


3 บรรณาธกิารแถลง

4 เลี้ยงปลาอยางไรใหปลอดพยาธใิบไมตับ : 
กรณศีกึษาจากการลงพื้นที่

7 สภาพการดําเนนิงานของสถานประกอบการปลารา
และปลาสมในเขตสุขภาพที่ 7
ป 2562-2563

10 แนวทางการดําเนนิงาน กรมควบคุมโรค 
ปงบประมาณ 2564 

15 ภาพกจิกรรม

จ�ลสาร…   ศูนยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับ
 และมะเร็งทอนํ้าดี 

คณะที่ปร�กษา
ประธานที่ปร�กษา
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์

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

ที่ปร�กษา
นพ.โอภาส การยกวนิพงศ อธบิดกีรมควบคุมโรค
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจรญิชัย อธบิดกีรมอนามัย
นพ.โสภณ เอี่ยมศริถิาวร ผูอํานวยการกองโรคตดิตอทั่วไป
นพ.ธรีวัฒน วลัยเสถยีร รักษาการผูทรงคุณวุฒกิรมควบคุมโรค
พญ.ศศธิร ตั้งสวัสดิ์ รักษาการผูทรงคุณวุฒกิรมควบคุมโรค

บรรณาธิการบร�หาร
นพ.สุเมธ องควรรณดี

ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชยีงใหม
พญ.เสาวนยี วบิูลยสันติ

ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
นพ.ธรีวัฒน วลัยเสถยีร

ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน
พญ.รพพีรรณ เดชพชิัย

ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
นพ.กติติ์พงศ สัญชาตวริุฬห

ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสมีา
นพ.ดนัย เจยีรกูล

ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

บรรณาธิการ
ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว

กองบรรณาธิการ
นางอรนาถ วัฒนวงษ ดร.อดุลยศักดิ์ วจิติร 
ดร.เชดิพงษ มงคลสนิธุ นางสาวกรรณกิาร แกวจัน 
นางสาวเกษร ทองเงนิ นายกติตพิชิญ จันที
นางสาวสุมาล ีจันทลักษณ นายสารัช บุญไตรย
นายเสร ีสงิหทอง นายบุญเทยีน อาสารนิทร
นางวราพร สุดบุญมา นายบําเพ็ญ เกงขุนทด
ดร.เพ็ชรบูรณ พูลผล นางสาววัชราภรณ วงศคูณ
ฝายผลิต ฝายเผยแพร
นางศุจนิันท ตรเีดช นางสาวชอมาลา อุทัยอนิทร
นายอนุชา มะลาลัย นายธนะชัย จํารัสไว
นายตอพงษ กังสวร นายสนธยา กลั่นทัต
นายณัฐกติติ์ โคตมะ
พ�สูจนอักษร
นายลอืชัย เนยีมจันทร นางสาวนาฏยา ปญโญวัฒน
นางสาววัชราภรณ กติตริัฐพันธุ นางสาวกุลชล ภัทรโภคานนท

ว�สัยทัศน

มุงสูการเปน Excellent Center

ในการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

วัตถุประสงค

1. เพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

การแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับ และมะเร็ง

ทอนํ้าดี

2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของภาคี

เครอืขายที่เกี่ยวของ 

สารบัญ

จัดทําโดย
ศูนยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 
181/37 ซอยราชประชา ถนนศร�จนัทร ตําบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน 40000



บรรณาธิการแถลง

กินปลาดิบเสี่ยงพยาธิ มีโอกาสเปนมะเร็งทอนํ้าดี
บริโภคถูกวิธี ทุกชีวีจะปลอดภัย

 สวัสดีสมาชิกเครือขายทุกทาน จุลสารศูนยประสานงานฯไดดําเนินงานมาเปนปที่ 6 แลว และ

ในป พ.ศ.2564 นี้ไดจัดทําขึ้นทุกไตรมาสรวม 4 ฉบับ จุลสารศูนยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับ

และมะเร็งทอนํ้าดี จะไดทําหนาที่เปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนองคความรูและการประชาสัมพันธกิจกรรม

การดําเนนิงานแกไขปญหาโรคพยาธใิบไมตับและมะเร็งทอนํา้ดขีองเครอืขายทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งที่ผานมาเราไดรับความอนุเคราะห 

ความรวมมือเป นอยางดีจากเครือข าย ทั้งจากภาคสถาบันการศึกษา ภาคสวนสาธารณสุข 

ภาคสวนทองถิ่น ภาคชุมชน นําประสบการณความรูมาเผยแพรใหกับสมาชกิเราตดิตามกัน

 ฉบับนี้เรานํา 3 เรื่องเดนๆ นาสนใจมาฝาก เรื่องแรก “การเลี้ยงปลาใหปลอดพยาธิใบไมตับ” 

ทําไดหรอืไม มคีณะไปทดลองศกึษาในพื้นที่เอาผลมารายงานความเปนไปได ขอจํากัดมานําเสนอ ซึ่งอาจ

จะทําใหคดิตอยอดการดําเนนิงานได เรื่องที่ 2 “สภาพการดําเนนิงานของสถานประกอบการปลาราและ

ปลาสม ในเขตสุขภาพที่ 7” หลักคิดที่พยายามทําแหลงผลิตปลาราและปลาสมใหไดมาตรฐานตามหลัก

สุขาภิบาลอาหารปลอดภัยปลอดพยาธิ แตแหลงผลิตยังมีขอจํากัดหลายดานที่สวนใหญยังไมผานเกณฑ

มาตรฐาน การพัฒนาตอเติมสวนขาดดวยโครงการสถานประกอบการปลาราปลาสมโดยการมีสวนรวม

ของทองถิ่น และเรื่องสุดทาย เราจะ Update ทําความเขาใจกับแนวทางการดําเนินงานภายใตโครงการ

รณรงคกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ถวายเปนพระราชกุศลฯ ของกรมควบคุมโรค 

ปงบประมาณ 2564 และ ชวงทายปดเลม เรามาติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของเครือขาย

ทั่วประเทศ ชวงไตรมาสแรกใน 3 เดอืนที่ผาน

 สําหรับฉบับนี้เปนฉบับที่ 15 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) แลวนะคะ หากทานผูอานและสมาชิก

เครือขาย มีขอคิดเห็นขอเสนอประสบการณดี ๆ เรามาแชรมาแลกเปลี่ยนกันในจุลสารของพวกเราได 

ขอบคุณทุกทานที่ตดิตาม พบกันใหมในฉบับหนา

กองบรรณาธกิาร

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี 3
ปที่ 6 ฉบับที่ 15



เลี้ยงปลาอยางไรใหปลอดพยาธิใบไมตับ : 
กรณีศึกษาจากการลงพื้นที่

โครงการแก ไขปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี สถาบันมะเร็งทอน้ําดี ภาคว�ชาปรสิตว�ทยา คณะแพทยศาสตร 
คณะเทคโนโลยี มหาว�ทยาลัยขอนแกน มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว�ทยาเขตสกลนคร คณะสาธารณสุข-
ศาสตร มหาว�ทยาลยัเกษตรศาสตร ว�ทยาเขตเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัสกลนคร และว�ทยาลยัสหเวชศาสตร คณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาว�ทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 จากการดําเนินการอยางตอเนื่องของโครงการอาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ ภายใตโครงการประเทศไทย

ไรพยาธิใบไมตับ (Fluke Free Thailand) โดยการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เปนที่ทราบดีแลววา 

การกําจัดพยาธิใหหมดไปจําเปนอยางยิ่งที่ทุกภาคสวน รวมท้ังผูนําชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีตองใหความสําคัญ 

ตลอดจนดาํเนนิการอยางตอเน่ืองและจรงิจงั ตามหลกัการของการควบคมุโรคทีต่องทาํใหครอบคลมุทัง้ คน สัตว และสิง่แวดลอม 

หรือที่เรียกวา “One Health” สําหรับการสงเสริมการเลี้ยงปลาปลอดพยาธิใบไมตับเปนอีกกลไกหนึ่งในการตัดวงจรชีวิต

ของพยาธิใบไมตับ ซึ่งอาจสามารถลดการติดพยาธิลงได โดยการทําใหปลาลดการสัมผัสกับตัวออนพยาธิใบไมตับที่มาจาก

หอยที่ติดพยาธิ ซึ่งทําไดโดยการพักนํ้ากอนนํามาเลี้ยงปลา และลดการติดพยาธิในหอยโดยการบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล

กอนท้ิงหรือนําไปใชทางการเกษตร หรือการลดหรือกําจัดหอยโดยการขุดลอกบอ ตากบอ1-4 ตลอดจนตรวจและรักษา

พยาธิในคน5 และสัตวเลี้ยง (สุนัขและแมว)6 สําหรับโครงการสงเสริมการเลี้ยงปลาใหปลอดพยาธิใบไมตับไดเลือกพื้นที่ตําบล

ยางนอย อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ภาพที่ 1) เพราะเปนแหลงเพาะพันธุปลาขนาดใหญ สงขายทั่วประเทศ

รวมทั้งประเทศเพ่ือนบาน ท้ังน้ีไดรับความรวมมือกับเจาของฟารมปลาอยางดีย่ิง โดยในเบื้องตนไดเขาประชุมเพื่อชี้แจง

วัตถุประสงค ความสําคัญของการจัดทําโครงการ และการใหความรูโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี (ภาพที่ 2) ทางนักวิจัย

ไดทําการสุมปลาทั้งลูกปลาและปลาสําหรับจําหนายเพ่ือบริโภค โดยวิธีตรวจโดยการยอยหาตัวออนพยาธิในเนื้อปลาและ

การตรวจดีเอ็นเอของพยาธิในปลาตะเพียนจากทุกบอพบตัวออนของ พยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก (Haplorchis taichui 

และ Centrocestus sp.) ดวยวิธีการตรวจหาตัวออนในปลาโดยการยอย รอยละ 20 (3 บอ) ที่พบดีเอ็นเอของพยาธิใบไมตับ 

(Opisthorchis viverrini) จากขอมูลการลงพื้นที่ในการดูสถานที่เลี้ยงปลาและการสัมภาษณทําใหทราบวาบอปลา

ทัง้หมดในบรเิวณเดยีวกนัจะใชนํา้ธรรมชาตจิากเขือ่นทีป่ลอยมาตามระบบชลประทาน ฟารมจะมบีอบาดาลสํารองไวเพือ่สบูนํา้

ขึ้นมาใชเฉพาะเวลาขาดน้ําจากระบบชลประทานเทานั้น โดยใชระบบเติมนํ้ามันดีเซลของเครื่องยนตรถไถนาเพื่อปมนํ้าบาดาล 

หากตองใชนํ้าบาดาลทั้งหมดในการเพาะเลี้ยงปลา ตนทุนจะคอนขางสูงมากไมคุมทุน ดังนั้นเจาของฟารมจะรอนํ้าธรรมชาติ

ผานมาตามระบบชลประทานเปนสวนใหญ จากขอมูลดังกลาวทาํใหเหน็วานํา้ทีผ่านระบบชลประทานทีน่าํมาใชในการเลีย้งปลา

นั้นจึงมีโอกาสปนเปอนสิ่งปฏิกูลที่ปะปนมากับสิ่งแวดลอมสูงมาก และมีผลตอการแพรกระจายของไขพยาธิ รวมทั้งหอยไซ 

ธิดารัตน บุญมาศ  เบญจมาภรณ พ�่มหิรัญโรจน  อัจฉรา อัจฉยสวัสดิ์  ปาร�ชาติ บัวโรย  ปราณี ศร�ราช 
ชาทะนันท เอี่ยมอุดมกาล  รัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย  โอปอล พ�ทักษสกุลรัตน  ศิร�นทิพย บุญจรัสภิญโญ 
พรทิพย เหลื่อมหมื่นไวย  กานตพ�ชา ชมภูมี  สุดารัตน วงษา และ ปานระว� สิงห ไธสง

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี

ปที่ 6 ฉบับที่ 15
4



ไปยังแหลงตางๆ การดําเนินการสงเสริมการเลี้ยงปลาปลอดพยาธิตองไมสงผลกระทบตอตนทุนท่ีสูงขึ้นจนเกินไปหรือไมไป

เปลี่ยนวิถีการทํางานของเจาของฟารมมากเกินไป โดยฟารมที่เขารวมโครงการไดดําเนินการ ขุดลอกบอ ตากบอ พักนํ้ากอน

เพาะเล้ียงปลา ตลอดจนตรวจและรักษาพยาธิในคนและสัตวเลี้ยง (สุนัขและแมวซึ่งเปนโฮสตกักเก็บโรค) (ภาพที่ 3) 

ซึง่มแีนวโนมทีด่โีดยสงัเกตจากพบหอยไซทีม่ใีนบอตายจํานวนมาก ซ่ึงเปนการลดตัวกลางท่ี 1 ลงอยางเหน็ไดชดั อยางไรกต็ามใน

ชวงระหวาง 2 ป (2561-2562) ที่ดําเนินการไดพบวาปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดอีกปจจัยหนึ่งคือ ปริมาณนํ้าฝนในฤดูฝนหรือ

ฤดูน้ําหลาก มีน้ําทวมบอตัวอยางและบอขางเคียงในพื้นที่เดียวกันเปนวงกวาง ซึ่งทําใหการตากบอหรือพักนํ้าอาจไมสามารถ

ทําไดตอเนื่อง มีการปนเปอนของสิ่งปฏิกูลมากับนํ้า ตลอดจนมีหอยไซจากพื้นที่บอขางเคียง ตลอดจนคลองชลประทาน ทําให

มีหอยไซกลับมาในบอเชนเดิม จากการดูขอมูลยอนหลังพบวาปญหาของภัยนํ้าทวมธรรมชาติมีเกือบทุกป ถึงแมจะใชระยะเวลา

ของการทวมไมนานแตก็สงผลอยางมหาศาลเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการตรวจหาตัวออนพยาธิในปลาตะเพียนหลังการ

ดําเนินการขุดลอก ตากบอแลวผลยังคงพบพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก (Haplorchis taichui และ Centrocestus sp.) โดยวิธี

การตรวจหาตัวออนในปลาโดยการกดลูกปลาทั้งตัวและสองภายใตกลองจุลทรรศน (ภาพที่ 4) และยังพบหอยไซในบอ

ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดของการเลี้ยงปลาปลอดพยาธิอยางจริงจังอาจตองทําการเพาะลูกปลาหรือเลี้ยงปลาในบอปด 

ซึง่อาจเปนทางเลอืกทีสํ่าคญัในการตดัวงจรพยาธใิบไมตับไดอยางจรงิจัง หากแตมตีนทนุสงูซึง่ผูประกอบการเพาะเลีย้งและผลติปลา

มักจะปฏิเสธการดําเนินการเนื่องจากอาจไมคุมทุน และที่สําคัญยังพบปจจัยอื่นๆ ซ่ึงจะทําใหมีโอกาสที่จะมีการปนเปอน

ของพยาธิใบไมลําไสชนดิอืน่ๆ ได เชน ฝงูนกมาคอยกนิปลา (ภาพที ่5) หน ูและตวัออนแมลงปอ ตลอดจนสิง่มชีวีติอ่ืนๆ อยางไร

ก็ตามวิธีที่งายและราคาถูกที่สุดคือการปรุงอาหารสุกกอนบริโภค ซ่ึงคงตองถึงเวลาแลวที่ทุกคนตองรับผิดชอบตนเอง

และสังคมรวมกัน จึงจะสงผลทําใหลดการติดพยาธิใบไมตับรวมทั้งพยาธิอื่นไดอยางถาวร มากกวาการไปลดการปนเปอนใน

สิ่งแวดลอมหรือการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศนเพื่อกําจัดหอยซึ่งอาจสงผลกระทบในดานอื่นๆ ตามมา

ภาพที่ 1 พื้นที่แสดงบริเวณสํารวจฟารมที่เขารวมโครงการ ตําบลยางนอย อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี
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ภาพที่ 2 แสดงการเข าประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค ความสําคัญของ

การจัดทําโครงการ และการใหความรูโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง

ทอนํ้าดี

ภาพที่ 3 ตัวอยางบอปลากอนขุดลอกบอ (A) และ หอยไซที่อยูในบอ

เกาะตามพืชนํ้าและอยูในดินใตบอ (B) และบอเลี้ยงปลาที่ผานการขุด

ลอก ปรับบอ ตากบอ กรองนํ้าอยางงาย และการพักนํ้า (C และ D) 

ซากหอยไซที่ตายแลวหลังตากบอ (E และ F)

A B

C

ภาพที ่4 ตวัอยางลกูปลาท่ีนาํมาตรวจหาพยาธใิบไม (A) โดยพบเฉพาะ

พยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก ในเหงือกและเนื้อปลา (B และ C)

ภาพที่ 5 ตัวอยางฝูงนกที่อยูบริเวณบอปลา

เอกสารอางอิง

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี
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สภาพการดําเนินงานของสถานประกอบการปลารา
และปลาสมในเขตสุขภาพที่ 7 ป 2562-2563
ธีรวัฒน วลัยเสถียร* สุวิศิษฎ ชางทอง** ธิดารัตน บุญมาศ*** ศุภลักษณ พริ้งเพราะ**** ศิรินทิพย บุญจรัสภิญโญ***

ณัฐพล เอโกบล*** สุมาลี จันทลักษณ* ชัยเลิศ กิ่งแกวเจริญชัย**** ศุจินันท ตรีเดช* และ เกษร แถวโนนงิ้ว*

*สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแกน ** ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน ***คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 ขอนแกน**** และ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

สถานประกอบการปลาราและปลาสมในเขตสุขภาพที ่7 ทีดํ่าเนนิการในป 2562-2563 ใน 8 ตําบล 6 อาํเภอ 4 จงัหวดั 

ประกอบดวย 1) ตําบลบานไผ 2) ตําบลเมืองเพีย 3) เทศบาลบานไผ อําเภอบานไผ 4) ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด 

5) ตาํบลเขือ่นอบุลรัตน อําเภออุบลรตัน จังหวดัขอนแกน 6) ตาํบลแหใต อาํเภอโกสมุพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 7) ตาํบลลาํคลอง 

อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ และ 8) ตําบลหัวชาง อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด (ภาพที่ 6)

 

ภาพที่ 6 สถานประกอบการปลาราและปลาสมในเขตสุขภาพที่ 7 ป 2562-2563

 สถานประกอบการปลาราและปลาสมในพื้นที่ศึกษา มีทั้งหมด 72 แหง ไดใบอนุญาตของ อย. 2 แหง และใบอนุญาต

อื่นๆ ที่เกี่ยวของจํานวน 5 แหง สวนใหญเปนสถานประกอบการระดับครัวเรือน 67 แหง (มีผูปฏิบัติงานจํานวน 1-5 คน) 

และเปนรัฐวิสาหกิจ 5 แหง เปนผลิตภัณฑ ไดแก ปลาสม 35 แหง ปลารา 15 แหง ปลาราบอง 5 แหง และผลิตปลาสมปลารา 

17 แหง นํ้าที่ใชในสถานที่ผลิต นํ้าประปา 68 แหง นํ้าบอและนํ้าบาดาลอยางละ 2 แหง นํ้าที่ใชในการสัมผัสและปรุงประกอบ

ปลารา ปลาสม ไดแกนํ้าถังที่ไดรับอนุญาตจาก อย. เพียง 19 แหง และใชนํ้าประปา 53 แหง การจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นใน

สถานประกอบการสวนใหญ ใสถังเพื่อรอเทศบาลนําไปจัดการ 59 แหง นําไปทําเปนปุย 16 แหง และฝงกลบตามไรนา 7 แหง 

การกําจัดนํ้าเสียที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ สวนใหญปลอยลงตามธรรมชาติ 62 แหง มีบอกักเก็บท่ีเปนระบบเปด 

7 แหง และมีบอกักเก็บที่เปนระบบปด 3 แหง ในสถานประกอบการทั้ง 72 แหงไมมีขอรองเรียนเรื่องกลิ่นจากชุมชนใกลเคียง 

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี 7
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ภาพที่ 7 สภาพการดําเนินงานของสถานประกอบการปลาราและปลาสมในพื้นที่ศึกษา 

 สถานประกอบการปลาราและปลาสม ที่ผานหลักเกณฑการผลิตอาหารตามหลักสุขาภิบาลของกรมอนามัย จําแนก

รายดาน พบวาสวนใหญสถานประกอบการมีผลการดําเนินงานสูงที่สุดดานการควบคุมกระบวนการผลิตดําเนินการได

รอยละ 55.0 สวนดานที่มีผลการดําเนินการไดนอยที่สุดคือดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการปองกันเหตุรําคาญ 

ดําเนินการไดรอยละ 6.9 (ภาพที่ 8)

 

ภาพที่ 8 สถานประกอบปลาราและปลาสมที่ผานเกณฑการผลิตอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จําแนกรายดาน

 จากการเก็บตัวอยางปลาสมสงตรวจทางหองปฏิบัติการจํานวน 21 ตัวอยาง พบ E.coli 19 ตัวอยาง และ 

Salmonella spp. 12 ตัวอยาง สวนผลิตภัณฑปลาราสงตรวจทางหองปฏิบัติการจํานวน 8 ตัวอยาง พบ E.coli  2 ตัวอยาง

พบ Salmonella spp. และ Staphylococcus aureate อยางละ 1 ตวัอยาง นัน่แสดงวา ผลติภณัฑปลาราและปลาสมไมผาน

เกณฑมาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค (ตารางที่ 1)

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี8
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจปลาราและปลาสมเพื่อหาเชื้อกอโรค 

ผลิตภัณฑ
จํานวน

สงตรวจ

จํานวนตรวจพบ

Salmonella spp. E.coli. Staphylococcus aures

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ปลาสม 21 12 57.1 19 90.5 0 0

ปลารา 8 1 12.5 2 25.0 1 12.5

(โดยศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 ขอนแกน)

 ผลการตรวจผลิตภัณฑปลาราและปลาสม ปลาสม 21 ตัวอยาง และปลารา 8 ตัวอยาง พบ ผลิตภัณฑปลาราและปลาสม

ติดพยาธิใบไมลําไสและพยาธิใบไม แตไมพบพยาธิใบไมตับในการตรวจครั้งนี้ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ผลของการตรวจปลาราและปลาสมเพื่อหาพยาธิใบไมตับ 

ผลิตภัณฑ จํานวนสงตรวจ

จํานวนตรวจพบ

พยาธิใบไมที่ระบุชนิดไมได พยาธิใบไมลําไส

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ปลาสม 23 1 4.35 8 34.78

ปลารา 8 5 62.5 0 0

(โดยศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 ขอนแกน)

 ความตองการของผูประกอบการปลาราและปลาสมที่ตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ พบวา สวนใหญตองการ

การรับรองมาตรฐานของสินคารอยละ 91.7 ชองทางการจัดจําหนายและประชาสัมพันธ รอยละ 66.7 ขั้นตอนการติดตอ

กับราชการเพื่อการรับรองและการขึ้นทะเบียน รอยละ 62.5 งบประมาณในการลงทุน รอยละ 50.0 และความรูในการพัฒนา

ตัวสินคาใหไดดานมาตรฐาน รอยละ 33.3

 กลาวโดยสรุป สถานประกอบการปลาราและปลาสมในเขตสุขภาพท่ี 7 ที่ดําเนินการในป 2562-2563 ใน 8 ตําบล 

6 อําเภอ 4 จังหวัด จํานวน 72 แหง พบวา มีสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขในหลายๆ ดาน อาทิ เชน นํ้าที่ใชในสถานท่ีผลิต

และกระบวนการผลิต การจัดการดานสิ่งแวดลอมที่เกิดในสถานประกอบการ (นํ้า ขยะ และบอบําบัด) สถานประกอบการ

ที่ผานตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลสถานที่ผลิตอาหาร 6 ดาน พบวา ทั้ง 6 ดานยังไมผาน

ตามเกณฑ นอกจากนี้ผลิตภัณฑปลาราและปลาสมยังมีการปนเปอนเชื้อกอโรครวมทั้งหนอนพยาธิ ดวยเหตุนี้สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 ขอนแกน กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และหนวยงานภาคีเครือขายในพ้ืนที่ ไดจัดทํา “โครงการพัฒนา

สถานประกอบการปลาราและปลาสมโดยการมสีวนรวมของทองถิน่ เขตสขุภาพที ่7” ขึน้มาเพือ่ยกระดบัสถานประกอบการ

ใหไดมาตรฐาน เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดบริโภคปลาราและปลาสมที่สะอาด ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี 9
ปที่ 6 ฉบับที่ 15



โครงการรณรงคกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับ
และมะเร็งทอนํ้าดีถวายเปนพระราชกุศลฯ

แนวทางการดําเนินงาน กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ 2564

มาตรการสําคัญ 
Ø คัดกรองพยาธิใบไมตับในประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป เมื่อพบผูติดพยาธิใหรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและ

ตองทําการตรวจมูลสัตวเลี้ยงในบาน สุนัข/แมว หากตรวจพบไขพยาธิใบไมตับตองใหการรักษาโดยสัตวแพทยในพื้นที่ 

Ø คัดกรองมะเร็งทอนํ้าดีในประชาชนอายุ 40 ปขึ้นไป ดวยเครื่องอัลตราซาวด

Ø จัดระบบสุขาภิบาล บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิ โดยจัดใหมีบอบําบัดสิ่งปฏิกูล ในทุกพื้นที่ผานเทศบาล/

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)

Ø จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และสนับสนุนใหมีการสรางความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) โรคพยาธิ

ใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในเด็ก เยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และประชาชน 

Ø รณรงคอาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ อยางตอเนื่องในพื้นที่ผานทุกชองทางการสื่อสารตามบริบทพื้นที่ 

Ø บริหารจัดการสงตอผูสงสัยมะเร็งทอนํ้าดีเขาสูกระบวนการวินิจฉัยรักษาอยางเปนระบบ

Ø มีระบบการรับ-สงตอผูปวยจากโรงพยาบาลสูชุมชน มีหมอครอบครัวเขาไปดูแลประคับประคองดวยการแพทย

ผสมผสาน ทั้งแพทยแผนปจจุบัน และแพทยทางเลือก

Ø รายงานการดําเนินงานผานฐานขอมูล ตามระบบงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา รง 506 หรือ OV-CCA ในระบบ HDC 

หรือ Isan Cohort

Ø พัฒนาวิชาการและนวัตกรรม และใชการตรวจพยาธิใบไมตับดวยปญญาประดิษฐ 

Ø การสํารวจแหลงผลิตปลาปลอดพยาธิในพื้นที่เสี่ยงสูง เพื่อตรวจหาพยาธิใบไมตับ

กิจกรรมสําคัญ และ รายละเอียด ว�ธีการดําเนินงาน

กิจกรรม รายละเอียด / วิธีการดําเนินงาน

1. คัดกรองพยาธิใบไมตับ

ดวยการตรวจอุจจาระ 

ป 2564 และติดตาม

ผูติดเชื้อในป 2559

v การคัดกรองพยาธิใบไมตับ 
• ดําเนินการในประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปมีประวัติเสี่ยงในการติดพยาธิใบไมตับ ดําเนินการจํานวน 100 

ราย/ตําบล หากมีอัตราการติดเชื้อ มากกวารอยละ 5 ดําเนินการใหครบ 905 ราย/ตําบล ถาอัตราการ
ติดเชื้อ นอยกวารอยละ 5 ไมตองดําเนินการตรวจคัดกรองเพิ่ม ใหดําเนินการในมาตรการอื่นตอไป

• รายงานในระบบรายงานของกระทรวงสาธารณสุข 
 รง. 506 (ICD10 คือ B66.0 - รหัสโรค 75) / HDC / Isan Cohort
 **หมายเหตุ ในชวงตนปงบประมาณอยูระหวางการดําเนินการจัดระบบฐานขอมูล ประสานงานกับ
กองระบาดวิทยา และ Health Data Center (HDC) ของกระทรวงสาธารณสุข ในระหวางที่การดําเนินการ
ยังไมแลวเสร็จ พื้นที่สามารถบันทึกผลการดําเนินงาน ลงใน ฐานขอมูล Isan Cohort หรือ เก็บขอมูล
เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของพื้นที่เองได

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี10
ปที่ 6 ฉบับที่ 15



กิจกรรม รายละเอียด / วิธีการดําเนินงาน

v การติดตามผูติดเชื้อซํ้า ในตําบลที่มีการติดเชื้อ 84 ตําบล ในป 2559 ใน 29 จังหวัด
1. ตรวจคัดกรองในผูเคยติดพยาธิใบไมตับ จากการคัดกรองในโครงการ ป 2559 (**ดําเนินการโดยเก็บ

อุจจาระตรวจอยางนอย 80% ของจํานวนผูติดพยาธิใบไมตับในพื้นที่ในป 2559)
2. กรณีหากดําเนินการคนหาและคัดกรองผูติดเชื้อในป 2559 ไดไมถึง 80% หรือหาผูติดเชื้อในป 2559 

ไมพบ ใหดําเนินการเพิ่มเติม โดยตรวจคัดกรองประชาชน ในตําบลที่เคยดําเนินการในป 2559 จนครบ
ตามจํานวนเปาหมาย

 ** โดยเก็บขอมูลและวิเคราะหแยกกันเปนสองสวนระหวาง รายเกา กับ รายใหม ท่ีดําเนินการใน
ตําบลเดิม
3. ดําเนินการตรวจวินิจฉัยตัวอยางดวย Modifi ed Kato-Katz ตามการดําเนินงานปกติ และบันทึกผล

ลงในแบบบันทึก พรอมถายภาพไขพยาธิ รายละเอียดตามกิจกรรมที่ 6
4. หลงัจากดําเนนิการตรวจ Modifi ed Kato-Katz แลว ใหพืน้ทีด่าํเนนิรกัษาสภาพตวัอยาง ดวยฟอรมาลนี 

โดยทางกองโรคติดตอท่ัวไป ไดสงแนวทางการดําเนินการที่ถูกตองตามหลักวิชาการใหกับพื้นท่ีนําไป
ปรับใชเพื่อดําเนินการแลว หรือสามารถดาวนโหลดไดจาก QR Code

แนวปฏิบัติในการเก็บอุจจาระสงตรวจดวยวิธี FECT สําหรับเจาหนาที่ และ
แนวปฏิบัติในการเก็บอุจจาระสงตรวจสําหรับประชาชน 

5. สงตัวอยางทีผ่านขัน้ตอนการรกัษาสภาพดวยฟอรมาลีนแลวสงมาที ่หนวยงานตรวจสิง่สงตรวจ ตามทีอ่ยู

นายสัตวแพทย วราห มีสมบูรณ (ที่ปรึกษาทางวิชาการ)

 225/99 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 56 

แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ 

 กรุงเทพมหานคร โทร. 0982609457

เพื่อดําเนินการตรวจยืนยันดวยวิธีมาตรฐาน (Gold Standard) โดยสงตัวอยางทั้งหมดที่เก็บไดไมวา
เคสนั้นผลจะเปน + หรือเปน - ใหสงมาเพื่อตรวจยืนยันทั้งหมด จะสงคืนขอมูลผลการตรวจวินิจฉัย
ใหกับพื้นที่เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น
*หมายเหตุ ขอใหพื้นที่จัดซื้ออุปกรณและสารเคมีอื่น ๆ เพิ่มเติมในการเก็บรักษาตัวอยางตามแนวทางฯ 
รวมถึงคาจัดสงตัวอยาง นอกเหนือจากตลับเก็บอุจจาระที่ทางกรมสนับสนุนให โดยสามารถดําเนินการ
ไดจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (งบอุดหนุน หรือ งบบูรณาการภาค) 

2. คัดกรองมะเร็ง

ทอนํ้าดีดวยอัลตราซาวด

v คัดกรองมะเร็งทอนํ้าดีดวยอัลตราซาวด ในประชาชนอายุ 40 ปขึ้นไป เคยรับประทานอาหารประเภท

ปลานํ้าจืดเกล็ดขาวปรุงดิบ หรือ สุก ๆ  ดิบ ๆ  มีประวัติเสี่ยงเคยรักษาพยาธิใบไมตับ มีญาติสายตรงเปนมะเร็ง

ทอนํ้าดีไดรับการสงตอเพื่อคัดกรองมะเร็งทอนํ้าดีดวยอัลตราซาวด จังหวัดละ 2,000 คน

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี 11
ปที่ 6 ฉบับที่ 15



กิจกรรม รายละเอียด / วิธีการดําเนินงาน

3. จัดระบบสุขาภิบาล 

บริหารจัดการสิ่งปฏิกูล

เพื่อตัดวงจรพยาธิ 

v ประสานนําประเด็นการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลเขาสูการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลในระดับจังหวัดอยางเปนระบบ ผาน เทศบาล อบต. 

บังคับใชอยางเปนรูปธรรม ตามบริบทของพื้นที่

v ผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงาน การจัดทําแผนการจัดการสิ่งปฏิกูล รวมถึงแผนการสรางบอบําบัด

สิ่งปฏิกูลในพื้นที่

4. จัดการเรียนการสอน

ในโรงเรียน และสนับสนุน

ใหมีการสรางความรอบรู

ดานสุขภาพ (Health 

Literacy) โรคพยาธิ

ใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

ในเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน

v จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และสนับสนุนสรางความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) 

โรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีใหกับเครือขาย/โรงเรียน/ชุมชน ผานสื่อบุคคล อาทิ ครู อสม. 

ผูนําชุมชน และสื่ออิเลคทรอนิกสอยางตอเนื่อง

v จัดทําสื่อและสิ่งสนับสนุนเพื่อใชในการดําเนินงานการสรางความรอบรูดานสุขภาพ

5. สํารวจแหลงผลิตปลา

ปลอดพยาธิ ในพื้นที่

จังหวัดเสี่ยงสูง และ

การปองกันพยาธิ

ในสัตวรังโรค

v สํารวจแหลงผลิตปลาปลอดพยาธิ 

• สํารวจสถานประกอบการ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมักดองจากสัตว ประเภท ปลารา 

ปลาสม ปลาจอม หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน โดยสํารวจรายละเอียด

  - สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 

  - เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่ใชในการผลิต 

  - วัตถุดิบที่ใช และการควบคุมการผลิต การสุขาภิบาล

  - การสุขาภิบาล และสุขอนามัยของผูปฏิบัติงาน

  - ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการปองกันเหตุรําคาญ

• สํารวจฟารมปลาในพื้นที่ ตามแบบฟอรมของกองโรคติดตอทั่วไป

• สนับสนุนสงเสริมใหมีการตรวจมูลสัตวเลี้ยงในบาน สุนัข/แมว หากตรวจพบไขพยาธิใบไมตับตองใหการ

รักษาโดยสัตวแพทยในพื้นที่

6. พัฒนาวิชาการและ

นวัตกรรม และใชการ

ตรวจพยาธิใบไมตับดวย

ปญญาประดิษฐ (AI)

v นาํเทคโนโลย ีการตรวจพยาธใิบไมตบัดวยปญญาประดษิฐ (AI) ไปใชในการดาํเนนิงานตรวจวนิจิฉยัในพืน้ท่ี 

สามารถสงขอมูลภาพเขาสูระบบการวินิจฉัย ผาน Application Line โดยสแกน QR Code ดังตอไปนี้

สแกน QR code  สแกน QR code 

 เพื่อเพิ่ม Line offi ce account คูมือการใชงานระบบ AI

 เพื่อสงตรวจวินิจฉัย 

 สแกน QR code

 

เพื ่อเขากลุมไลน Parasite egg สามารถสอบถามขอมูลและสงภาพที่เก็บไดจากการดําเนินงานในพื้นที่ 

เพื่อใชในการ Train AI ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี12
ปที่ 6 ฉบับที่ 15



กิจกรรม รายละเอียด / วิธีการดําเนินงาน

** ขอเชิญชวนใหผูปฏิบัติงานในพื้นที่ดําเนินการสงภาพไขพยาธิ (พยาธิใบไมตับ พยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก และ

หนอนพยาธิชนิดอื่น ๆ) จากการดําเนินงานตรวจคัดกรองในพื้นที่ ผาน Line offi cial ระบบ AI : Parasite egg 

เพื่อเปนการพัฒนาระบบปญญาประดิษฐ (Artifi cial Intelligence: AI) เพื่อการคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิ

ใบไมตับและหนอนพยาธิใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีคาตอบแทนใหกับผูที่สงภาพมากที่สุด ทุกวันที่ 30 ของ

เดือน จํานวน 3 ทาน รายละเอียดดังนี้

ผูปฏิบัติงานที่สงภาพไขพยาธิจํานวนมากเปนอันดับที่ 1 – 3 จะไดรับการสนับสนุนคาตอบแทนจาก

การสงภาพ ดังนี้

 จํานวน 1 ภาพ - 100 ภาพ   จํานวนเงิน ภาพละ 2 บาท

 จํานวน 101 ภาพขึ้นไป  จํานวนเงิน ภาพละ 3 บาท

โดยทุกภาพที่สงเขาระบบ จะผานการตรวจสอบคุณภาพของภาพจากผูดูแลระบบกอนจะดําเนินการ

นับภาพ

** หมายเหต ุภาพทีส่งเขามาเปนภาพไขพยาธิชนดิใดกไ็ด และตองเปนภาพทีถ่ายจากการดาํเนนิงานคัดกรองโรค

จริงในพื้นที่เทานั้น

7. ฝกอบรม / นิเทศงาน 

/ บริหารจัดการ / สื่อ

v มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร อบรมพัฒนาการดําเนินงานในพื้นที่

v นิเทศงาน จัดประชุมชี้แจง และติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่

v จัดทําสื่อรณรงคและสนับสนุนการดําเนินงาน 

v บริหารจัดการเพิ่มเติมในพื้นที่ ในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ

** รายงานผลการดําเนิน

งานรายไตรมาส **

ขอใหพื้นท่ีดําเนินการ 29 จังหวัด (ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และ

ภาคตะวนัออก จงัหวดัสระแกว) และพ้ืนทีน่าํรองภาคเหนอืตอนลาง จงัหวดัเพชรบรูณ รายงานผลการดาํเนนิงาน

รายไตรมาส ตามแบบฟอรมของกองโรคติดตอทั่วไป ดาวนโหลดไดจาก QR Code 

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 1 – 4 )

โดยกําหนดสงกอนสิ้นสุดเดือนสุดทายของไตรมาสนั้น 1 สัปดาห รายละเอียดดังนี้

 ไตรมาส 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2563

 ไตรมาส 2 วันที่ 26 มีนาคม 2564

 ไตรมาส 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2564

 ไตรมาส 4 วันที่ 23 กันยายน 2564
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การวัดผลสําเร็จการดําเนินงาน (ระดับพ�้นที่) ประจําป 2564
1) มีการคดักรองพยาธใิบไมตบัและคดักรองมะเรง็ทอนํา้ดตีามเปาหมายทีว่างไว ตดิตามผูตดิเชือ้ซํา้กบัสาํนกังานปองกัน

ควบคุมโรค (สคร.) ที่รับผิดชอบในพื้นที่ดําเนินงาน

2) พื้นที่มีอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไมตับรอยละ 10 ขึ้นไป มีการจัดเวทีระดมความคิดเห็นรวมกันแกไขปญหาที่เหมาะกับ

บริบทชุมชน หาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามแผนงานเพื่อแกไขปญหาอยางเปนระบบ

3) มกีารออกขอบญัญตัใินการจัดการสิ่งปฏกิลู/ระบบบาํบัดสิง่ปฏกิลู และบังคบัใชอยางเปนรูปธรรม ตามบรบิทของพืน้ที ่

และมกีารผลกัดนัใหมกีารสรางบอบาํบัดสิง่ปฏิกลูอยางนอย อําเภอละ 1 แหง ตามแนวทางของสาํนกัอนามยัสิง่แวดลอม 

กรมอนามัย

4) มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และสรางความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) โรคพยาธิใบไมตับและ

มะเร็งทอนํ้าดี ในเด็ก/เยาวชน และประชาชนในทุกพื้นที่การดําเนินงาน 

สิ�งสนับสนุนการดําเนินงาน 
1. สนับสนุนทางวิชาการ ประกอบดวย 

v สื่อ โปสเตอร คูมือ ชุดนิทรรศการ โดยดาวนโหลดไดที่ http://thaigcd.ddc.moph.go.th

2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประกอบดวย

v อบรมพนักงานจุลทัศนกร เพื่อการตรวจหาพยาธิใบไมตับ/หนอนพยาธิ 

3. สนับสนุนดานอื่น ๆ ประกอบดวย 

v อุปกรณทางการแพทย วัสดุวิทยาศาสตรในการคัดกรองพยาธิใบไมตับ 

v ยารกัษาพยาธใิบไมตบั และพยาธอิืน่ทีต่รวจพบผานสํานกังานปองกนัควบคมุโรค (สคร.) และสํานกังานสาธารณสขุ

จังหวัด 

ผูประสานงาน
1. นางอรนาถ วัฒนวงษ  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

 โทรศัพท : 0 2590 3180, 081 875 3568  โทรสาร : 0 2591 8436 

 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส sworm99@ddc.mail.go.th

2. นางสาวจุติกาญจน ภูเกาลวน  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 โทรศัพท : 0 2590 3180, 092 695 0056 โทรสาร : 0 2591 8436 

 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส Jutikarn.p@ddc.mail.go.th

3. นางสาวณิชาภัทร คูกิติรัตน ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 โทรศัพท : 0 2590 3180, 086 306 6483 โทรสาร : 0 2591 8436 

 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส nichaphat.k@ddc.mail.go.th
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 กองโรคติดตอทั่วไป รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย ไดติดตามการดําเนินงานการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับ

และหนอนพยาธิดวยปญญาประดิษฐ (Artifi cial Intelligence :AI) ในระหวางวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2563 โดยทดสอบการใชระบบปญญาประดิษฐ 

ในการวินิจฉัยพยาธิใบไมตับและหนอนพยาธิ ในพื้นท่ีดําเนินงานจังหวัดบุรีรัมย เพื่อการพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไมตับและ

หนอนพยาธิ ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตอไป

 กองโรคตดิตอทัว่ไป รวมกบัสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ไดพฒันารปูแบบการสรางความรอบรูดานสขุภาพ (Health Literacy) ในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันการพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ในโรงเรียนและชุมชน โดยดําเนินการติดตามเก็บขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ 

ณ ตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ในระหวางวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเปนขอมูลประกอบการพัฒนารูปแบบการสรางความรอบรู

ดานสุขภาพการปองกันพยาธิใบไมตับ กลุมเปาหมายประกอบดวย ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และนักเรียน 

 กองโรคติดตอทั่วไป รวมกับสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม กรมอนามัย และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน ไดรวม

ประชมุพฒันารปูแบบและแผนการดาํเนนิงานความรวมมอืเครอืขายตนแบบในการจดัการสิง่ปฏกิลูและสิง่แวดลอม เพือ่แกไขปญหาโรคพยาธใิบไมตบั

และมะเร็งทอนํ้าดีในพื้นที่เสี่ยง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ สํานักงานเทศบาลเมืองนาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

พัฒนารูปแบบการสรางความรอบรูดานสุขภาพในการปองกันพยาธิใบไมตับ

ติดตามการพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับดวยปญญาประดิษฐ (AI)

พัฒนาความรวมมือเครือขายตนแบบในการจัดการสิ่งปฏิกูลและสิ่งแวดลอม

ภาพกิจกรรมการดําเนินงานของเครือขายฯ

 กองโรคติดตอทั่วไป รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย ไดติดตามการดําเนินงานการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับ กองโรคติดตอทั่วไป รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย ไดติดตามการดําเนินงานการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับ กองโรคติดตอทั่วไป รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย ไดติดตามการดําเนินงานการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับ
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 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน ดําเนินการตรวจคัดกรองพยาธิใบไมตับ 

ในประชาชนกลุมเสีย่งอาย ุ15 ปขึน้ไป ตามโครงการกาํจดัพยาธใิบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ด ีปงบประมาณ 2564 ในระหวางวนัที ่21 - 25 ธนัวาคม 2563 

ในพื้นที ่อาํเภอปาซาง อาํเภอเมอืง อาํเภอบานโฮง และอาํเภอเวยีงหนองลอง จงัหวัดลาํพนู รวมทั้งหมด 1,394 ราย พบผูตดิเชื้อพยาธิใบไมตับ จาํนวน 

51 ราย คิดเปนรอยละ 3.66 พรอมใหความรูความเขาใจที่ถูกตองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกกินปลาดิบ และใหยารักษาผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานจุลทัศนากรในการตรวจวินิจฉัย

โรคหนอนพยาธิ ใหกับผูรับผิดชอบโครงการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ในพื้นที่เสี่ยงเขตสุขภาพที่ 1 ระหวางวันที่ 15 - 17 

ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อฟนฟูการพัฒนาองคความรูและทักษะในการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ 

รวมทั้งหมด 23 คน โดยไดรับเกียรติจาก นายอดุลยศักดิ์ วิจิตร รองผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม เปนประธาน

เปดการประชุมฯ และเปนวิทยากร

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเครือขายที่เกี่ยวของ ไดจัดประชุมติดตามและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลารา ปลาสม ใหปลอดภัยปลอดพยาธิ นําไปสูการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของกรมอนามัย ในวันที่ 21 และ 28 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมตําบลแหใต อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และ 

ตําบลลําคลอง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 

พัฒนาศักยภาพพนักงานจุลทัศนากรในการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ

ติดตามการพัฒนาสถานประกอบการปลารา ปลาสม ในเขตสุขภาพที่ 7

การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไมตับ ในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดลําพูน
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 สํานักปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกนรวมกับผูรับผิดชอบการพัฒนาสถานประกอบการปลารา-ปลาสมใหปลอดภัยปลอดพยาธิ 

ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ไดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงานการพัฒนาสถานประกอบการปลารา ปลาสมตนแบบ ณ รานแมสมจิตร 

ตําบลเขื่อนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เพื่อใหผูประกอบการปลารา ปลาสม พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 

นําความรูไปพัฒนาตอยอดการประกอบการปลารา ปลาสม ใหไดมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ตอไป

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน รวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และศูนยวิชาการในเขตสุขภาพท่ี 7 

ไดรวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปงบประมาณ 2564 ในวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 

2563 ณ โรงแรมโฆษะขอนแกน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานปญหาโรคและภัยสุขภาพ และการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ของ

ภาคีเครือขายในเขตสุขภาพที่ 7

แลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงานการพัฒนาสถานประกอบการปลารา ปลาสม 

ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานรวมแกไขปญหาโรคและภัยสุขภาพกับศูนยวิชาการ เขตสุขภาพที่ 7

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานจุลทัศนากรในการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ 

ใหกับผูรับผิดชอบงานโครงการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี พื้นที่เสี่ยงเขตสุขภาพที่ 8 ในระหวางวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 

ณ หองประชุมราชพฤกษ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน และหองปฏิบัติการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน เพื่อฟนฟูพัฒนาองคความรูและทักษะในการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ ผูเขารวมอบรมทั้งหมด 31 คน โดย นายเสรี สิงหทอง 

นักเทคนิคการแพทยชํานาญการและทีมงานเปนวิทยากรและการสาธิตวิธีการเตรียมและตรวจหาพยาธิใบไมตับและโรคหนอนพยาธิ

พัฒนาศักยภาพพนักงานจุลทัศนากรตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี 17
ปที่ 6 ฉบับที่ 15



 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุมส่ือสารความเส่ียงโรคและภัยสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรางเสริม
ความรอบรูดานสขุภาพ (Health Literacy) การปองกันโรคพยาธใิบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ด ีในสถานศกึษาพืน้ทีต่นแบบ ใหแกบคุลากรดานการศึกษา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูรับผิดชอบงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี เพื่อสรางความเขาใจในการพัฒนารูปแบบการสรางความรอบรู
ดานสุขภาพ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ในโรงเรียนและชุมชน โดยจัด 2 รุน
 รุนที่ 1 วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมโรงแรมเพลาเพลิน อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
 รุนที่ 2 วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมวันวาน โรงแรมพาโคเขาใหญบาย โบนันซา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รวมกับเครือขายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ทางการศึกษา เรื่องโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี เพื่อการขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ในวันท่ี 

25 ธันวาคม 2563 ผูเขาประชุมประกอบดวย ผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 1, 2, 3 และ

สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 19 รวมทั้งหมด 300 คน โดยไดรับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา รวมกับเครือขายฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตรการกําจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ปงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 9 ในระหวางวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2563 

ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร บุรีรัมย และชัยภูมิ ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูรับผิดชอบงานโรคพยาธิใบไมตับ

และมะเร็งทอนํ้าดี ทั้งจังหวัด 4 จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ศูนยอนามัยที่ 9 และศึกษาธิการจังหวัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพ ( Health Literacy )

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุมส่ือสารความเส่ียงโรคและภัยสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรางเสริม สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุมส่ือสารความเส่ียงโรคและภัยสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรางเสริม สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุมส่ือสารความเส่ียงโรคและภัยสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรางเสริม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เรื่องโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2564

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี18
ปที่ 6 ฉบับที่ 15



 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี รวมกับเครือขายท่ีเก่ียวของ ไดจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูและรวมวางแผน
แนวทางการในการขับเคลื่อนการดําเนินงานแกไขปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ปงบประมาณ 2564 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
ณ หองประชุมพรหมราช สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุมเปาหมายประกอบดวย ผูรับผิดชอบงานจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 10 จํานวนทั้งสิ้น 30 คน 

 สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่10 จงัหวดัอบุลราชธาน ีรวมกบัเครอืขายทีเ่กีย่วของ ไดจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารสรางความรอบรูดานสขุภาพ
ในโรงเรียน (Health Literacy) เรือ่งโรคพยาธใิบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ด ีระหวางวนัที ่14 - 15 ธนัวาคม 2563 ณ โรงแรมพรหมพมิาน จงัหวัดศรสีะเกษ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูรับผิดชอบงานและเห็นความสําคัญของ Health Literacy ที่จะใชเปนสวนหนึ่งในการขับเคล่ือนดําเนินงานปองกัน
โรคพยาธใิบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ดใีนนกัเรยีน โดยกลุมเปาหมายประกอบดวยผูรบัผดิชอบงานจากสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวัด บคุลากรครใูนสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ จํานวนทั้งสิ้น 80 คน 

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี รวมกับภาคีเครือขายสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ และองคการบริหาร
สวนตําบลไรขี รวมพิธีเปดบอบําบัดสิ่งปฏิกูลแบบทรายกรอง ตําบลไรขี อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ โดยมีนายแพทยทวีศิลป วิษณุโยธิน 
รักษาการในตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เปนประธานในพิธีเปด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้องคการบริหาร
สวนตาํบลไรข ีไดเลง็เหน็ความสาํคญัปญหาดงักลาว จงึไดกอสรางเพิม่ขึน้อกีเพือ่ใหสามารถรองรบัส่ิงปฏกิลูในพืน้ทีไ่ดอยางเพยีงพอ รวมท้ังหมด 10 บอ 
ซึ่งไดสรางบอบําบัดครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2558 (จํานวน 4 บอ) นับวาเปนบอบําบัดกําจัดสิ่งปฏิกูลตนแบบของจังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งสงผลทําใหอัตรา
การตรวจพบพยาธิใบไมตับในประชาชนลดลงอยางตอเนื่อง

ขับเคลื่อนการสรางบอบําบัดสิ่งปฏิกูลและสิ่งแวดลอม ในเขตสุขภาพที่ 10

แลกเปลี่ยนเรียนรูและวางแผนการดําเนินงานแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ป 2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรอบรูดานสุขภาพในโรงเรียน (Health Literacy)

 สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่10 จงัหวดัอบุลราชธาน ีรวมกบัเครอืขายทีเ่กีย่วของ ไดจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารสรางความรอบรูดานสขุภาพ สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่10 จงัหวดัอบุลราชธาน ีรวมกบัเครอืขายทีเ่กีย่วของ ไดจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารสรางความรอบรูดานสขุภาพ

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี 19
ปที่ 6 ฉบับที่ 15




