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บรรณาธิการแถลง

กินปลาดิบติดพยาธิใบไมตับ ชีวิตดับดวยมะเร็งทอนํ้าดี

 สวัสดีผูอานและสมาชิกเครือขายทุกทาน จุลสารศูนยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง

ทอนํ้าดี เปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนองคความรู และประชาสัมพันธกิจกรรมดําเนินงานแกปญหาโรคพยาธิ

ใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีของเครือขายทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื เราไดรบัความอนุเคราะห และความรวมมอือยางดจีากเครอืขาย ทัง้ภาคสถาบนั

การศกึษา ภาคสวนสาธารณสุข ภาคสวนทองถิ่น และภาคชุมชน ไดนําประสบการณ บทเรยีน องคความรู

มาเผยแพรใหกับสมาชกิจลุสารของเราไดตดิตามแลกเปลีย่นพฒันางาน มาเปนระยะนานกวา 6 ป แลวคะ

 ในฉบับนี้ ขอนําเสนอบทความมาเพิ่มมุมมองแลกเปลี่ยนกับนักสุขศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ทีก่าํลงัทาํงานเชงิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกลุมเสีย่ง ดวยแนวคดิ “ การเสรมิแรงบวกในงานสาธารณสขุ” 

เพื่อใหกลุมเปาหมายยังคงมพีฤตกิรรมสุขภาพที่ด ีหนึ่งในกลยุทธทัง้หลายที่จะคงไวซึ่งพฤตกิรรมสุขภาพ

ที่พึงประสงคในระยะยาว นาสนใจในการนําไปปรับใชในการแกไขพฤติกรรมเสี่ยงโรคพยาธิใบไมตับและ

มะเร็งทอนํา้ดีและหนอนพยาธอิื่นๆ อกีหนึ่งเรื่อง เลาจากพื้นที่ ความสําเร็จที่ภาคภูมใิจของคนทํางานและ

เกดิผลลัพธอยางเปนรูปธรรมกบัประชาชนดานสขุภาพ เรามารวมชืน่ชมและเรยีนรูบทเรยีนการดาํเนนิงาน 

“ ตําบลจัดการคุณภาพชวีติ ชุมชนสรางสุข ลดเสี่ยงโรคพยาธใิบไมตับและมะเร็งทอนํา้ด ี”  ซึ่งเปนตําบล

จดัการสขุภาพในการเฝาระวังปองกนัแกไขปญหาโรคพยาธใิบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ด ีทีไ่ดรบัรางวลัชนะเลศิ

ระดับประเทศ ป 2562 และติดตามผลการดําเนินงานโครงการกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับ

และมะเร็งทอนํา้ด ีถวายเปนพระราชกุศลฯ รอบ 6 เดอืนแรกของปงบประมาณ 2564  ในชวงทายปดเลม 

เรามาตดิตาม รวมชื่นชมการดําเนนิกจิกรรมของพี่นองเครอืขายของเราทั่วประเทศในชวง 3-4  เดอืนที่ผาน

 ฉบับนี้ เปนปที่ 6 ฉบับที่  16 (มกราคม - มนีาคม 2564) แลวนะครับ  หากทานผูอาน และพี่นอง

สมาชิกเครือขาย มีขอคิดเห็นขอเสนอแนะประการใด และมีบทเรียนประสบการณที่ตองการแลกเปลี่ยน  

ติดตอเรามารวมเผยแพรจุลสารศูนยประสานงานของพวกเราได ทายสุด ขอขอบคุณเจาของผลงาน

ทุกเครอืขาย และขอบคุณทุกทานที่ตดิตาม พบกันใหมในฉบับหนาคะ

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี
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การเสริมแรงบวกในงานสาธารณสุข
วรยุทธ นาคอาย,ปร.ด.
ว�ทยาลัยการสาธารณสุขสิร�นธร จังหวัดชลบุร�

 ความสําเร็จหนึ่งของนักสาธารณสุขคือการปรับเปลี่ยนและการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเปาหมาย

ดวยการลดเสี่ยงสุขภาพ และการสงเสริมใหมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ เพ่ือการปองกันการเจ็บปวยทั้งในกรณีโรคติดตอ

และโรคไมติดตอ ซึ่งผลของพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนจะนํามาซึ่งการไมเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถปองกันไดดวย

พฤติกรรมสุขภาพ และ การคงสภาพเจ็บปวยไมใหรุนแรงมากข้ึนในกรณีท่ีกลุมเปาหมายนั้นเปนผูปวยอยูแลว ความคงทน

ของพฤติกรรมสุขภาพของกลุมประชาชนจึงเปนงานยากสําหรับบุคลากรสาธารณสุขที่จะจัดการใหมีอยูอยางตอเนื่องและ

เปนปกติ จนเรียกไดวาเปน “นิสัย” หรือเปนความเคยชินของการพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและพฤติกรรมปองกันโรค นั้นๆ

 หลายครัง้ท่ีกระบวนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมดวยการสรางกระบวนการเรยีนรูผานโปรแกรมสขุศกึษา หรอื การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูประสบความสําเร็จในชวงที่มีการดําเนินการโครงการอยางเขมขน แตชวงเวลาหนึ่งที่มีการเปลี่ยนผานของ

โครงสรางการทํางาน หรือ การเปลีย่นผานชวงปงบประมาณ ความตอเนือ่งของกระบวนการทีเ่บาบางลง สงผลตอความคงทนของ

พฤตกิรรมสขุภาพของกลุมเปาหมาย ดงันัน้ การกระตุนเตือนหรือการเสริมแรงเพ่ือใหกลุมเปาหมายยงัคงมพีฤติกรรมสขุภาพท่ีดี

จงึนบัมคีวามสําคญัอยางยิง่ ทัง้น้ีการเสรมิแรงจงึเปนกลยทุธหน่ึงทีจ่ะคงไวซึง่พฤตกิรรมสขุภาพ โดยการกาํหนดใหกลุมเปาหมาย

หรือประชาชนมพีฤตกิรรมสขุภาพในสิง่ทีบ่คุลากรสาธารณสุขตองการใหเขากระทํา ซ่ึงการเสริมแรงน้ีมพ้ืีนฐานมาจากทฤษฎกีารเรยีน

รูของ B.F. Skinner (1965) ทีม่หีลกัสาํคญัวา เราสามารถควบคุมพฤตกิรรมของคนได โดยวธิกีารใหรางวลัหรอืวธีิการเสริมแรง

เรยีกทฤษฎนีีใ้นทางจติวทิยาวา การปรบัพฤติกรรม (Behavior Modification) หรอื การวางเงือ่นไขปฏบิตักิาร (Operant 

Conditioning) ในบทความนีผู้เขยีนขอหยบิยกรปูแบบ “การเสรมิแรงบวก” (Positive Reinforcement) ซึง่เปนการเสรมิ

ความตอเนือ่งของพฤตกิรรมโดยการให “ผลกรรม” เปนตวัเสรมิแรงบวก ซึง่เปนกลวธีิหลกัทีม่คีวามสอดคลองและเหมาะสมกบั

บรบิทการทาํงานของบคุลากรสาธารณสขุทีป่ฏบิตังิานสงเสริมสุขภาพและควบคมุโรคในชมุชน การเสริมแรงบวกอาจมหีลายเทคนคิ

วธิ ีแตผูเขยีนขอยกตวัอยางดวยการเสรมิแรงบวกดวย “เบีย้อฐัถากร” (Token economy) เปนตวัอยางในบทความนี้

 การเสรมิแรงบวกดวยเบีย้อฐัถากร (Token economy) เปนหนึง่ในกลยทุธทางการขายทีค่นไทยมีความคุนชนิผานการ

แลกสญัลกัษณ เชน แสตมปสะสมแตม ในรานกาแฟ รานสะดวกซือ้ หรอืแมแต การแลกจาํนวนกาวทีป่ระเมนิไดผาน โทรศพัทมอืถอื 

แลกกบัของรางวลัของบรษิทัประกนัชวีติ การแลกคะแนนจากบตัรเครดติเมือ่ซือ้ของ เปนตน ดงันัน้การเสรมิแรงบวกดวยสญัลกัษณ

ใดๆ ไมวาจะเปน สตกิเกอร สมดุสะสมคะแนน หรอืการใหสญัลกัษณสใีนบตัรคนไข จงึเปนเหมอืนเกม ทีก่ลุมเปาหมายไดมีสวน

รวมในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม และเหน็เปนรูปธรรมมากกวาการเสริมแรงดวยการชืน่ชม จึงเปนการกระตุนใหกลุมเปาหมายมี

พฤตกิรรมสขุภาพทีด่อียางตอเน่ือง รปูแบบการเสรมิแรงเชงิบวกดวยวธิดัีงกลาวจะชวยใหชองวางระหวางเจาหนาท่ีสาธารณสขุและ

กลุมเปาหมายใหนอยลงและยงัชวยใหการจดัการบรรยากาศระหวางคนไข ญาต ิ และกลุมเปาหมายในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

มีความเปนกนัเองมากยิง่ข้ึน ลดแรงกดดนั หรือความเครยีดอนัจากอิทธพิลดานลบของพฤติกรรมญาติและบคุลากรสาธารณสขุ

โดยการเลอืกกาํหนดหวงระยะเวลาของการเสรมิแรงทีเ่หมาะสมและสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
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 ในทฤษฎกีารเสรมิแรง ของ B.F. Skinner จะเสรมิแรงพฤตกิรรมเมือ่ไร มสีองแนวสาํคญั ไดแก การเสรมิแรงอยางตอเนือ่ง 
และการเสรมิแรงเปนครัง้คราว โดย 
 •  การเสรมิแรงอยางตอเนือ่ง (Continuous Reinforcement) เปนการเสริมแรงทกุคร้ังทีบ่คุคลมพีฤตกิรรม หรือ
การปฏบิตัซิึง่เปนทีต่องการเกดิขึน้
 •  การเสรมิแรงเปนครัง้คราว (Intermittent Reinforcement) การเสริมแรงจะขึน้อยูกบัระยะเวลาทีผ่านไป เรยีกวา 
ตารางระยะเวลา (Interval Schedule) หรอืขึน้อยูกบัจํานวนคร้ังทีเ่กดิขึน้ของพฤติกรรมซึง่เปนทีต่องการ เรียกวาตารางจาํนวนครัง้
(Ratio Schedule) เมือ่เลอืกใชเปนการเสรมิแรงเปนครัง้คราวจากสองแบบนี ้จะไดทางเลอืกในการเสรมิแรงถงึ 4 ตารางการเสรมิแรง

ตารางการเสริม

การเสริมแรงทุกครั้ง 

(Continuous)

เปนการเสริมแรงทุกครั้งที่แสดง

พฤติกรรม

ทุกครั้งที่มีการลางมือ

การเสริมแรงตามชวงเวลาที่

แนนอน (Fixed-interval)

ใหการเสริมแรงตามชวงเวลาที่

กําหนด

ทุกครั้งที่มาตรวจตามนัด 

การเสริมแรงตามชวงเวลาที่ไม

แนนอน (Variable interval)

ใหการเสริมแรงตามระยะเวลาที่

ไมแนนอน

ทุกครั้งที่เยี่ยมบาน

การเสริมแรงตามจํานวนครั้งของ

การตอบสนองที่แนนอน (Fixed 

ratio) 

ใหการเสริมแรงโดยดูจากจํานวน

ครั้งของการตอบสนองที่ถูกตอง

ดวยอัตราที่แนนอน

การชื่นชมหรือการใหเบี้ยอัฐถา

กรเมื่อมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

การเสริมแรงตามจํานวนครั้งของ

การตอบสนองที่ไมแนนอน (Vari-

able ratio) 

ใหการเสริมแรงตามจํานวน

ครั้งของการตอบสนองแบบไม

แนนอน

การชื่นชมหรือใหรางวัลเมื่อมี

พฤติกรรมสําเร็จตามเปาหมาย 

เชน ระดับนําตาล หรือ ความดัน

โลหิตอยูในเกณฑปกติ 

ลักษณะ ตัวอยาง

การเสรมิแรงบวกดวยเบีย้อฐัถากรจะกอใหเกดิผลลพัธท่ีดแีละมีประสทิธภิาพนัน้ เจาหนาท่ีสาธารณสุขจงึตองคํานงึ

ถงึหวงเวลาทีเ่หมาะสมแกการนาํไปใช ้เชนการสงัเกตคาทางสถติชิพีบางอยางของผูปวย เชนคาความดนัโลหิต คาน้ําตาลในเลือด 

นํา้หนกัตวัทีม่ากขึน้ หรอื คา BMI ทีเ่พิม่สงูข้ึน หรอืกลุมเปาหมายหรอืมเีหตุการณบางอยางทีบ่งชีว้าระดบัพฤตกิรรมสุขภาพท่ีดนีัน้

กาํลงัออนตวัลง เชนเริม่กลบัมามพีฤตกิรรมเสีย่งสขุภาพ แตยงัคงอยูในสิง่แวดลอมหรอืสภาวะแวดลอมทีเ่อือ้ตอการมพีฤติกรรม

สุขภาพที่ดีดังเดิม ลักษณะของพฤติกรรมและตัวบงชี้สุขภาพดังกลาวมาขางตนนี้ เจาหนาที่สาธารณสุขมีบทบาทสําคัญในการ

สรางขอตกลงรวมกนักบัคนไข กลุมเปาหมายและญาติ เพือ่สนับสนนุการมสีวนรวมในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม โดยการเสรมิแรง

บวกเพือ่สนบัสนุน และแนะนาํแนวทางการปฏิบตัตินทีเ่หมาะสม ผานการกระตุนและสรางแรงจงูใจ ดวยการกําหนดเงือ่นไข แลก

เปลี่ยนเชิงพฤติกรรม ผลลัพธของการแลกเปลี่ยนเบี้ยอัฐถากร อาจจะไมจําเปนตองเปนสิ่งของรางวัลท่ีมีมูลคา แตอาจจะเปน

การเชดิช ูยกยอง ผลของการมพีฤตกิรรมสขุภาพทีด่ ีใหกลุมเปาหมายไดมคีวามภาคภมูใิจในการคงทนไวซ่ึงพฤติกรรม ซึง่เปนกระบวน

การท่ีเกดิขึน้หลงัจากมกีารประเมนิผลพฤติกรรม หรือการตดิตาม แลกเปลีย่นความคิดเหน็รวมทัง้ใหกําลงัใจกับความพยายามของ

กลุมเปาหมาย เพือ่ใหเกดิการพฒันาตนเองในทายทีสุ่ด หลงัจากใชวธิกีารเสรมิแรงเชงิบวกใดๆ ไปแลวกต็าม เจาหนาท่ีสาธารณสุข

จะตองทาํการประเมนิผลวาวิธีการท่ีไดใชไปแลวน้ัน กอใหเกดิผลลพัธตามทีต่องการหรอืไม ผลลพัธทีไ่ดประสบความสาํเรจ็มากนอย

เพยีงใด เม่ือเปรียบเทียบพฤตกิรรมกอน และหลงัการใชวธิกีารเสรมิแรงเชงิบวก ถาไดผลท่ีไมนาพงึพอใจจะตองปรบัแกทีจ่ดุไหน 

เพือ่ใหไดผลลพัธทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้
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เอกสารอางอิง

           การเสรมิแรงบวกในกลุมเปาหมายหรอืคนไขใหประสบผลสาํเร็จเร่ิมจากความเขาใจลักษณะนสิยัและขอมลูสาํคญัพืน้ฐาน
ของกลุมเปาหมาย นํามาสูการวางแผนการใชวิธีการเสริมแรงท่ีเหมาะสม การส่ือสารท่ีชัดเจน รักษาคําสัญญาเกี่ยวกับรางวัล
ท่ีกาํหนดไวในชวงของการกาํหนดเงือ่นไขพฤตกิรรม เมือ่กลุมเปาหมายแสดงพฤติกรรมทีดี่เปนทีน่าพงึพอใจตามทีไ่ดตกลงกนัไวควบคู
กบัการใชการเสรมิแรงหรอืการจัดบรรยากาศทางสงัคมของครอบครวั ชมุชน เปดโอกาสใหชมุชน ญาตไิดมสีวนรวมในการประเมิน
พฤตกิรรมสขุภาพ และเลอืกวธิกีารเสรมิแรงทีเ่หมาะสมกบักลุมเปาหมาย และสอดคลองกบับริบทเชงิวฒันธรรมและประเพณี
ของทองถิน่ เชนการเชดิชใูนงานบญุประเพณทีีม่กีารรวมกลุมของประชาชน การใหสัญลักษณเชดิชคูนดี เชน ธงคนด ี กถ็อืเปน
อกีหนึง่ปจจยัสําคญัทีส่งผลตอความสาํเรจ็ของการเสริมแรงเชิงบวก เชนกนั อยางไรกต็ามการใชวธีิการเสรมิแรงเชิงบวกกม็สีิง่ท่ี
ควรระวังในการนําไปใชเชนกนั ไดแก การใชวธิกีารเสรมิแรงหลากหลายวธิเีกนิไปในการปรบัพฤตกิรรมเพยีงหนึง่พฤตกิรรม 
ซึง่จะทาํใหกลุมเปาหมายเกดิความสบัสน พยายามหลกีเลีย่งรางวลัทีไ่มเหมาะสมกบักลุมเปาหมาย รวมทัง้รางวลัทีไ่มนาดงึดดูใจ
มากพอ เมือ่ระยะเวลาผานไปกลุมเปาหมายจะรูสกึเบือ่ไดงาย เปนตน 
 การเสรมิแรงเพือ่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ ถงึแมวาจะคอนขางมคีวามยากเมือ่เปรียบเทียบกบับรบิทอืน่ๆ เชน
การเสริมแรงในการทํางาน หรอืการเสรมิแรงในการเรยีนรูของนกัเรยีน ดวยเงือ่นไขความเปนอสิระของกลุมเปาหมาย หรอืประชาชน
ที่ไมไดอยูในกรอบของรูปแบบความสัมพันธเชิงอํานาจ หากแตเปนความพึงพอใจหรือความสมัครใจของประชาชน หรือกลุม
เปาหมายทีม่คีวามตัง้ใจ (Intention) ท่ีจะปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม ประกอบรปูธรรมของการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพไมสามารถ
ประเมนิใหเหน็ผลสาํเรจ็ไดอยางชัดเจนในเวลาอนัสัน้ หากแตตองอาศยัเวลาและองคประกอบส่ิงแวดลอมอืน่เปนปจจยัเสริมสาํหรบั
การมพีฤตกิรรมสขุภาพทีจ่ะไมกอใหเกดิการเจ็บปวย แตอยางไรกต็ามการใชเทคนิคการเสรมิแรงบวก และ การกาํหนดหวงเวลา
ทีเ่หมาะสมกบัการเสรมิแรงกจ็ะสงผลใหพฤติกรรมสขุภาพของกลุมเปาหมายมคีวามตอเนือ่งได
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ตําบลจัดการสุขภาพโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ป 2562

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลโพธิ์หมากแขง 

อําเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

หทัยกาญจน ยางศรี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
สงวน ไชยเสน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

              โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลโพธิห์มากแขง ปจจุบนัตัง้อยู เลขที ่294 หมูท่ี 1 ตําบลโพธิห์มากแขง อาํเภอบงึโขง
หลง  จงัหวดับงึกาฬ ตาํบลตนแบบสรางสขุภาพดวีถีิชวีติไทย ไดดาํเนนิงานตามตวัชีว้ดัที ่9 รอยละของตําบลจดัการสขุภาพในการ
เฝาระวงั ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธใิบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ด ี ยทุธศาสตรที ่ 1. สงเสรมิสขุภาพและปองกนัโรค มีทมีสขุภาพ
ระดบัตาํบลทีม่ศีกัยภาพจากทกุภาคสวน ในการจดัการสขุภาพตามแผนสขุระดบัตาํบลแบบมสีวนรวม ในการจดักจิกรรมบรกิาร
สขุภาพตามกลุมวยั เปนชมุชนตนแบบในการลดโรค ตนแบบดานการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ เกดิศูนยการเรียนรูดานสุขภาพ 
ซึง่เกดิผลดตีอสขุภาพประชาชนในชุมชน

วตัถปุระสงคของการดาํเนินงาน
 1. เพือ่ใหคณะทาํงาน ชุมชนและภาคเีครอืขายมสีวนรวมขบัเคล่ือนการดําเนนิกจิกรรมเฝาระวงั ปองกนัควบคุมโรคพยาธิ
ใบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ดี 
 2. เพือ่คดักรองพยาธใิบไมตบัดวยอุจจาระ/ปสสาวะ ในประชาชน 15 ปขึน้ไป โดยตองผานการคดักรองดวยวาจาและ
ประชาชนทีต่ดิเชือ้พยาธิใบไมตบัไดรบัการรกัษาตดิตามปรบัเปลีย่นพฤติกรรมทกุราย
 3. เพือ่ตรวจคดักรองโรคมะเร็งทอนํา้ดดีวยเครือ่งอลัตราซาวด ในประชาชนอาย ุ40 ขึน้ไป 
 4. เพื่อจัดการเรียนการสอนความรูดานการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในโรงเรียน และการจัดการ
สิง่แวดลอม
 5. เพือ่จดัการสิง่แวดลอมและสิง่ปฏกิลูดวยกระบวนการมสีวนรวม/ขอตกลงของชมุชน มอีงคกรปกครองสวนทองถิน่
เปนแกนนาํใหการสนบัสนนุ
 6. เพือ่สรางนวตักรรมปองกนัโรคพยาธใิบไมตบัและมะเรง็ทอน้ําดใีนพืน้ทีด่าํเนนิงาน

กจิกรรมการดาํเนินงาน
 1. นโยบายทีแ่สดงความมุงม่ันในการดําเนนิงานลดโรควถีิชวีติ กาํหนดวสิยัทัศน พนัธกิจ รวมกับภาคเีครอืขาย  
 2. ส่ือสาร ชีแ้จงนโยบายและแนวทางการดาํเนนิงานทีช่ดัเจนมกีารประชมุระดมสมองเพ่ือเตรยีมการ
 3. ใชแผนทีท่างเดนิยทุธศาสตร (SRM) ในการจดัทําแผนสขุภาพตาํบลการพฒันาตาํบลตนแบบโครงการฯ
 4. กาํหนดแผนกลยุทธในการดาํเนินงานรวมคณะทาํงานระดบัอาํเภอ ภาคเีครอืขายดานสขุภาพท้ังภาครฐั องคกรปกครอง
สวนทองถิน่และภาคประชาชน
 5. ส่ือสาร ประชาสมัพนัธโครงการบรูณาการสรางสขุภาพดวีถิชีีวติไทย ลดโรคพยาธิใบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ดี
 6. สาํรวจคดักรองโรคพยาธใิบไมตับ และจดัทาํขอมลู/ทะเบยีน คนืขอมลูและรับฟงขอคดิเหน็ ความตองการ ความพงึพอใจ 
ความคาดหวงัของคนในชมุชน

“ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต “ชุมชนสรางสุข” ดีเดนระดับประเทศ ลดเส่ียงโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี
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 7.นาํขอคดิเห็น ความพงึพอใจ ขอเสนอแนะทีไ่ดมาใชในการวางแผนจดักจิกรรมการสงเสรมิสขุภาพ / ปองกัน ดแูลรกัษา
สงตอ
 8. นําเสนอขอมลูสถานการณพฤตกิรรมเสีย่งของผูทีม่อีายตุัง้แต 15 ปขึน้ไปโรคพยาธใิบไมตบัและกลุมท่ีมอีาย ุ 40 ป
ในเรือ่งมะเร็งทอนํา้ดท่ีีมคีวามครบถวนเปนปจจบุนั
 9. จดัการความรู การแลกเปลีย่นเรียนรู การถอดประสบการณ และการจัดการนวตักรรมสงเสริมสุขภาพ “สือ่พืน้บาน
ตานโรคพยาธใิบไมตบัและมะเรง็ทอน้ําด”ี
 10. มศีนูยเรยีนรู/กลุมการเรยีนรูในตาํบล ระดม/จัดการทรัพยากร (คน เงิน ของ) /ภมูปิญญาในทองถิน่และเครอืขาย
ใหเอือ้ตอการดาํเนนิ
 11. ฝกอบรมและถายทอดความรู การศึกษาดูงานแก อสม. ครู อบต.แกนนําสุขภาพและภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ
ใหมีความรูและทักษะในการดําเนิน เปนแหลงศึกษาดูงานระดับจังหวัด วิจัยชุมชน/ชั้นเรียนอยางงายเพ่ือใหเกิดการเรียนรู
การดาํเนนิโครงการฯ ในพืน้ท่ี  ไดรวบรวมและวิเคราะหขอมลูสขุภาพของชมุชนนัน้ รวมท้ังปจจยัตาง ๆ  ทีม่ผีลกระทบตอสถานภาพ
ของประชาชนในชมุชนและสงัคมดาํเนนิการขบัเคลือ่นแผนสขุภาพตาํบลเรือ่งการลดโรควถิชีวีติสูการปฏบิตั ิ การจดักระบวนการ
ของตาํบล /โรงเรยีนตนแบบโครงการฯ ขบัเคลือ่นแผนสุขภาพตําบลเร่ืองการลดโรควถีิชวีติสูการปฏบิติั  จัดกจิกรรมการดําเนนิงาน
เชงิรกุในชมุชน สรางสิง่แวดลอมท่ีสนับสนุน/เอ้ือตอการสงเสรมิพฤติกรรมสุขภาพ และลดปจจยั โรงเรยีนสามารถนาํโรคพยาธใิบไมตบั
และมะเรง็ทอนํา้ด ีบรูณาการกบักลุมสาระการเรยีนรูอ่ืนๆ ไดตามความเหมาะสม
 12. พฒันาองคความรู พัฒนาศักยภาพ อสม. เชีย่วชาญดานหนอนพยาธ ิ“สัญญาใจกนัทัง้ตาํบล  คนโพธ์ิหมากแขงสขุภาพดี
ลดเสีย่งโรคใบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ด ี ” แกปญหาทีเ่กดิขึน้ จดัการสขุภาพชมุชน ภายใตธรรมนญูสขุภาพ องคการบรหิารสวน
ตาํบลโพธ์ิหมากแขง หมวดที ่6 , 7 , 11 ธรรมนญูสขุภาพพืน้ท่ีชุมนํา้บงึโขงหลง 4 ตาํบล โพธิห์มากแขง/บงึโขงหลง/โสกกาม/บานตอง 
หมวด 6 และ หมวด 11
 13. จดัระบบการเยีย่มบานและการดูแลผูปวยท่ีบานทีเ่หมาะสมของชุมชนโดยมเีจาหนาท่ีเปนพีเ่ลีย้ง
 14. สรปุการดาํเนนิงานและคนืขอมลูสูชมุชน

กจิกรรมเดน
 1. ใชกระบวนการทาํงานแบบมสีวนรวม  5 หวง ประสานใจภายใตกรอบ โพธิห์มากแขง โมเดล พาคดิ พาทํา มีสวนรวม
รบัผลสุขภาพด ี(PMK model)
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     2. โดยใชนวตักรรม“ส่ือพืน้บานตานโรคพยาธใิบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ด”ี ส่ือนวตักรรมประชาสมัพันธพยาธใิบไมตบั
ดบัชวีติ เราชาวตาํบลโพธิห์มากแขงไมกนิปลาดบิ “เปนส่ือประชาสัมพันธทาง หอกระจายขาวในชมุชน/หมูบาน วทิยชุมุชนอาํเภอ”  
สรางความพงึพอใจการใหบรกิารตาํบลจดัการคณุภาพชวีติ “ชุมชนสรางสขุ” มากกวารอยละ 80

          3. กจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤติกรรม แบบจาํลองความเชือ่ดานสขุภาพ (Health Belief Model) ในผูตดิเชือ้พยาธใิบไมตบั
จํานวน 56 ราย การจัดขอมูลท่ีเปนระบบ ปรับใชเวลาทํางาน ตามเวลาชาวบาน ใชวิธีนัดที่เปนระบบ ปรับเวลาแพทย
เวลาประชาชน  ใหตรงกัน
 4. ทีมสุขภาพระดับตําบลมีศักยภาพ มีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคทองถิ่น และภาคประชาชน รวมเปนทีมดูแลใกลบาน
ใกลใจ ใสใจสุขภาพ เปนองคกรสรางสุขภาพรวมกน ชุมชนตนแบบดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการดาน
แพทยแผนไทย  
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5. เจาหนาที่ตัวอยางตนแบบ ประชาชนคอยซึมซับ พรอมปฏิบัติตาม บูรณาการงาน อาหารโภชนาการตามกลุมวัย
สือ่ประชาสมัพนัธ PMK Film นทิรรศการมชีีวติ
 6. หมูบานตนแบบ “5 สญัญาใจ” บานดงสวางสุขภาพด ี“ชมุชนสรางสขุ”ลดเสีย่งโรคพยาธใิบไมตบัและมะเร็งทอนํา้ดี 

ผลลัพธการดาํเนนิงาน

 1. ประชาชนมีความรูโรคพยาธใิบไมตบัและมะเรง็ทอน้ําดแีละปรบัเปลีย่นพฤติกรรม

 2. ประชาชน 15 ปขึน้ไป โดยตองผานการคดักรองดวยวาจาและประชาชนทีต่ดิเชือ้พยาธิใบไมตบัไดรบัการรกัษา ตดิตาม

ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมทกุราย

 3. ประชาชนอาย ุ40 ขึน้ไป คดักรองโรคมะเรง็ทอนํา้ดดีวยเครือ่งอลัตราซาวดจํานวน 569 ราย

 4. มีนวตักรรมสือ่พืน้บานตานโรค มะเรง็ทอนํา้ดี

 5. มีขอตกลงดานจดัการสิง่แวดลอมและสิง่ปฏิกลูองคกรปกครองสวนทองถิน่เปนแกนนาํในการสนบัสนนุ

รางวลัความภาคภูมใิจในการทํางาน

 1. ตาํบลโพธิห์มากแขง องคกร อสม.ตนแบบ สรางสขุภาพ รูตน ลดเสีย่ง ลดโรค ปรบัเปลีย่นพฤติกรรม ดีเดน ป 2559 

ระดบัเขตสขุภาพที ่8

 2. ตาํบลโพธิห์มากแขง รางวัลชนะเลศิดเีดนระดับเขต 8 นวตักรรม สงเสริมสุขภาพ ปองกนัโรค“ส่ือพ้ืนบานตานโรค”

ป 2559

 3. ตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี รางวัลชนะเลิศ ระดับ

เขต 8 ป 2561

 4. ตาํบลจดัการสขุภาพในการเฝาระวงั ปองกนัแกไขปญหาโรคพยาธใิบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ด ี รางวลัชนะเลศิ ระดบั

ประเทศ  ป 2562 

5. เจาหนาที่ตัวอยางตนแบบ ประชาชนคอยซึมซับ พรอมปฏิบัติตาม บูรณาการงาน อาหารโภชนาการตามกลุมวัย5. เจาหนาที่ตัวอยางตนแบบ ประชาชนคอยซึมซับ พรอมปฏิบัติตาม บูรณาการงาน อาหารโภชนาการตามกลุมวัย
สือ่ประชาสมัพนัธ PMK Film นทิรรศการมชีีวติสือ่ประชาสมัพนัธ PMK Film นทิรรศการมชีีวติ
 6. หมูบานตนแบบ “5 สญัญาใจ” บานดงสวางสุขภาพด ี“ชมุชนสรางสขุ”ลดเสีย่งโรคพยาธใิบไมตบัและมะเร็งทอนํา้ดี  6. หมูบานตนแบบ “5 สญัญาใจ” บานดงสวางสุขภาพด ี“ชมุชนสรางสขุ”ลดเสีย่งโรคพยาธใิบไมตบัและมะเร็งทอนํา้ดี 

ระดบัเขตสขุภาพที ่8ระดบัเขตสขุภาพที ่8

 2. ตาํบลโพธิห์มากแขง รางวัลชนะเลศิดเีดนระดับเขต 8 นวตักรรม สงเสริมสุขภาพ ปองกนัโรค“ส่ือพ้ืนบานตานโรค” 2. ตาํบลโพธิห์มากแขง รางวัลชนะเลศิดเีดนระดับเขต 8 นวตักรรม สงเสริมสุขภาพ ปองกนัโรค“ส่ือพ้ืนบานตานโรค”

ป 2559ป 2559

 3. ตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี รางวัลชนะเลิศ ระดับ 3. ตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี รางวัลชนะเลิศ ระดับ

เขต 8 ป 2561เขต 8 ป 2561

 4. ตาํบลจดัการสขุภาพในการเฝาระวงั ปองกนัแกไขปญหาโรคพยาธใิบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ด ี รางวลัชนะเลศิ ระดบั 4. ตาํบลจดัการสขุภาพในการเฝาระวงั ปองกนัแกไขปญหาโรคพยาธใิบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ด ี รางวลัชนะเลศิ ระดบั

ประเทศ  ป 2562 ประเทศ  ป 2562 
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โครงการกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ถวายเปนพระราชกุศลฯ 
ประเทศไทย ปงบประมาณ 2564  ( ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 )

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2564  ( ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

1. มีการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพแบบครบวงจรในพื้นที่เสี่ยง

แหลงขอมูล: สคร.1,6,7,8,9,10 ขอมูล ณ  31 มีนาคม 2564

แหลงขอมูล: สคร.1,6,7,8,9,10 ขอมูล ณ  31 มีนาคม 2564

มาตรการ

การสราง

เสริมสุขภาพ:

จัดการสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอม

ลดการปนเปอน

ในแหลงนํ้า/หวง

โซอาหาร (ปลา

ปลอดพยาธิ)

การควบคุม

ปองกัน

ตรวจคนหาการ

ติดพยาธิเพื่อนํา

สูการรักษา/ปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม

เปาหมายรวม

- ตําบลเปาหมาย

ป 2564 จํานวน 

889 แหง

- จํานวน

โรงเรียน

เปาหมาย

ทั้งหมด

12,022 แหง

เปาหมายรวม

- คัดกรองรวม 

173,440 ราย

หมายเหตุ

เขต

1 239 85 5 898 887 อยูระหวาง

ดําเนินการ
98.78

6 59 59 1 277 2 0.72

7 170 170 15 3,308 1,531 48.40

8 152 152 11 3,067 2,337 อยูระหวาง

ดําเนินการ
76.20

9 199 15 11 3,860 1,163 อยูระหวาง

ดําเนินการ
30.13

10 70 58 19 612 357 อยูระหวาง

ดําเนินการ
58.33

รวม 889 539 62 12,022 6,277 52.79

จํานวน

ตําบลเปา

หมาย

ป 64

จํานวนตําบล

ออกขอ

บัญญัติ

ป 64

จํานวนบอ

บําบัดสิ่ง

ปฏิกูลที่เปด

ใช (ป64)

จํานวน

เปาหมาย

ทั้งหมด

(แหง)

ผลงาน

2559-63

(แหง)

ผลงาน

ป 64

รอยละ

ผลงานรวม

อปท.จัดการสิ่งแวดลอม โรงเรียนจัดการเรียนการสอน

0

70

70

2. การคัดกรองการติดพยาธิดวยการตรวจอุจจาระ

เขต
เปาหมาย 

(ตําบล)

ผลการดํา

เนินงาน

(ตําบล)

รอยละ

ตําบล

ดําเนิน

การ

เปาหมาย 

(ราย)

ผลงาน

ตรวจ

อุจจาระ 

(ราย)

ผลงาน

(รอยละ)

พบOV

(ราย)

รอยละ

6 59 0 0 5,900 0 0 00

7 170 70 41.17 17,000 4,721 129 2.7327.77

8 152 66 43.42 15,200 6,546 130 1.9943.07

9 199 199 100.00 19,900 33,092 906 2.74100.00

รวม 1,015 59 44.93 173,440 74,902 2,187 2.9243.19

10 196 59 38.25 97,340 23,914 836 3.524.57

1 239 46 19.25 23,900 6.629 186 2.8127.74
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การรักษา

พยาบาล

ตรวจคัดกรอง

กลุมเสี่ยง

อายุ 40 ปขึ้น

ไปดวย

อัลตราซาวด

เปาหมายรวม

- คัดกรอง

อัลตราซาวด

จํานวน 90,596

ราย

3. การตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงCCA อายุ40 ปขึ้นไปดวยอัลตราซาวด  

เขต
เปาหมาย อัลตรา

ซาวด

รอยละ ผิดปกติ สงสัย

CCA

CT/MRI พบเปน

มะเร็ง

รักษา

6 2,000 72 3.60 48 55 0 00

7 8,000 4,988 62.35 2,313 95 25 2439

8 14,000 1,551 11.08 726 23 0 00

9 8,000 4,675 58.44 919 17 3 316

รวม 90,596 21,155 23.35 4,861 373 28 27230

10 42,596 9,188 21.57 575 175 0 0175

1 16,000 681 4.26 280 11 0 00

เขต
รักษารวม

CCA

ผาตัด ผาตัดให

หายขาด

ผาตัดเพื่อ

ประคับประคอง

2,248 217 144 737

440 3 2 18

447 21 15 69

10 808 109 79 30

รวม 3,986 356 246 110

1 43 6 6 0

-การรักษาผูปวยCCA

แหลงขอมูล:https://cloud.cascap.in.th ขอมูล ณ  31 มีนาคม 2564

ผูปวยทุกรายไดรับการดูแลตอเนื่องที่บานจากสหวิชาชีพ

ผลการดําเนินงาน  (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

สคร.1 เชียงใหม  

 - เยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงานโครงการกําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีใน 

8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมกับกองโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย 

 - การพัฒนาศักยภาพพนักงานจุลทัศนกรในการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิเพ่ือ

ฟนฟูการพัฒนาองคความรูและทักษะในการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ ใหกับเจาหนาท่ี

ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 

การดูแล

แบบตอเนื่อง

ที่บาน: 

การสื่อสาร

สาธารณะ /

สนับสนุน 

ประสานการ

ขับเคลื่อน

โครงการ

และการ

ดําเนินงาน 
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แหลงขอมูล:https://cloud.cascap.in.th และผูรับผิดชอบงานระดับ สคร. 

       - สนับสนุนการตรวจคัดกรองพยาธิใบไมตับ ในประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ในพื้นที่ (อําเภอ

ปาซาง อําเภอเมือง อําเภอบานโฮง และอําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน) (อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม) (อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน) (อําเภอดอกคําใต อําเภอแมใจ) และ(อําเภอภูกามยาว 

จังหวัดพะเยา)

สคร.7 ขอนแกน

      - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และคืนขอมูลการตรวจหาพยาธิใบไมตับในปลาราปลาสมและ

ผลการประเมินอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานใหกับพื้นท่ีเปาหมาย (ขอนแกน :เทศบาลเข่ือน

อุบลรัตน,ต.เขื่อนอุบลรัตน อ.อุบลรัตน) (กาฬสินธุ:  ต.ลําคลอง อ.เมือง) (มหาสารคาม : ต.แหใต 

อ.โกสุมพิสัย) (รอยเอ็ด : ต.หนองหัวชาง อ.จตุรพักรพิมาน )

       - ติดตามการดําเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลารา-ปลาสมใหปลอดภัยปลอดพยาธิ 

เพือ่นาํไปสูการพัฒนาใหมปีระสทิธภิาพไดมาตรฐานตามหลกัสขุาภบิาลอาหารของกรมอนามยั และ

ยกระดับสถานประกอบการปลาราและปลาสมใหไดมาตรฐาน GMP

      - ตรวจคัดกรองการติดเชื้อซํ้าในประชาชนกลุมเสี่ยงที่ติดพยาธิใบไมตับในป 2563 จํานวน 

168 ตําบลในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแกน และกาฬสินธุ  

   - ประชุมวางแผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน

เรื่องโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในสถานศึกษา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7

สคร.8 อุดรธานี

      - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จัดบูธนิทรรศการรณรงคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี 

งานดอกฝายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 

      - จัดทําสื่อประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมรณรงค ใหความรู และประชาสัมพันธผานกลุมไลน

ของจังหวัด หอกระจายขาวหมูบาน, ตลาด , Line, Facebook

สคร.9 นครราชสีมา

    - ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและวางแผนการดําเนินงานป 2564 ในพ้ืนที่

เขตสุขภาพที่  9

      - ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรอบรูดานสุขภาพในโรงเรียน (Health Literacy) เรื่องโรค

พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี 

สคร.10 อุบลราชธานี 

      - จัดพิธีเปดบอบําบัดสิ่งปฏิกูลแบบทรายกรอง ตําบลไรขี อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ 

      - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและวางแผนการดําเนินงานป 2564 

      - ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรอบรูดานสุขภาพในโรงเรียน (Health Literacy) เรื่อง

โรคพยาธิใบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ด ีและ“พฒันาความรอบรูดานสขุภาพ ในการปองกันควบคมุโรค

หนอนพยาธิและโรคติดตออันตราย (COVID-19) ในชุมชนพื้นที่โรงเรียนโครงการพระราชดําริฯ” 

ณ ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บานบาฮี) อําเภอเขมราฐ จังหวัด

อุบลราชธานี และ ตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

อาหารปลอดภัย 

ปลาราปลาสม

ปลอดพยาธิ
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 กองโรคติดตอทั่วไป โดยกลุมโครงการตามพระราชดําริ รวมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ คณะเวชศาสตรเขตรอน คณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นาน  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม  กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ไดดําเนินงานโครงการเฝาระวังควบคุม 
โรคพยาธิใบไมตับ ในพื้นที่ที่มีอัตราความชุกสูง ที่จังหวัดนาน “เวียงสาโมเดล” ในระหวางวันที่วันที่  15 – 25  กุมภาพันธ  2563

 สาํนักงานปองกนัควบคมุโรคท่ี 1 จงัหวัดเชียงใหม รวมกบัสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชยีงใหม ไดดําเนนิการตรวจคัดกรอง
พยาธิใบไมตับ ในประชาชนกลุมเสี่ยงอายุ 15 ปขึ้นไป ตามโครงการกําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ถวายเปนพระราชกุศลฯ 
ปงบประมาณ 2564  ระหวางวันที่ 15 – 19  กุมภาพันธ  2564  ในพื้นที่อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 660 ราย พบ
ผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 1.06  และใหการรักษาดวยยาPraziquantel และเสริมสรางองคความรู
โรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี เพื่อเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย

 กองโรคติดตอทั่วไป รวมกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย ไดติดตามประเมินผลการดําเนินงานตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับและหนอนพยาธิดวยปญญาประดิษฐ
(AI) พืน้ทีจ่งัหวัดหนองคาย ในวันที ่18 มนีาคม  2564  เพือ่ขบัเคลือ่นพัฒนาระบบคดักรองและวนิจิฉยัโรคพยาธใิบไมตบัและหนอน
พยาธิดวยการใชปญญาประดิษฐ(AI)พรอมกับพัฒนาองคความรูใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

การเฝาระวังควบคุมโรคพยาธิใบไมตับ ในพื้นที่อัตราความชุกสูง

การตรวจคัดกรองพยาธิใบไมตับ ในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงใหม

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคดวยปญญาประดิษฐ (AI)

ภาพกิจกรรม
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 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน ดําเนินการตรวจคัดกรอง
พยาธิใบไมตับ ในประชาชนกลุมเสี่ยงอายุ 15 ปขึ้นไป ในพื้นที่เสี่ยงตามโครงการกําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ถวายเปน
พระราชกุศลฯ ปงบประมาณ 2564  วันที่  22  กุมภาพันธ 2564  ในพื้นที่ อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน จํานวน 100 ราย พบผู
ติดเชื้อพยาธิใบไมตับ จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 12.00  และใหการรักษาดวยยาPraziquantel และเสริมสรางองคความรู
โรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี เพื่อเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย

การตรวจคัดกรองพยาธิใบไมตับ ในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดนาน

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดําเนินการตรวจคัดกรอง
พยาธิใบไมตับ ในประชาชนกลุมเสี่ยงอายุ 15 ปขึ้นไป ตามโครงการกําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ถวายเปนพระราชกุศลฯ 
ปงบประมาณ 2564 ระหวางวันที่  15 – 19  มีนาคม 2564  ในพื้นที่ อําเภอดอกคําใต  อําเภอแมใจ และอําเภอภูกามยาว  จังหวัด
พะเยา จํานวน 3,072 ราย พบผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ จํานวน 43 ราย คิดเปนรอยละ 1.40 และใหการรักษาดวยยา Praziquantel 
และเสริมสรางองคความรูโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี เพื่อเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย

 สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่6 จงัหวดัชลบรุ ีไดดาํเนนิการประชมุราชการขบัเคลือ่นพฒันาการดาํเนนิงานโครงการรณรงค
กําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี  เพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ จังหวัดสระแกว ป 2564  ในวันที่ 4 มีนาคม  
2564 ณ หองประชุมสรินิธร สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวัดสระแกว  โดยไดรบัเกียรตจิากนางวลัภา ศรสีภุาพ รองผูอาํนวยการสาํนกังาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี และนายแพทยทะนง วีระแสงพงษ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว เปนประธานในการ
ประชุมครั้งนี้  ผูประชุมประกอบดวยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน และเครือขายที่เกี่ยวของในพื้นที่ โดยไดรับการสนับสนุนวิทยากร
จากกองโรคติดตอทั่วไป นางอรนาถ วัฒนวงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  

การตรวจคัดกรองพยาธิใบไมตับ ในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดพะเยา

ขับเคลื่อนโครงการรณรงคกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับ และมะเร็งทอนํ้าดี

และเสริมสรางองคความรูโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี เพื่อเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกรายและเสริมสรางองคความรูโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี เพื่อเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย

จากกองโรคติดตอทั่วไป นางอรนาถ วัฒนวงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี 15
ปที่ 6 ฉบับที่ 16



 สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที7่ จงัหวดัขอนแกน รวมกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่และเครอืขายทีเ่กีย่วของ ไดตดิตามการ
ดาํเนินงานพฒันาสถานประกอบการปลารา-ปลาสม ในเขตสขุภาพที ่7 ใหปลอดภยัปลอดพยาธ ินาํไปสูการพฒันาใหมีประสทิธภิาพ
ไดมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย และยกระดับสถานประกอบการปลาราและปลาสมใหไดมาตรฐาน GMP
ในชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2564 โดยวันที่ 11 กุมภาพันธ (จ.กาฬสินธุ) 18 กุมภาพันธ(จ.รอยเอ็ด) 25 มีนาคม(อ.โกสุมพิสัย) 
และจังหวัดขอนแกน 9 มีนาคม (อ.อุบลรัตน) 19 มีนาคม (อ.บานแฮด)

 สาํนักงานปองกันควบคมุโรคที ่7 จงัหวดัขอนแกน จดัประชมุวางแผนการตดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิงานการจดัการ
เรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในสถานศึกษา เขตสุขภาพที่ 7  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 ณ โรงแรม
โฆษะขอนแกน โดยไดรับเกียรติจากนายแพทยสมาน ฟูตระกูล ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน
เปนประธานเปดการประชมุ ผูเขารวมประชมุประกอบดวย ผูบริหารจากศกึษาธกิารภาค12  ศกึษาธกิารจังหวดั 4 แหง  ศกึษานเิทศก  
ผูอํานวยการโรงเรียน ครู และผูรับผิดชอบงาน 4 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 40 คน

ติดตามการพัฒนาสถานประกอบการปลารา-ปลาสมโดยการมีสวนรวมของทองถิ่น

ประชุมวางแผนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน รวมกับเครือขายสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ไดจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เรื่องโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการ
สอนโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในสถานศึกษา ในวันที่ 5 เมษายน  2564 ผูเขาประชุมประกอบดวย ผูบริหาร และครูผูสอน
จากสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ เขต 1 และสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษากาฬสินธุ รวมทัง้สิน้  80 คน

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ในสถานศึกษา

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี16
ปที่ 6 ฉบับที่ 16



 สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคท่ี 8 จงัหวดัอดุรธาน ีรวมกบัเครอืขายทีเ่กีย่วของ ไดประชมุขบัเคลือ่นและสนบัสนนุการดาํเนนิ
งานกําจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564  ณ ตําบลพระพุทธบาท อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัด
หนองคาย  กลุมเปาหมายประกอบดวย เจาหนาทีจ่ากองคกรปกครองสวนทองถิน่ คุณครู บคุลากรทางสาธารณสขุ  ผูนาํชมุชน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวนทั้งสิ้น  22  คน

ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินงานกําจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีนํ้าดี

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  ไดดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิ

ใบไมตับและหนอนพยาธิดวยปญญาประดิษฐ รวมกับกองโรคติดตอทั่วไป ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  และคอมพิวเตอรแหงชาติ 

(NECTEC) และสํานักวิชาแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 สาํนักงานปองกนัควบคมุโรคที ่8 จงัหวดัอดุรธาน ีรวมกบัผูรบัผดิชอบงานในพืน้ที ่ไดดาํเนนิการตรวจคดักรองการตดิเช้ือซํา้
ในประชาชนกลุมเสี่ยงอายุ 15 ปขึ้นไป ในพื้นที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 8  ระหวางวันที่ 1 – 30 มีนาคม 2564  จํานวนที่สงตรวจ
ทั้งหมด 1,616 ราย  ผลตรวจพบเชื้อพยาธิใบไมตับ 197 ราย คิดเปนรอยละ 11.13  และใหการรักษาดวยยา Praziquantel และ
เสริมสรางองคความรูโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี เพื่อเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคดวยปญญาประดิษฐ (AI)

ตรวจคัดกรองการติดเชื้อซํ้าโรคพยาธิใบไมตับ ในประชาชนกลุมเสี่ยงอายุ 15 ปขึ้นไป

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี 17
ปที่ 6 ฉบับที่ 16



 สาํนักงานปองกนัควบคมุโรคที ่9 จงัหวัดนครราชสมีา รวมกบัสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา ชยัภูมิ บุรรีมัย และ
สุรินทร ไดดําเนินการประเมินความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน เรื่องพฤติกรรมการการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอนํ้าดี วัดความรูความเขาใจ และพฤติกรรมสุขภาพในการปองกันตนเอง ในประชาชนกลุมเสี่ยง พื้นที่ที่มีอัตราความชุกสูง
เปรียบเทียบพื้นที่ที่มีความชุกของโรคตํ่าในเขตสุขภาพที่ 9 ระหวางวันที่ 1 – 25  มีนาคม 2564

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา รวมกับเครือขาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฟนฟูวิชาการ องคความรู
และจัดบูธนิทรรศการโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ใหกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
เพือ่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมปองกนัการพยาธิใบไมตบัและมะเรง็ทอนํา้ด ีประชาชนกลุมเสีย่ง ในวนัที ่30 มนีาคม 2564 ณ หองประชมุ
ที่วาการอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยไดรับเกียรติจากนายฐนัญญภพ ดาราย ปลัดอาวุโส เปนประธานในการเปดประชุม

ประเมินความรอบรูดานสุขภาพเพื่อการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอนํ้าดีของประชาชน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการฟนฟูองคความรูในประชาชนกลุมเสี่ยง

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย  ไดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “มหกรรมหนอนนอยนารัก”  ในวันที่ 6 เมษายน 
2564  ณ  ถนนเสด็จนิวัติ  อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย โดยกิจกรรมใหเด็กเยาวชน  ไดศึกษาเรียนรูพยาธิใบไมตับและหนอน
พยาธิอ่ืนๆ เพื่อเชื่อมโยงกับองคความรูและสื่อตางๆโดยมุงเนนการปองกันตนเองและเสริมสรางความรอบรูใหกับผูปกครอง รวม
ถึงกระบวนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคหนอนพยาธิและปจจัยความสําเร็จแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขายฯ โดยมุงเนนให
เยาวชนและผูปกครองเห็นความสําคัญในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ และการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี โดยไดรับการสนับสนุน
ทีมวิทยากรจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลบานดาน รวมเปาหมายจํานวน 500 คน

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “มหกรรมหนอนนอยนารัก”

ทีมวิทยากรจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลบานดาน รวมเปาหมายจํานวน 500 คน

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี18
ปที่ 6 ฉบับที่ 16



 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  ไดดําเนินการจัดประชุมพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพในการ
ปองกันควบคุมโรคหนอนพยาธิและโรคติดตออันตราย (COVID-19) วันที่ 8 – 9  กุมภาพันธ  2564 ในชุมชนพื้นที่โรงเรียนโครงการ
พระราชดําริฯ และ วันที่ 10 - 11  กุมภาพันธ 2564  ณ ตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร เพื่อพัฒนาความรอบรูดาน
สขุภาพในการปองกันควบคมุโรคหนอนพยาธ ิโดยการมสีวนรวมของชมุชน และตดิตามการจดัการดานสขุาภบิาลมาตรการเฝาระวงั
ปองกันควบคมุโรค กลุมเปาหมายประกอบดวย ผูรบัผดิชอบงานหนอนพยาธใินโรงเรยีนโครงการพระราชดาํรฯิ สาํนักงานสาธารณสขุ
จังหวัด  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูนําชุมชน ครู และแกนนํานักเรียน รวมทั้งหมด 80 คน

ประชุมพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพในการปองกันควบคุมโรคหนอนพยาธิ

จังหวัด  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูนําชุมชน ครู และแกนนํานักเรียน รวมทั้งหมด 80 คน

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัดอุบลราชธานี รวมกับผูรับผิดชอบในพื้นที่ ไดดําเนินการตรวจคัดกรองพยาธิ
ใบไมตับในประชาชนกลุมเสี่ยงอายุ 15 ปขึ้นไป ตามโครงการกําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี เขตสุขภาพที่ 10 ปงบประมาณ 
2564  ในระหวางเดือนเมษายน – มีนาคม 2564  โดยมีพื้นที่ตําบลเปาหมาย  75  ตําบล กลุมเปาหมาย  23,914 ราย พบติดพยาธิ
ใบไมตับ 836 ราย คิดเปนรอยละ 3.5 ทั้งนี้ไดรับการรักษาดวยยาPraziquantel และเสริมสรางองคความรูโรคพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอนํ้าดี เพื่อเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี รวมกับเครือขายที่เกี่ยวของ ไดดําเนินการติดตามและประเมิน
ผลมาตรการปองกันควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี (Monitoring & Evaluation : M&E) ในพื้นที่เสี่ยง ในรอบที่ 1 
ชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2564 เพื่อติดตามความกาวหนา และปญหาอุปสรรค การดําเนินงานตามมาตรการการกําจัดปญหา
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ในพื้นที่เสี่ยงเขตสุขภาพที่ 10

การตรวจคัดกรองพยาธิใบไมตับ พื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

การติดตามและประเมินผลมาตรการปองกันควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

จ�ลสาร ศนูยประสานงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอน้ําดี 19
ปที่ 6 ฉบับที่ 16




