง

พยาธิตืดปลาท่ีพบได้บ่อย คือ Diphyllobothrium latum โดยปกติแล้วในประเทศไทยก็พบได้เรื่อยๆ และเกิดจาก

การรับประทานปลาน�้าจืด กุ้งไร กบดิบ หรือน�าสัตว์เหล่านั้นมาประคบแผลเพื่อการรักษา เป็นต้น รายงานการติดเชื้อที่ผ่านมา

ท่ัวโลกประมาณ 20,000,000 ราย (Reilly 2020) ในปัจจุบันนี้มีรายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อพยาธิตืดปลาจากการรับประทาน

ปลาทะเลจ�าพวก ปลาแซลมอน ปลาเทราต์แบบดิบ พยาธิตืดปลา D. latum มีลักษณะเป็นปล้องๆ มีขนาดยาว บางตัวยาวถึง 

10 เมตร มีจ�านวนปล้องมากกว่า 1,000-3,000 ปล้อง ออกไข่ได้ 1,000,000 ฟอง/วัน/ตัว อยู่ในร่างกายคนเราได้นานถึง 25 ปี 

(CDC, USA) เม่ือมีการติดเชื้อ ส่วนมากมักมีอาการเล็กน้อย ได้แก่ ท้องเสีย ปวดท้อง อาเจียน น�้าหนักลด อ่อนล้า ท้องผูก  

และรู้สึกไม่สบาย บางรายอาจเกิดอาการขาดวิตามิน B12 อย่างรุนแรง ท�าให้เกิดโลหิตจางชนิด Megaloblastic anemia 

นอกจากนี้ยังสามารถท�าให้เกิดอาการทางระบบประสาทจากการสูญเสียไมอีลิน

จากที่ได้กล่าวดังข้างต้น ในบ้านเราผู้ป่วยเกี่ยวกับโรค Anisakis อาจจะมีรายงานน้อย แต่การนิยมรับประทาน 

เมนูปลาดิบเพิ่มมากขึ้น ก็ย่อมมีกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น ขณะท่ีโรคท้องร่วงจากจุลชีพก็มีรายงานบ่อย และรวมถึงพยาธิตืดปลาก็พบ

รายงานผู้ป่วยเรื่อยๆ การเลือกทานซูชิ ซาชิมิ อาจจะต้องพิจารณาร้านท่ีมีมาตรฐาน หากน�ามาท�าเองหรือซ้ือตามตลาดนัด  

ก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวท่านเอง มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า รู้อย่างเข้าใจ ปลอดภัยจากพยาธิ ด้วยความตระหนัก แต่ไม่ตระหนก
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์, พรรณี บัญชรหัตถกิจ และณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์

ในปัจจุบันประชาชนในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างรู้จัก “โรคพยาธิใบไม้ตับ” เนื่องจากมีอัตราความชุกของ 

โรคพยาธิใบไม้ตับสูงที่สุดในประเทศ ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้ด�าเนินการ 

ทางสุขศึกษาเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ ทราบแนวทางการปฏิบัติ น�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

เพื่อการมีสุขภาพท่ีดี รวมถึงการด�าเนินการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่อย่างเข้มข้น ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวเน้นกลุ่มเส่ียง 

ทีมี่อาย ุ30 ปีขึน้ไปเป็นหลกั ขณะท่ีกลุม่อายตุ�า่กว่า 20 ปี ถกูจดัอยูใ่นกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งต�า่ แต่จากการศกึษาของเกษร แถวโนนงิว้ 

และคณะ (2014) พบอัตราความชุกของการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 26.20

พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารของครอบครวัชนบทในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืส่วนใหญ่สมาชกิในครอบครวัทกุคน

จะรับประทานอาหารด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง และเมนูอาหารของทุกคนเป็นเมนูเดียวกัน ดังนั้นหากผู้ใหญ่ยังคงมีพฤติกรรม

บริโภคปลาดิบ นักเรียนก็มีโอกาสท่ีจะบริโภคปลาดิบเช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) เป็น

แนวคดิในการส่งเสรมิให้บคุคลบรรลถุงึระดบัความรู้ ทักษะส่วนบคุคลและความมัน่ใจในการลงมอืปฏบิติั สามารถช่วยให้สขุภาพ

ของตนเองและชุมชนดขีึน้ โดยการปรบัเปลีย่นวถิชีวีติและสภาพความเป็นอยู ่หากนกัเรยีนมคีวามรอบรูด้้านสขุภาพในระดบัท่ีดี 

จะช่วยส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของนักเรียนได้ 

การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional research) จ�านวน 20 จังหวัด นักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง 1,100 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ซ่ึงบูรณาการ

แนวคดิของ Nutbeam (2008) และประยกุต์จากแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยอาย ุ15 ปีข้ึนไป ในการปฏบิตัิ

ตามหลัก 3อ. 2ส.

ผลการศึกษา ส่วนใหญ่อาศยัอยูภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เฉลีย่ 15.78 ปี ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 2.54 ระยะทางระหว่าง 

บ้านกับแหล่งน�้าที่ใกล้ที่สุด 2.06 กิโลเมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.33 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.10 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.58 เคยได้รบัข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัโรคพยาธใิบไม้ตับ ร้อยละ 53.82 ไม่เคยได้รับการตรวจหาไข่พยาธใิบไม้ตบัร้อย

ละ 89.36 ไม่เคยกนิยาถ่ายพยาธใิบไม้ตบัร้อยละ 83.18 ไม่สบูบหุรีร้่อยละ 96.73 และไม่ด่ืมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 73.00 

และความรอบรูด้้านสขุภาพเกีย่วกบัการป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคีะแนนอยูใ่นระดับปานกลางมากทีส่ดุ

ในทกุด้าน ยกเว้นด้านทกัษะการจดัการตนเอง (Self- management skill) ท่ีกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีะแนนอยูใ่นระดบัต�า่มาก

ที่สุด ร้อยละ 43.64 ดังตาราง
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จํานวนและร้อยละระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ (n= 1,100) 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) จ�านวน ร้อยละ

1. ทักษะความรู้ความเข้าใจ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

ต�่า 236 21.45

ปานกลาง 730 66.36

สูง 134 12.18

 = 9.41 ,SD = 2.02 ,Min = 1 ,Max =15

2. ทักษะการเข้าถึงข้อมูล (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

ต�่า 426 38.73

ปานกลาง 427 38.82

สูง 247 22.45

 =12.43 ,SD =3.70 ,Min = 4 ,Max =20

3. ทักษะการสื่อสาร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

ต�่า 228 20.73

ปานกลาง 491 44.64

สูง 381 34.64

 = 14.47 ,SD = 3.99 ,Min = 5 ,Max = 25

4. ทักษะการจัดการตนเอง (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

ต�่า 480 43.64

ปานกลาง 444 40.36

สูง 176 16.00

 = 15.21 ,SD =4.18 ,Min = 5 ,Max = 25

5. ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

ต�่า 414 37.64

ปานกลาง 463 42.09

สูง 223 20.27

 = 12.50 ,SD =3.59 ,Min = 5 ,Max = 25

6. ทักษะการตัดสินใจ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

ต�่า 421 38.27

ปานกลาง 506 46.00

สูง 173 15.73

 = 15.33 ,SD =3.97 ,Min = 4 ,Max = 20

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี8
ปีที่ 5 ฉบับที่ 14



การปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับจ�าแนกตามระดับการปฏิบัติ จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีะแนนอยูใ่นระดบัปานกลางมากทีส่ดุ ร้อยละ 72.82 คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 30.83 (คะแนนเต็ม 65 คะแนน) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.44 และจากการการวิเคราะห์การรับประทานอาหารประเภทปลาดิบเป็นประจ�า 5 อันดับ ได้แก ่ 

รับประทานแจ่วปลาร้าดิบ ร้อยละ 68.91, รับประทานปลาจ่อมดิบ ร้อยละ 63.55, รับประทานหม�่าปลาดิบ ร้อยละ 62.18,  

รับประทานส้มไข่ปลาดิบ ร้อยละ 56.36 และรับประทานส้มขี้ปลาหรือเครื่องในปลาดิบ ร้อยละ 42.91

และนอกจากนีไ้ด้วเิคราะห์ข้อค�าถามรายข้อของความรอบรู้ด้านสุขภาพเพือ่ป้องกันโรคพยาธใิบไม้ตับ เพือ่พจิารณาหา

ประเดน็ข้อค�าถามทีต้่องแก้ไขและพฒันาทกัษะความรูด้้านสขุภาพของกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ทกัษะความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการ

ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ข้อค�าถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบค�าถามถูกน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1) อาหารในข้อใดที่มีโอกาสท�าให้

เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับได้ 2) ผู้ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในลักษณะของการติดเชื้อซ�้าและเป็นเวลานาน มีโอกาสป่วยเป็นโรคมะเร็ง

ชนดิใดมากทีสุ่ด และ 3) ข้อใดไม่ใช่พฤตกิรรมในการป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบั ตอบถกู ร้อยละ 41.82, 42.73 และ 45.91 ความ

รอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับมีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1) ผู้ปกครองรับประทาน

ลาบปลาสกุเป็นประจ�า แต่อยูม่าวนัหนึง่อยากรบัประทานแบบสุกๆดิบๆ 2) นกัเรียนจะรับประทานด้วยทนัท ีบอกเล่าโรคพยาธิ

ใบไม้ตบัแก่ครอบครวัหรอืเพือ่น จนเขาเข้าใจ และ 3) อ่านค�าแนะน�าเกีย่วกบัการปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตับจากเอกสาร

หรอือนิเตอร์เนต็ แต่ยงัไม่เข้าใจ มค่ีาเฉลีย่คะแนน 2.80, 2.83, 2.84, 2.91 และ 2.92 ตามล�าดับ ดังนัน้ กระบวนการส่งเสรมิสขุ

ภาพจ�าเป็นจะต้องพฒันาพฤตกิรรมด้วยประเดน็เหล่านี ้และต้องเน้นย�า้ในประเด็นท่ีควรพัฒนาและแก้ไขปัญหามากกว่าประเดน็

อืน่ๆ ทีนั่กเรยีนมีอยูใ่นระดบัดหีรอืปฏบิตัไิด้ดอียูแ่ล้ว เพือ่เป็นแนวทางส�าหรบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

การป้องกันโรคพยาธใิบไม้ตบัของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย และลดโอกาสการตดิเชือ้โรคพยาธใิบไม้ตบัและแก้ไข

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในระยะยาวให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อันเป็นการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ซ่ึงเป็น

ปัญหาสาธารณสขุของพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย (Natnapa Padchasuwan, Pannee Banchonhattakit, 

and Natthawut Kaewpitoon, 2018)
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ผลกระทบของการให้ยากําจัดพยาธ ิ
ต่อสถานการณ์การระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับ 
ในตําบลต้นแบบใน 21 จังหวัด โดยการตรวจปัสสาวะ 
กุลธิดา โกพลรัตน์ ชนิกา วรสิษฐ ชุติมา โฮมวงศ์ ภัทรพล วงษ์ภูธร อรุณี แปยอ และไพบูลย์ สิทธิถาวร

ภาควิชาปรสิตวิทยา และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อนำ้าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วาระอีสาน “ก�าจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน�้าดี” 

เป็นนโยบายระดับชาติที่เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2556 และได้พัฒนา

ไปสู่ “ทศวรรษก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

ปี พ.ศ. 2559-2568” ดงันัน้เพือ่ผลกัดนัให้เป้าหมายการก�าจดั

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีเป็นไปได้ จ�าเป็นต้องมีผล

การศึกษาติดตามของประชากรกลุม่เดมิ หรอื ประชากรร่วมรุ่น 

(Cohort population) อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3-5 ปี 

เพื่อค้นหาปัจจัยการระบาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งงานวิจัยที่เป็น

ข้อมูลเชิงพื้นที่ลักษณะนี้น ่าจะเป็นแนวทางและรูปแบบ

การควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในระดับปฐมภูมิภายใต้

สถานการณ์การระบาดของโรคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผลกระทบของการควบคมุโรคพยาธใิบไม้ตบัโดยการใช้ยาก�าจัด

พยาธิที่มีการด�าเนินงานเป็นเวลานานมาว่ามีผลกระทบต่อ

การระบาดอย่างไร การวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ลดความเหล่ือมล�้าในสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผ่านโครงการ CASCAP สถาบนัวจิยัมะเร็งท่อน�า้ด ีมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น โดยงานวิจัยเชิงบริการวิชาการครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้

หากไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากหน่วยงานต่าง ๆ ของ

กระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนที่ ซ่ึงจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ

ควบคุมและป้องกัน รวมท้ังปรับเปล่ียนและเลือกการตรวจ

วินิจฉัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และการรักษาผู้ติดเชื้อ

พยาธิใบไม้ตับให้หมดไปในระยะยาว

ในการศึกษาครั้งนี้มีการใช้มาตรวัดทางปรสิตวิทยา

ประกอบด้วย อตัราชุก ความหนาแน่นของการติดเชือ้ ผล

การรักษาหายด้วยยา การติดเชื้อซ�้า และการติดเชื้อใหม่ 

ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบของสถานการณ์การระบาดของ

โรคในพื้นที่ในปัจจุบัน การศึกษานี้เป็นข้อมูลจากการ

ติดตามพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโรคในประชาชน

ร่วมรุ่นกลุ่มเดิม (prospective cohort study) ภายใต้

จริยธรรมการวิจัยและการจัดการข้อมูลตามมาตรฐาน

สากลอย่างเข้มข้น เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีม่คีวามถกูต้อง แม่นย�า 

สามารถน�าไปประกอบการก�าหนดนโยบายและมาตรการ

การควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การศกึษาผลกระทบการควบคมุโรคพยาธใิบไม้ตบั

ในต�าบลต้นแบบครั้งนี้ได้ใช้ Isan cohort เป็นฐานข้อมูล

ประชากรเพ่ือบรหิารข้อมูลและความแม่นย�าในการจ�าแนก 

บุคคล ได้ติดตามผลกระทบของการใช้ยา Praziquantel 

(PZQ) ต ่อระบาดวิทยาของโรคพยาธิ ใบไม ้ ตับ 
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ในต�าบลต้นแบบ จ�านวน 23 ต�าบล ใน 21 จังหวัดของ

ประเทศไทย โดยใช้การวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจปัสสาวะวิธี

อไีลซ่า (ELISA) ร่วมกับการตรวจอุจจาระวธีิเข้มข้น (Formalin 

ethyl-acetate concentration technique) จากการให้ยา 

PZQ ปีละคร้ัง และติดตามอัตราการติดเช้ือในประชากรกลุ่ม

เดิมเป็นเวลา 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563

 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างปัสสาวะของประชากร

ตัวอย่าง พบอัตราชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในปีที่ 1 

เท่ากับ ร้อยละ 42.8 ปีที่ 2 และปีที่ 3 เท่ากับ ร้อยละ 13.4 

และร้อยละ 7.7 ตามล�าดับ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยจ�าแนก

อัตราการติดเช้ือที่พบในปีที่ 2 จะแยกออกได้เป็นอัตรา

อุบัติการณ์ (incidence rate) หรืออัตราการติดเชื้อใหม่ 

(สเีหลืองในภาพ A ) เท่ากบัร้อยละ 7.7 และร้อยละ 6.6 ในปีที่ 

2 (2561) และ 3 (2562) ตามล�าดับ ส่วนอัตราการติดเชื้อซ�้า

ในผู้ที่ได้รับยารักษาหายแล้วและกลับมาติดเชื้อซ�้า (สีส้ม) 

เท่ากบั ร้อยละ 3.3 และร้อยละ 0.8 ในปีท่ี 2 และ 3 ตามล�าดับ 

ส่วนผลการประเมนิโดยการตรวจอจุจาระ (ภาพ B) พบว่าอตัรา

ชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในปีที่ 1 เท่ากับร้อยละ 12.2 

ปีท่ี 2 และปีท่ี 3 เท่ากบัร้อยละ 2.3 และร้อยละ 2.2 ตามล�าดบั 

โดยจ�าแนกเป็นอัตราการติดเชื้อใหม่ (สีเหลือง) เท่ากับร้อยละ 

1.4 และร้อยละ 2.0 อัตราการติดเชื้อซ�้า (สีส้ม) เท่ากับร้อยละ 

0.1 และร้อยละ 0.1 ในปีที่ 2 และปีที่ 3 ตามล�าดับ

 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าการให้ยารักษาพยาธิปีละ

คร้ังสามารถลดอตัราชกุของพยาธลิงได้เพียงระดบัหนึง่เท่านัน้

ไม่สามารถก�าจัดให้หมดไปได้ และพบว่าการเกิดขึ้นของการ

ติดเชื้อซ�้าและติดเชื้อใหม่เป็นองค์ประกอบของสภาวะ

การติดเชื้อหลังการรักษาในแต่ละปี ดังนั้นในการก�าจัดพยาธิ

ใบไม้ตับโดยการให้ยาจึงมีความจ�าเป็นต้องให้ยาต่อเนื่อง

อย่างน้อย 3-5 ปี และจ�าเป็นต้องมีมาตรการเสริมเพื่อลด

การติดเชื้อซ�้าและการติดเช้ือใหม่ให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อเป็น

แนวทางสูก่ารก�าจดัพยาธใิบไม้ตบัเพือ่ลดมะเรง็ท่อน�า้ดใีนพืน้ที่

อื่น ๆ ต่อไป

 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma 

Screening and Care Program: CASCAP) และโครงการวิจัยท้าทายไทย: ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Thailand Grand 

Challenge: Fluke Free Thailand)

แหล่งทุน
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โครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประเทศไทย ปี 2563

ผลการด�าเนินงาน

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

มาตรการ ผลการด�าเนินงาน หมายเหตุ

การสร้างเสริม 
สุขภาพ: จัดการ
สุขาภิบาล 
สิ่งแวดล้อม  
ลดการปนเปื้อน 
ในแหล่งน�้า/ 
ห่วงโซ่อาหาร 
(ปลาปลอดพยาธิ)

1) มีการพัฒนาต�าบลจัดการสุขภาพแบบครบวงจรในพื้นที่เสี่ยง 

เขต

อปท.จัดการสิ่งแวดล้อม โรงเรียนจัดการเรียนการสอน

จ�านวน
ต�าบล 

เป้าหมาย
ปี 63

จ�านวน
ต�าบลออก
ข้อบัญญัติ

ปี 63

จ�านวนบ่อบ�าบัด
สิ่งปฏิกูล

ที่เปิดใช้ (ปี63)

จ�านวน
เป้าหมาย
ทั้งหมด
(แห่ง)

ผลงาน
2559-62

(แห่ง)

ผลงาน
ปี 63

ร้อยละ
ผลงาน
รวม

1 184 85 4 898 558 329 98.78

6 59 59 3 277 138 - 49.82

7 168 168 4 3,308 1,228 328 47.04

8 185 185 8 3,067 2,159 322 80.89

9 256 256 9 3,860 1,163 90 32.46

10 179 179 22 2,798 1,875 179 73.41

รวม 1,031 932 50 14,208 7,121 1,248 58.90

แหล่งข้อมูล: รายงานจากผู้รับผิดชอบระดับสคร. ณ 30 กันยายน 2563

ต�าบลจดัการสขุภาพ 
แบบครบวงจร
ในพื้นที่รวม 
1,031 ต�าบล  
มีการออกข้อบัญญัติ 
932 แห่ง โรงเรียน 
เป้าหมาย ปี 2563 
จ�านวน 1,248 แห่ง 
จดัการเรยีนการสอน 
1,248 แห่ง

การควบคุม
ป้องกัน
ตรวจค้นหา 
การติดพยาธิ 
เพื่อน�าสู่ 
การรักษา/ 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

2) การคัดกรองการติดพยาธิด้วยการตรวจอุจจาระ 

เขต เป้า
หมาย 
(ต�าบล)

ผลการ
ด�าเนินงาน

(ต�าบล)

ร้อยละ
ต�าบล

ด�าเนินการ

เป้าหมาย 
(ราย)

ผลงาน
ตรวจ

อุจจาระ
(ราย)

ผลงาน
(ร้อยละ)

พบOV
(ราย)

ร้อยละ

1 144 140 97.22 14,400 32,520 100.00 1,765 5.43

6 59 20 33.89 17,700 5,938 33.54 41 0.69

7 168 168 100.00 50,625 50,868 100.00 1,218 2.39

8 185 185 100.00 51,505 59,472 100.00 2,628 4.42

9 256 256 100.00 25,600 40,662 100.00 1,481 3.64

10 179 179 100.00 17,900 86,865 100.00 3,342 3.80

รวม 991 948 95.66 177,730 276,325 100.00 10,475 3.79

แหล่งข้อมูล: รายงานจากผู้รับผิดชอบระดับสคร. ณ 30 กันยายน 2563

เป้าหมายตรวจ
อุจจาระ  
รวม 177,730 ราย 
ส่งตรวจ 276,324 
ราย พบ OV 
10,475 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 3.79
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มาตรการ ผลการด�าเนินงาน หมายเหตุ

การรักษา
พยาบาล
ตรวจคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงอายุ 
40 ปีขึ้นไป  
ด้วยอัลตร้าซาวด์

3) การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง CCA อายุ40 ปีขึ้นไปด้วยอัลตร้าซาวด์

เขต เป้าหมาย อัลตร้าซาวด์ ร้อยละ ผิดปกติ สงสยั CCA CT / MRI
พบเป็น
มะเร็ง

รักษา

1 16,000 6,647 41.54 2,666 53 0 0 0

6 2,000 1,369 68.45 858 1 0 0 0

7 8,100 15,502 100.00 7,163 312 148 107 107

8 14,000 15,294 100.00 5,114 55 5 3 3

9 8,000 10,326 100.00 3,266 24 73 40 40

10 10,000 24,052 100.00 13,002 41 0 0 0 

รวม 58,100 73,190 100.00 32,069 486 226 150 150

แหล่งข้อมูล: https://cloud.cascap.in.th ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 63

เป้าหมายตรวจ
อัลตร้าซาวด์
รวม 58,100 ราย
ด�าเนินการได้ 
73,190 ราย
คิดเป็นร้อยละ 
100.00

ผลการรักษา 
ด้วยการผ่าตัด

การรักษาโดยการผ่าตัด

เขต รักษารวม CCA ผ่าตัด ผ่าตัดให้หายขาด ผ่าตัดเพื่อประคับประคอง

1 129 22 20 2

7 2,801 331 204 127

8 835 61 54 7

9 684 39 18 21

10 1,321 218 159 59

รวม 5,770 671 455 216

แหล่งข้อมูล:https://cloud.cascap.in.th ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 63

การดูแลแบบ 
ต่อเนื่องที่บ้าน:

การดูแลแบบต่อเนื่องที่บ้าน

การดูแลแบบต่อเนื่อง ผู้เข้ารับการรักษา ผลงาน

รวม 5,918 5,040 (85.2%)

การดแูลแบบต่อเน่ือง 
ครอบคลุมทุกพื้นที่

การสื่อสาร
สาธารณะ/
สนับสนุน 
ประสาน 
การขับเคลื่อน
โครงการ

1) มีการรณรงค์การจัดการก�าจัดสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โครงการก�าจัด
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีเพื่อร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรฯ ณ บ่อก�าจัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลค�าเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

2) จัดท�าแผนและพัฒนาความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ  
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

3) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปถอดบทเรียนการด�าเนินการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 
และมะเร็งท่อน�้าดี 

4) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพครูผู้สอน “เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี
ในโรงเรียน”

5) มีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 
ในเด็กและเยาวชน ประชาชน 

6) ร่วมกับcascapในการรณรงค์ในการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�้าดีด้วยการอัลตร้าซาวด์
7) สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ โปสเตอร์ภาพพลิก เพื่อเผยแพร่ 

สู่โรงเรียนและรพ.สต. 
8) จัดท�าจุลสารศูนย์ประสานงานฉบับที่ 14/2563 เผยแพร่เครือข่าย 350 แห่ง
9) สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับในการจัดการเรียนการสอนแก่ครู 

ในโรงเรียน
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ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิ 
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู ้ช่วยรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏบิตักิารพัฒนาศกัยภาพบุคลากรด้านการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ด ีเพือ่ขบัเคลือ่น
การด�าเนินงานทศวรรษการก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ปี 2559 - 2568 ในวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2563  
ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบ
การด�าเนนิงานก�าจดัปัญหาพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี จาก กรมควบคมุโรค กองโรคติดต่อทัว่ไป ส�านกังานป้องกันควบคุมโรค
เขต 1 - 12 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลจังหวัด

กองโรคติดต่อท่ัวไป ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับและ
หนอนพยาธิด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และจัดท�าแผนขับเคลื่อนทศวรรษก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ
และมะเรง็ท่อน�า้ดี ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคดิ และห้องปฏบิตักิาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 1 - 3 กันยายน 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการ
ก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดี ในระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอ�าเภอ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีรวัฒน์ 
วลัยเสถียร ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับการสนับสนุน
ทีมวิทยากร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี NECTEC ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และ กองโรคติดต่อทั่วไป

ภาพกิจกรรม
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การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดแพร่

การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดน่าน

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงานก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ด�าเนินการตรวจคัดกรอง
พยาธิใบไม้ตับ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ตามโครงการก�าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 
ปีพ.ศ.2563 ระหว่างวนัที ่22 - 26 มถินุายน 2563 ในพ้ืนท่ีอ�าเภอสอง และอ�าเภอร้องกวาง จังหวดัแพร่ เป้าหมายท้ังหมด 4,103 ราย 
ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ 328 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.99

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ด�าเนินการตรวจคัดกรอง
พยาธิใบไม้ตับ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ตามโครงการก�าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 
ปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่อ�าเภอเมือง อ�าเภอเชียงกลาง อ�าเภอแม่ริม อ�าเภอนาน้อย อ�าเภอปัว 
อ�าเภอทุ่งช้าง อ�าเภอภูเพียง อ�าเภอบ่อเกลือ และอ�าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เป้าหมายทั้งหมด 6,681 ราย ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ 
677 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.13

ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพะเยา จดัประชมุแลกเปล่ียนเรียนรู้และประกวดคดัเลือกผลการด�าเนนิงานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุ
โรคพยาธิใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีในระดบัจงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ในวนัที ่2 กนัยายน 2563 ณ ห้องประชุมส�านกังาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยมีนายกรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง ในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ จาก รพท. รพช. สสอ. 
รพ.สต. และบุคลากรทางการศึกษา สพป./สพม.

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี 15
ปีที่ 5 ฉบับที่ 14



สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

พัฒนาโปรแกรม E-learning หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมด�าเนินการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. และให้การสนับสนุน
ทีมวิทยากรเสริมสร้างองค์ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโอกาสเสี่ยงโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ให้แก่ผู้น�าชุมชน อสม.และประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดขอนแก่น ณ ต�าบลบ้านทุ่ม อ�าเภอเมือง และ 
อ�าเภอบ้านฝาง ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 7 ได้จัดประชุมราชการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนในการจัดการเรียนการสอน เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในโรงเรียนที่ด�าเนินการ
จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 ในวันที่ 20 22 และ 30 สิงหาคม 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้าง สนับสนุน 
และขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนให้มีความต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายด้านการศึกษา ได้ด�าเนินการจัดท�าโปรแกรมหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี โดยผ่านโปรแกรม E-learning ประกอบด้วย
เนื้อหา 5 หน่วย ที่มีเนื้อหาครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้ ในระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อน
การจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 และเครือข่ายฯ ในปีงบประมาณ 2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับ 
และมะเร็งท่อน�้าดี ในสถานศึกษา พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7
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ตรวจคัดกรองการติดเชื้อซ�้าโรคพยาธิใบไม้ตับ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป

รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่ได้ด�าเนินการตรวจคัดกรองการติดเชื้อซ�้าใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ระหว่างวันที่ 8 - 30 มิถุนายน 2563 ในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเลย หนองบัวล�าภู บึงกาฬ หนองคาย 
และอุดรธานี จ�านวนทั้งหมด 662 ราย ผลตรวจพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ101 ราย (ร้อยละ 15.26) พยาธิตัวตืด 7 ราย (ร้อยละ 
1.06) พยาธิปากขอ 5 ราย (ร้อยละ 0.76) พยาธิสตรองจิลอยด์ 2 ราย (ร้อยละ 0.30) และพยาธิแส้ม้า 1 ราย (ร้อยละ 0.15) ผู้ติด
เช้ือพยาธิใบไม้ตับและพยาธิอื่นๆ ได้รับการรักษาทุกราย และเสริมสร้างองค์ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี เพื่อเกิด
ความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่8 จงัหวดัอดุรธาน ีร่วมกบัผู้รับผิดชอบงานในพ้ืนท่ี ได้จัดอบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมในประชาชน
กลุ่มเสี่ยง และค้นหามะเร็งท่อน�้าดี ด้วยการตรวจอัลตร้าซาวด์ ในวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�าบลวงัปลาป้อม อ�าเภอนาวงั จังหวดัหนองบัวล�าภ ูจ�านวน 147 ราย ผลการตรวจพบ สงสยั CCA จ�านวน 2 ราย และได้ด�าเนนิ
การส่งต่อเพื่อวินิจฉัยที่โรงพยาบาลหนองบัวล�าภู

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเครือข่ายฯ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ได้ติดตาม
ประเมนิผลการด�าเนนิงานก�าจดัปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี แบบบรูณาการร่วมกับโรคติดต่อทัว่ไป เพือ่ให้การด�าเนนิ
งานสามารถขับเคลื่อนตาม 5 มาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2563
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ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในโรงเรียน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดระบบสุขาภิบาลก�าจัดการสิ่งปฏิกูล

รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเครือข่ายส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี เพื่อการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 และ 
วนัที ่8 - 9 สงิหาคม 2563 ผูเ้ข้าประชมุประกอบด้วย ผูบ้รหิาร และครผููส้อน จากส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเขต 1 2 3 
และส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 33 รวมท้ังหมดจ�านวน 5 รุ่นๆ ละ 100 คน จ�านวน 500 คน โดยได้รบัการสนบัสนนุ
ทีมวิทยากรจากส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดระบบสุขาภิบาลการก�าจัดสิ่งปฏิกูล ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมส�านักงาน
เทศบาลคอนสวรรค์ อ�าเภอคอนสวรรค์ จงัหวดัชยัภูมิ โดยนายแพทย์วชริะ บถพิบลูย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัชัยภมิูเป็นประธาน
เปิดการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชมุประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุผูร้บัผดิชอบงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวดัชัยภมิู

ส�านักงานป้องกันควบคมุโรคที ่9 จงัหวดันครราชสมีา ร่วมกบัส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา ได้ด�าเนนิการจัดรณรงค์
คัดกรองตรวจค้นหามะเร็งตับและมะเร็งท่อน�้าดี ด้วยอัลตราซาวด์ และให้ความรู้เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดโอกาสเสี่ยง
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลศรีษะละเลิง 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ในวันที ่9 - 10 กนัยายน 2563 โดยได้รบัการสนบัสนนุจากทมีแพทย์รังสจีากโรงพยาบาลนครราชสีมา
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ขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดระบบสุขาภิบาลก�าจัดการสิ่งปฏิกูล

ติดตามประเมินผลการโครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่10 จงัหวดัอุบลราชธาน ีร่วมกบัภาคเีครอืข่ายฯส�านกังานสารณสขุจงัหวดัยโสธร องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้ร่วมรณรงค์ก�าจัดปัญหาพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดี ด้วยการขบัเคล่ือนส่งเสรมิสนบัสนนุ
การสร้างบ่อบ�าบัดก�าจัดสิ่งปฏิกูล ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลของกรมอนามัย ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลค�าเตย อ�าเภอไทยเจริญ (อ�าเภอที่มีบ่อบ�าบัดสิ่งปฏิกูลจ�านวน 3 บ่อ) และได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามการบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมอื(MOU) ในการด�าเนนิงานจดัระบบสุขาภบิาลสร้างบ่อบ�าบดัก�าจัดส่ิงปฏิกูล ระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ 
และนายอ�าเภอไทยเจริญ และมีรองผู ้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ท้องถิ่นจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร่วมเป็น
สักขีพยานด้วย

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี น�าทีมโดยนายพิจารณ์ บุตราช หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อและเครือข่าย
ผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่ ได้ออกติดตามนิเทศงานการด�าเนินงานโครงการก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ถวายเป็น
พระราชกุศล และติดตามผลการด�าเนินงานการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนตามโครงการพระราชด�าริ (กพด.)ในพื้นที่
เขตสขุภาพที1่0 เพือ่ให้การด�าเนนิงานโครงการแก้ไขปัญหาพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีในพืน้ทีเ่สีย่งเขตสขุภาพที ่10 ให้สามารถ
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานแบบครบวงจรตาม 5 มาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 22 - 29 กรกฎาคม 2563

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอ�านาจเจริญ จัดมหกรรมรณรงค์
อาหารปลอดภัย “ส้มต�าปลาร้าสุก ปลอดโรค ปลอดภัย” เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ปี 2563 โดยมีกิจกรรมจัดบู๊ทนิทรรศการ ให้ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมสุขภาพ
แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และแก่นน�าชุมชน วันท่ี 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอ�านาจเจริญ โดยมีนายสุธี 
ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�านาจเจริญ เป็นประธานพร้อมมอบใบรับรองให้กับร้านค้าอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจ

มหกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนการด�าเนินงานก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
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