


บรรณาธกิารแถลง

การตดิเชื้อตัวอ่อนพยาธใิบไม้
ระยะตดิต่อตาเซอร์คาเรยีในปลาน�้าจดื
ที่อ่างเก็บน�้าแม่นงึ

โรคในถิ่นทุรกันดาร 
Disease in the wilderness

ผลการด�าเนนิงานสะสม
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1,6,7,8,9,10

ภาพกจิกรรม ฉบับที่ 17

 จุลสาร... ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับ  
 และมะเร็งท่อน�้าดี 

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็น Excellent Center
ในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี

1. เพือ่เป็นสือ่กลางในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร การแก้ไข

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงานของภาคีเครือข่าย

ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

สารบัญ

คณะที่ปรึกษา
ประธานที่ปรึกษา 
นพ.ค�านวณ อึ้งชูศักดิ์
 รองประธานกรรมการบรหิารแผนคณะกรรมการแผนคณะที่ 1
 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.)
 ที่ปรกึษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 นายกสมาคมระบาดวทิยา (ประเทศไทย)

ที่ปรึกษา
นพ.โอภาส การย์กวนิพงศ์ อธบิดกีรมควบคุมโรค
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจรญิชัย  อธบิดกีรมอนามัย
พญ.วรยา เหลอืงอ่อน ผู้อ�านวยการกองโรคตดิต่อทั่วไป
นพ.ธรีวัฒน์ วลัยเสถยีร  ผู้ทรงคุณวุฒกิรมควบคุมโรค

บรรณาธิการบริหาร
นพ.สุเมธ องค์วรรณดี
 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชยีงใหม่
พญ.เสาวนยี์ วบิูลย์สันติ
 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
นพ.สมาน ฟูตระกูล
 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
พญ.ศศธิร ตั้งสวัสดิ์
 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
นพ.ธรีวัฒน์ วลัยเสถยีร
 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสมีา
นพ.ดนัย เจยีรกูล
 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

บรรณาธิการ
 ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว

ฝ่ายผลิต ฝ่ายเผยแพร่

กองบรรณาธิการ
นางอรนาถ วัฒนวงษ์ ดร.อดุลย์ศักด์ ิวจิติร
ดร.เชดิพงษ์ มงคลสนิธุ์ นางสาวกรรณกิาร์ แก้วจันต๊ะ
นางสาวเกษร ทองเงนิ นางสาวพชิญาภัค ดสีุข
นายกติตพิชิญ์ จันที นางสาวสุมาล ีจันทลักษณ์
นายสารัช บุญไตรย์ นายเสร ีสงิห์ทอง
นายบุญเทยีน อาสารนิทร์ นางวราพร สุดบุญมา
นายบ�าเพ็ญ เกงขุนทด นายวันชัย สหีะวงษ์
นางสาววัชราภรณ์ วงศ์คูณ

นางศุจนิันท์ ตรเีดช
นายอนุชา มะลาลัย
นายต่อพงษ์ กังสวร
นายณัฐกติติ์ โคตมะ

นางสาวช่อมาลา อุทัยอนิทร์
นายธนะชัย จ�ารัสไว
นายสนธยา กลั่นทัต

พิสูจน์อักษร
นายลอืชัย เนยีมจันทร์ นางสาวนาฏยา ปัญโญวัฒน์
นางสาววัชราภรณ์ กติตริัฐพันธุ์ นางสาวกุลชล ภัทรโภคานนท์
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ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร์ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

จัดท�าโดย



3
จุลสาร ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี

	 ปีที่	6	ฉบับที่	17	(เมษายน-กันยายน	2564)

สวัสดผีู้อ่านและสมาชกิเครอืข่ายทุกท่าน
	 	จุลสารศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	เป็นอีกช่องทางสื่อกลางแลกเปลี่ยน

ความรู้	และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด�าเนินงานแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

ของเครือข่ายทั่วประเทศ	ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก	และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตลอดช่วงที่ผ่านมา	ได้รับความอนุเคราะห์	ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่าย	ทั้งจากเครือข่าย 

ภาคสถาบันการศึกษา	ภาคส่วนสาธารณสุข	ภาคส่วนท้องถิ่น	และภาคชุมชน	ที่ได้น�าประสบการณ์ 

บทเรยีน		เรื่องเล่า			องค์ความรู้มาลงเผยแพร่	ให้กับสมาชกิจุลสาร	ได้ตดิตาม

	 โรคในถิ่นทุรกันดาร	หรือโรคหนอนพยาธิ	พบได้บ่อย	ในเด็ก	และ	นักเรียน	เช่น	โรคพยาธิปากขอ 

การแก้ไขปัญหานี้	ได้ถูกก�าหนดเป็นแผนงานควบคุมโรคระดับประเทศ	ตามแผนงานการพัฒนาเด็ก	

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	(กพด.)	ตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพ 

รตันราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี	เพือ่ลดผลกระทบต่อสขุภาพเดก็และนักเรยีน	แม้จะมกีารด�าเนนิงาน 

มาระยะนาน	แต่ยงัคงต้องด�าเนนิการต่อไปจนกว่าปัญหานี้จะหมดไป	การได้เข้าใจภารกจิอาจจะช่วยให้คน 

ทีเ่คยท�างานนี้ทัง้คนเก่าและคนทีร่บังานใหม่ผสานมอืชว่ยกนัท�างานสูเ่ป้าหมายยิง่ขึ้น	และโรคหนอนพยาธ	ิ 

ยงัมกีารตดิต่อจากแหล่งโรคสู่คนส่วนส�าคญั	คอืการตดิต่อผ่านการบรโิภค	โดเฉพาะอย่างยิง่	กุง้	หอย	ป	ูปลา		ดงันัน้

จากการเฝ้าระวังตัวอ่อนพยาธใิบไม้ตบั	หนึง่ในมาตรการแก้ไขปัญหาโรคหนอนพยาธ	ิทีจ่ะให้ข้อมลูเพือ่สร้าง

ความตระหนักต่อการบริโภคที่ปลอดภัยและการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในพื้นที่ต่อไป 

ทั้ง	2	เรื่องนี้	เราได้รวบรวมมาน�าเสนอ	ในฉบับนี้	ส่วนท้ายปิดเล่ม	เรามาติดตามร่วมชื่นชมการด�าเนิน

กจิกรรมของพี่น้องเครอืข่ายของเราทั่วประเทศ	ช่วงไตรมาสสุดท้ายปลายปีงบประมาณ	2564	ด้วยกัน

	 ฉบับนี้	เป็นปีที่	6	ฉบับที่	17		แล้วนะครับ	หากท่านผู้อ่านและพี่น้องสมาชิกเครือข่าย	มีข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะประการใด	และมีบทเรียนประสบการณ์ที่ต้องการแลกเปลี่ยน		ติดต่อเรามาร่วมเผยแพร่

จุลสารศูนย์ประสานงานของพวกเราได้		ท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานและทุกเครอืข่าย	และขอบคุณ 

ทุกท่านที่ตดิตาม	พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

กองบรรณาธกิาร

บรรณาธิการแถลง

กินปลาดิบติดพยาธิ  มีโอกาสเป็นมะเร็งท่อน้ำดี
บริโภคถูกวิธี ทุกชีวีจะปลอดภัย ”“



4 จุลสาร ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
	 ปีที่	6	ฉบับที่	17	(เมษายน-กันยายน	2564)

 โครงการพัฒนาแหล่งน�้า เช่น เขื่อน อ่างเก็บน�้า หรือ
ฝายก้ันน�า้ขนาดใหญ่ เป็นนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐัและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน�้า ใช้เป็นแหล่งน�้าส�าหรับการ
อุปโภค-บรโิภค ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นแหล่งแพร่และเพาะขยาย
พนัธ์ุปลาน�า้จืดให้ราษฎรได้บรโิภค และมรีายได้เสรมิ โครงการ
อ่างเก็บน�า้แม่นึง อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอเมอืงปาน 
จังหวัดล�าปาง และ โครงการประตูน�้าแม่สอย อ�าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ตามหลกัสากลองค์การอนามยัโลก ได้ก�าหนด
ให้การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
โครงการพัฒนาแหล่งน�้า การส�ารวจหนอนพยาธิในปลาน�้าจืด 
นี้เป็นการเฝ้าระวังโรค เน้นศึกษาการติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิ
ใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียกลุ่มพยาธิใบไม้ ปลาน�้าจืดจาก
แหล่งน�้าธรรมชาติที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางที่ 2 เป็นระยะติดต่อ 
ของโรคหนอนพยาธิใบไม้ เพือ่น�าข้อมลูการเฝ้าระวงัมาสะท้อน
ให้ประชาชนได้รับรู ้ในการพัฒนาสร้างเสริมให้ประชาชน 
มคีวามรอบรู้ด้านสขุภาพ (Health literacy) โดยชมุชนมส่ีวนร่วม 
เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากการเป็นโรคหนอนพยาธิ 
ระยะเวลาศึกษา ปี 2563 เก็บตัวอย่างปลาน�้าจืดจากแหล่ง
น�้าธรรมชาติ 3 แหล่ง ในพื้นที่ต�าบลแม่สอย อ�าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ และ ต�าบลหนองปลาสะวาย อ�าเภอบ้านโฮ่ง 
จงัหวดัล�าพนู และต�าบลทุ่งกว๋าว อ�าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล�าปาง 
รวมจ�านวน 600 ตัวอย่าง ตรวจสอบชนิดของปลาน�้าจืดที่พบ
ตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา (ภาสกร แสนจันแดง 2557, 
อภินันท์ สุวรรณรักษ์, 2560) และตรวจหาเมตาเซอร์คาเรีย 
โดยวิธีการย่อย(Digestion technique) สารละลายเปบซิน 
(0.25% w/v pepsin A, 0.85% w/v NaCl, 1.5% v/v HCl) 
แยกชนิดของเมตาเซอร์คาเรีย โดยใช้รูปร่างและลักษณะตาม
วิธีของ Pearson and Ow-Yang (1982), Scholz และคณะ 
(1991) 
 ผลการศึกษา ปี 2562 ศกึษาพืน้ทีโ่ครงการอ่างเกบ็น�า้ 
แม่นงึ ต�าบลทุง่กว๋าว อ�าเภอเมอืงปานจงัหวดัล�าปางปลาน�า้จดื 
จ�านวน 200 ตัว พบการติดเชื้อพยาธิจ�านวน 153 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 76.50 ปลาน�้าจืดรวมทั้งหมด 12 ชนิด 
โ ดยพบการติ ด เ ชื้ อพยาธิ  จ� า น วน  9  ชนิ ด  ไ ด ้ แ ก ่  
ปลากระดีห่ม้อ (Trichopodus trichopterus) ปลากระสบูขดี  

การติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้
ระยะติดต่อเมตาเซอร์คาเรียในปลาน้ำจืดที่อ่างเก็บน้ำแม่นึง

กรรณิการ์ แก้วจันต๊ะ พิชญาภัค มีสุข และ อดุลย์ศักดิ์ วิจิตร 
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

อ�าเภอเมืองปาน จังหวัดล�าปาง และ ฝายประตูน�้าแม่สอย อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

(Hampala macrolepidota) ปลาจาด ปลาตะพากส้ม 
(Hypsibarbus malcolmi) ปลาซิว (Rasbora spp.)  
ปลาตะเพียน (Barbodes gonionotus) ปลาหลังหนาม 
ปลาขี้ยอก (Mystacoleucus marginatus) ปลานิล 
(Oreochromis niloticus) ปลาซ่า (labiobarbus siamensis)  
และปลาไส้ตันตาขาว  (Anematichthys repasson) 
พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย กลุ ่มพยาธ ิ
ใบไม้ล�าไส้ขนาดเล็ก ได้แก่ พยาธิ Haplorchoides spp. 
(ร้อยละ 67.00) พยาธิ Haplorchis taichui (ร้อยละ 5.00) 
และพยาธิ Centrocestus fomosanus (ร้อยละ 0.50) 
 ผลการศึกษา ปี 2563 พื้นที่โครงการอ่างเก็บปลา 
น�้าแม่นึงต�าบลทุ่งกว๋าว อ�าเภอเมืองปาน จังหวัดล�าปาง 
ปลาน�้าจืดจ�านวน 200 ตัวพบการติดเชื้อพยาธิ จ�านวน 97 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 48.50 ปลาน�้าจืดรวมทั้งหมด จ�านวน 10 ชนิด 
ได้แก่ ปลาแก้มช�้า (Systomus rubripinnis) ปลาซิว 
(Rasbora aurotaenia) ปลาซวิ (Rasbora spp.) ปลากระสบูขดี 
(Hampala macrolepidota)  ปลาหลังหนาม  ปลาขีย้อก  ปลาน�า้บี้ 
(Mystacoleucus marginatus) ปลาสร้อยขาว  ปลาขาว 
(Henicorhynchus siamensis) ปลาสร้อยลูกกล้วย  ปลาซ่า 
(Labiobarbus leptocheila) ปลาสลาด  ปลาฉลาด  ปลาตอง 
(Notoptirus notopterus) ปลาหมอช้างเหยียบ (Pristo-
lepis fasciata) ปลาหมอไทย  ปลาสะเด็ด  ปลาเข็ง (Ana-
bas testudineus) โดยพบการติดเชื้อพยาธิ จ�านวน 5 ชนิด 
ได้แก่  ปลาหลังหนาม ปลาขี้ยอก ปลาน�้าบี้ (Mystacoleucus 
marginatus) อัตราการติดเช้ือร้อยละ 69.88 ปลาแก้มช�้า 
(Systomus rubripinnis) อัตราการติดเชื้อร้อยละ 60.00 
ปลาสร้อยลูกกล้วย  ปลาซ่า  (Labiobarbus leptocheila) 
อัตราการติดเชื้อร้อยละ 49.25 ปลากระสูบขีด(Hampala  
macrolepidota) อัตราการติดเชื้อร้อยละ 40.00 และ
ปลาสร้อยขาว  ปลาขาว (Henicorhynchus siamensis)  
อตัราการตดิเช้ือร้อยละ 9.09 ตามล�าดบั พบตวัอ่อนพยาธใิบไม้
ระยะเมตาเซอร์คาเรีย กลุ่มพยาธิใบไม้ล�าไส้ขนาดเล็ก ได้แก ่
พยาธ ิHaplorchoides spp. (ร้อยละ 25.50) พยาธ ิHaplorchis 
taichui (ร้อยละ 11.10) พบตัวเดียวติดทั้งพยาธิ 2 ชนิด 
(ร้อยละ 11.00)  
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 ผลการศึกษาปลาน�้าจืดในพื้นที่โครงการประตูน�้า 
แม่สอย สองฝั่งแม่น�้าปิง จังหวัดเชียงใหม่
ในพื้นที่ ต�าบลแม่สอย และต�าบลบ้านแปะ อ�าเภอจอมทอง  
จังหวดัเชยีงใหม่ ปลาน�า้จดืจ�านวน 100 ตวั พบการตดิเชือ้พยาธิ  
จ�านวน 62 ตัว คิดเป็นร้อยละ 62.00 ปลาน�้าจืดรวมทั้งหมด 
11 ชนิด พบการติดเชื้อ จ�านวน 9 ชนิด ได้แก่ ปลากระสูบขีด 
( H ampa l a  mac r o l ep i do t a )  แ ล ะปล า เ ก ล็ ด ถ่ี 
(Thynnichthysthynnoides) อัตราการติดเชื้อร้อยละ 100 
ปลาสร ้อยขาว ขาว (Henicorhynchussiamensis) 
อัตราการติดเชื้อร้อยละ 85.71 ปลาสร้อยลูกกล้วย ซ่า 
(Labiobarbus leptocheila) อัตราการติดเชื้อร้อยละ 80.00 
ปลาตะเพยีนขาว (Barbonymusonionotus) อัตราการตดิเชือ้ 
ร้อยละ 75.00 ปลาหลังหนาม ขี้ยอก น�้าบี้ (Mystacoleucus 
m a r g i n a t u s )  อั ต ร า ก า ร ติ ด เ ชื้ อ ร ้ อ ย ล ะ  6 4 . 1 0 
พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้
 ระยะเมตาเซอร์คาเรยี กลุม่พยาธใิบไม้ล�าไส้ขนาดเลก็ 
ได้แก่ พยาธิ Haplorchoides spp. (ร ้อยละ 34.00)  
พยาธิ Haplorchis taichui (ร้อยละ 18.00) พบตัวเดียวติด
พยาธิ 2 ชนิด (ร้อยละ 6.00) 
 จังหวัดล�าพูน ส�ารวจปลาน�้าจืดในพื้นท่ี ต�าบลหนอง
ปลาสะวาย อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน จ�านวน 100 ตัว 
พบการติดเชื้อพยาธิจ�านวน 62 ตัว คิดเป็นร้อยละ 62.00 
พบการติดเชื้อพยาธิ 4 ชนิด ได้แก่ ปลาหลังหนาม ข้ียอก 
น�้าบี้ (Mystacoleucus marginatus) อัตราการติดเชื้อ 
ร้อยละ 44.90 ปลาตะเพยีนขาว (Barbonymus gonionotus) 
อัตราการติดเช้ือร้อยละ 31.58 ปลาซิวควาย (Rasbora 
tornieri) อัตราการติดเช้ือร้อยละ 29.41 และปลากระ
สูบขีด (Hampala macrolepidota) อัตราการติดเชื้อ 
ร้อยละ 25.00  พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย 
กลุ่มพยาธิใบไม้ล�าไส้ขนาดเล็ก ได้แก่ พยาธิ Haplor-
choidesspp. (ร้อยละ 15.00) พยาธิ Haplorchistaichui 
(ร้อยละ 5.00)  พบตัวเดียวติดพยาธิทั้ง 2 ชนิด(ร้อยละ 7.00)
 สรุป การติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะติดต่อ 
เมตาเซอร์คาเรียในปลาน�้าจืดที่อ่างเก็บน�้าแม่นึง อ�าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล�าปาง และ ฝายประตูน�้าแม่สอย อ�าเภอจอมทอง 
จังหวดัเชยีงใหม่ ในปี 2562-2563 รวมท้ังหมดจ�านวน 600 ตัว  
พบชนิดตั วอ ่ อนพยาธิ ใบ ไม ้ ระยะ เมตา เซอร ์ คา เ รี ย 
มากที่ สุ ดพยาธิ  Haplorcho ides  spp .  รองลงมา
พยาธิ ใบ ไม ้ ล� า ไส ้ ขนาด เล็ กชนิ ด  Hap lo rch i s  ta -
i c hu i  และพยาธิ  Cen t r o ce s t u s  f omosanu s 
ไม่พบตวัอ่อนพยาธใิบไม้ตบัระยะเมตาเซอร์คาเรยีในการศึกษานี้

จุดส�ำรวจตัวอย่ำงปลำน�้ำจืดและกำรตรวจหำพยำธิใบไม
ระยะเมตำเซอรคำเรีย อ่ำงเก็บน�้ำแม่นึง อ�ำเภอเมืองปำน จังหวัดล�ำปำง

กำรแยกชนิดปลำเป็นตัวๆ ก่อนน�ำไปย่อย

กำรปั่นย่อยกำรตรวจหำพยำธิใบไมระยะเมตำเซอรคำเรียในปลำ

น�ำตะกอนที่ได
จำกกำรย่อยตรวจหำตัวอ่อน

ระยะเมตำเซอรคำเรียพยำธิใบไม 

จุดส�ำรวจตัวอย่ำงปลน�้ำจืดและกำรตรวจหำพยำธิใบไม
ระยะเมตำเซอรคำเรีย ประตูน�้ำแม่สอย 

(กั้น 2 ฝั่งแม่น�้ำปิง) อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
และอ�ำเภอบำนโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน
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	 ปีที่	6	ฉบับที่	17	(เมษายน-กันยายน	2564)

A

B

C

D

E

F

G

H

I J

ชนิดของปลำน�้ำจืดที่พบตัวอ่อนพยำธิใบไมในระยะเมตำเซอรคำเรีย 

(A) ปลากระสูบขีด (Hampala macrolepidota) (E) ตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus)

(F) สร้อยนกเขา (Osteochilus vittatus)

(G) หลังหนาม  ขี้ยอก  น�้าบี้ (Mystacoleucus marginatus)

(H) สร้อยขาว ขาว (Henicorhynchus siamensis)

(I) สร้อยลูกกล้วย ซ่า (Labiobarbus leptocheila) (J) ซิวควาย (Rasbora tornieri)

(B) กระมัง (Puntioplites proctozysron)

(C) กระแห (Barbodes schwaenfeldi)

(D) เกล็ดถี่ (Thynnichthys thynnoides)
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ชนิดของเมตำเซอรคำเรียในตัวอย่ำง
ปลำน�้ำจืดที่พบในพื้นที่ศึกษำ

(A) Centrocestus fomosanus (B) Haplorchis taichui

(D) Unidentified(C) Haplorchoides spp

1.ภาสกร แสนจันแดง. (2557). สารานุกรมปลาน�้าจืดของไทย. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา; 
2.อภินันท์ สุวรรณรักษ์. (2560). ปลาลุ่มน�้าปิง. พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่: สมาร์ทโคตรติ้ง แอนด์ เซอวิส. 
3.Pearson, J.C. and Ow-Yang C.K. 1982. New species of Haplorchis from Southeast Asia, to
 gether with keys to the Haplorchis-Group of Heterophyid trematodes of the region. SE. 
 Asian J.Trop. Med. 13(1): 35-60.
4.Scholz, T., Ditrich, O. & Giboda M. (1991). Differential diagnosis of Opisthorchiid and Hetero
 phyid metacercariae (Trematoda) infecting flesh of cyprinid fish from Nam Ngum Dam Lake 
 in Laos. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 22 (Suppl), 171-173.

เอกสารอ้างอิง
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 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี และความ

ทันสมัย ส่งผลให้การบริการทางสาธารณสุข และการแพทย์  

มีการบูรณาการวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา มุ่งเน้นการ บริการ  

การควบคุมและ ป้องกันโรค ตลอดจนการรักษา ประคับประคอง 

และยังส่งผลถึง ภาคนโยบายของรัฐ ในมิติ สมัชชาสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวปฏิบัติ โรคในถิ่นทุรกันดาร  

หมายถึง โรคที่สามารถตรวจพบได้ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เป้าหมาย 

ได้แก่ โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน และ ในโรงเรยีนสงักดัต่าง ๆ  

ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารที่ก�าหนดตามแผนงานการพัฒนา

เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ภายใต้ตัวชี้วัดสุขภาพ

อนามัยของนักเรียนและเยาวชน ตามพระราชด�าริสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมาร ีมีเป้าหมายการพฒันา คอื เดก็ เยาวชนและประชาชนใน

พืน้ทีถ่ิ่นทรุกนัดารและพืน้ทีภ่ฟู้าพฒันา ให้มโีอกาสทีด่ขีึน้ มสีขุภาพ

แข็งแรง สามารถดูแลตนเองได้อย่างสมดุลทั้งร่างกาย และจิตใจ  

เป้ำหมำยควำมส�ำเร็จของแผนงำน คือ กำรลดอัตรำกำรติด

โรคหนอนพยำธิในนักเรียน และประชำชนพื้นที่โครงกำร

ตำมพระรำชด�ำริฯ ใหต�่ำจนไม่เป็นปัญหำสำธำรณสุข โรค

ในถิ่นทุรกันดาร อาทิ โรคหนอนพยาธิที่พบได ้ในพ้ืนที่ถิ่น

ทุรกันดาร เช่น โรคพยาธิปากขอ โรคพยาธิไส้เดือน โรคพยาธิ

แส้ม้า นอกจากนี้ ยังมีโรคพยาธิเข็มหมุด โรคพยาธิตืด โรคพยาธิ

สตรองจิลอยดิส และโรคพยาธิใบไม้ชนิดต่างๆ ท่ีติดต่อผ่านปลา

น�้าจืดเกล็ดขาว ผ่านหอยน�้าจืด และ พืชน�้า ที่ส�าคัญและเป็น

อันตรายต่อสุขสาพและมีโอกาสเสียชีวิต ได้แก่ พยาธิใบไม้ตับ 

ปัจจุบันโรคในถิ่นทุรกันดาร สามารถตรวจพบได้ในทุกจังหวัดของ

ประเทศไทย จัดเป็นโรคที่ทางกระทรวงสาธารณสุข ตระหนักและ 

มียุทธศาสตร์ ในการควบคุมป้องกันโรค ภายใต้ โครงกำรตำม 

พระรำชด�ำริฯ และโครงกำรถวำยเป็นพระรำชกุศลฯ ในระดับ 

กระทรวงฯ เนนหนักเรื่องของควำมรอบรูดำนสุขภำพ Health 

อรนารถ วัฒนวงษ์1 รุ่งเรือง กิจผาติ2 จุฬาพร กระเทศ2  ฐิติมา วงศาโรจน์1 ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล3*

โรคในถิ่นทุรกันดาร
Disease in the wilderness

1 กลุ่มงาน โครงการพระราชด�าริ โรคหนอนพยาธิ โรคในถิ่นทุรกันดาร กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2ส�านักงานบริหารการวิจัยและนวัตกรรมสาธารณสุข ส�านักวิชาการ ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนและโรคปรสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  nithikethkul2016@gmail.com

Literacy อย่ำงเป็นระบบทุกระดับใหมีประสิทธิภำพเกิดกลไก 

น�ำไปสู่กำรป้องกันโรคเพื่อกำรลดโรคอย่ำงเป็นรูปธรรม และ

ตามมาด้วยการรณรงค์ ให้ความรู้ผ่านสื่อทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อผลของการควบคุมป้องกันโรค นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายโรค

ที่เก่ียวข้องและมีรายงานพบในถิ่นทุรกันดาร ได้แก่ โรคมาลาเรีย 

โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคขาดสารอาหาร และโรคโลหิต

จาง เป็นต้น

 ส�าหรับ โรคในถิ่นทุรกันดาร หรือโรคหนอนพยาธิ  

จดัเป็นโรคทีส่ามารถพบได้บ่อย ในเดก็ และ นกัเรยีน เช่น โรคพยาธิ

ปากขอจะมีความส�าคัญท่ีก�าหนดเป็นแผนงานควบคุมโรคระดับ

ประเทศ เนือ่งจากมผีลกระทบต่อสุขภาพเด็กและนกัเรยีน ก่อใหเกดิ 

พัฒนำกำรทำงสมองชำ เรียนรูชำ ร่ำงกำยแคระแกรน ไม่เติบโต 

และสำมำรถก่อใหเกิดโรคโลหิตจำง ติดต่อทำงผิวหนังโดยการ

ไชของตัวอ่อนพยาธิเช้าสู่ร่างกาย ส�าหรับพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร มัก

มีความชื้น ฝนตกบ่อยเม่ือคนเดินเท้าเปล่าบนพื้นดินตัวอ่อนพยาธิ

ปากขอ จึงสามารถไชเข้าง่ามมือ ง่ามเท้า เจริญเติบโตเป็นตัวเต็ม

วัยในร่างกาย ส�าหรับ โรคพยาธิไส้เดือน เป็นพยาธิที่พบได้บ่อยใน

เด็กและเยาวชน เป็นหนอนพยาธิตัวกลม ติดต่อจากการปนเปื้อน

ไข่หนอนพยาธิ อาจปนเปื้อนจาก น�้าดื่ม น�้าใช้ อาหาร ผักสด หรือ 

ติดต่อจากแมลงวันที่มาตอมอาหาร โดยส่วนใหญ่ การปนเปื้อน

มาจากการน�าอุจจาระมาท�าเป็นปุ๋ยรดผัก และผู้ที่รับประทานผัก

สดดังกล่าว หากไม่น�าผักสดไปล้างน�้าให้สะอาด ก่อนน�ามารับ

ประทาน อาจได้รับไข่พยาธิ ซึ่งเป็นระยะติดต่อ สามารถเจริญเป็น

ตัวเต็มวัย อำศัยในล�ำไสเล็กของผูป่วย หำกไดรับปริมำณมำก  

อำจก่อใหเกดิ กำรอดุตนัของล�ำไส ้อาเจยีน หรอืถ่ายออกมาเป็นตวั 

ในบางกรณ ีพยาธอิาจไชทะลุล�าไส้ ท�าให้เกดิอาการแทรกซ้อนหลาย

อย่าง กรณีที่ตรวจพบจึงจ�าเป็นต้อง ไดรับกำรรักษำ โดยกำรใช

ยำอัลเบนดำโซล (Albendazole) และควรรับการรักษาต่อหน้า

แพทย์ กรณีมีตัวพยาธิมากในล�าไส้ เกิดความรุนแรง แพทย์จะช่วย
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ชีวิตได้ทัน นอกจากพยาธิไส้เดือนแล้ว ยังมีหนอนพยาธิอีกหลาย

ชนิดที่พบในถิ่นทุรกันดาร เช่น พยาธิแส้ม้า พยาธิชนิดนี้ สามารถ

ตดิต่อโดยการปนเป้ือนจากอาหาร น�า้ดืม่ และจากดนิ เช่นเดยีวกบั

พยาธิไส้เดือน อาการที่พบ มีอาการปวดเบ่ง เนื่องจากระยะตัวเต็ม

วัยอาศัยอยู่บริเวณไส้ตรง (Rectum) ท�าให้มีการปวด และเบ่ง ใน

กรณทีีอ่าการรนุแรง ไส้ตรงอาจหลดุออกมานอกทวารหนกั (Rectal 

prolapse) โดยกำรใชยำอัลเบนดำโซล (Albendazole) โดย

กระทรวงสำธำรณสุขแนะน�ำใหใชยำอัลเบนดำโซล ขนำด 400 

มิลลิกรัม ใหกำรรักษำติดต่อกัน 3 วันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 2 เม็ด  

และใหกำรรกัษำอกีครัง้ ทกุ 6 เดอืน ต่อเนือ่ง เป็นเวลำ 5 ปี ทัง้นี้ 

เพือ่ใหแสบรเิวณส่วนหวัของตวัพยำธแิสมำทีฝั่งในผนงัล�ำไสใหญ่

หลุดออกมำได้ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นตัวอย่างของหนอนพยาธิที่

พบได้ ซึ่งจัดเป็นโรคที่พบได้ในถิ่นทุรกันดาร โดยสามารถตรวจพบ

ได้ทั่วทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง

เหนอื ภาคใต้ และในบางพืน้ทีข่องภาคกลาง โดยเฉพาะในนกัเรียน 

และเยาวชนสงักดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

(กศน.) โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสังกัด สพฐ.นอก

เขตพื้นที่ของ อบต. หรือ เทศบาล รวมถึง สังกัดการศึกษาเอกชน 

ที่เป็นโรงเรียนสอนศาสนา และกลุ่มคนชายขอบ ชาติพันธุ์ต่างๆ 

 โรคในถ่ินทรุกันดาร หรอืโรคหนอนพยาธ ิจดัเป็นโรคติดต่อ

เร้ือรังซึ่งยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส�าคัญของประเทศไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ในกลุ่มเด็กนักเรียนและ

ในเยาวชนของพ้ืนท่ีชนบทห่างไกล ปัจจุบันสามารถตรวจพบได้

ทั่วไปในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ปัญหาสุขภาพอีกด้านที่ส่งผล

มาจากโรคในถิ่นทุรกันดารคือ การเจริญเติบโตที่ล่าช้า ทั้งทางด้าน

ร่างกายและด้านสติปัญญา โดยเฉพาะในวัยท่ีก�าลังเจริญเติบโต 

สาเหตุหลักน่าจะมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  

รวมทั้งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ดี การถ่ายอุจจาระในป่า หรือ

การไม่ถ่ายอุจจาระลงในส้วม การเดินเท้าเปล่า ไม่สวมรองเท้า  

เมื่อเดินบนพื้นดิน การรับประทานอาหารโดยไม่ล้างมือ ตลอดจน

การปรุงอาหารที่ไม่สุก รับประทานเนื้อสัตว์สุกๆ ดิบๆ จะส่งผล

ให้มีการแพร่กระจายของโรคพยาธิหากเป็นมากจนเรื้อรังมีโอกาส

เป็นมะเร็งและตายได้ ด้วยบริบทของกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็น

หน่วยร่วมสนองงาน โดยกรมควบคมุโรค โครงการตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี โรคหนอนพยาธิ ที่จัดเป็นโรคในถิ่นทุรกันดาร  

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยกองโรคติดตอท่ัวไป

จึงได้พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง แนวทางควบคุมป้องกันโรค การ

อบรมเชิงปฏิบัติติเจ้าหน้าที่จุลทัศนกร และการสร้างเครือข่าย

ทางวิชาการ กับสมาคมปรสิตวิทยา และอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่ง

ประเทศไทย รวมท้ังคณาจารย์ด้านปรสิตวิทยา ในมหาวิทยาลัย 

ในการบูรณาการ แนวทาง กระบวนการควบคุมป้องกันโรคในถิ่น

ทุรกันดารให้บรรลุเป้าหมายเกิดการลดโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรกต็ามเพ่ือให้เกดิประสทิธผิล ในการป้องกันและควบคุมโรค

มากยิ่งขึ้น จ�าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการตัดวงจรการกระจายเชื้อในตัว

คน และในส่ิงแวดล้อม นัน่กค็อืการตรวจค้นหาโดยการเกบ็ตวัอย่าง

อุจจาระมาตรวจเพ่ือหาอุบัติการณ์ของการติดโรคในรายใหม่โดย

ก�าหนดความครอบคลุม ให้ครบทกุคน และท�าการรกัษาตดัการแพร่

โรคทุกคน รวมถึงการน�าข้อมูลไปประกอบการวางแผนด�าเนินการ

เพ่ือการควบคมุและป้องกนัโรคเพือ่ลดโรคและสร้างความตระหนกั

ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูก

ต้องอย่างแท้จริงเกิดเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ทั้งนี้ 

เนื่องจากปัจจุบันยังมีรายงานการศึกษาวิจัยท่ียังคงตรวจพบปรสิต

หนอนพยาธิในตัวอย่างอุจจาระอยู่เป็นจ�านวนสูงในพื้นที่ห่างไกล

ทุรกันดาร ที่สุขาภิบาลอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมยังพัฒนา

ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่

ผู้วิจัย จึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญของปัญหา จึงได้ด�าเนินการศึกษา

ถึงสถานการณ์โรคหนอนพยาธิ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค รวมถึง

การให้สุขศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไป

ประยกุต์ใช้เพือ่เป็นแนวทางและหามาตรการในการป้องกนัควบคุม

โรคในอนาคตต่อไป เพื่อลดปัญหาโรคในถิ่นทุรกันดาร ในเด็กและ

เยาวชนในพ้ืนท่ีชนบทห่างไกลไม่ให้เกินเกณฑ์ที่ก�าหนด (ไม่เกิน

ร้อยละ 5) และให้มีความชุกและความรุนแรง โรคในถิ่นทุรกันดาร 

ในเด็กนกัเรียนและเยาวชนอยูใ่นระดับต�า่จนไม่ท�าให้เกิดปัญหาต่อ

สุขภาพ

 ปัจจุบนั กรมควบคมุโรคได้ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่แก้ไขปัญหา

การติดเชือ้โรคในถ่ินทุรกนัดารในนกัเรียนและเยาวชน ตามบทบาท

และภารกิจ ดังนี้ 

 1) โดยการพัฒนาศักยภาพแกนน�าเพื่อแก้ไขปัญหาการติดโรค

หนอนพยาธิในชุมชนพื้นที่อัตราติดโรคสูง 

 2) การพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

มหาวิทยาลัยในการตรวจวินิจฉัยป้องกัน และการรักษา

 3) การประชุมคณะกรรมการ คณะท�างาน หรือเครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการฯ 

 4) การผลติบทเรยีนออนไลน์ (e-Learning) โรคในถิน่ทรุกนัดาร

 5) การสนับสนุนสื่อความรู้ วัสดุ เวชภัณฑ์ เพื่อการด�าเนินงาน

เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร
 6) การตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานเฝ้าระวงัป้องกันควบคุม
โรคในถิ่นทุรกันดารของบุคลากร ครูสังกัด กศน. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ที่มีอัตราการติดโรคสูง
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 6 เดือนเฉพาะหนอนพยาธิที่ติดต่อผ่านดิน 
มำตรกำรที่ 5  สร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถ่ินทุรกันดาร โรคในถิ่นทุรกันดาร  
 หมายถึง โรคที่สามารถตรวจพบได้ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ ในเขต โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน หรือในโรงเรียน 
 ตามโครงการพระราชด�าริ อาทิ โรคพยาธิปากขอ โรคพยาธิไส้เดือน โรคพยาธิแส้ม้า ในปัจจุบันโรคในถิ่นทุรกันดาร 
 สามารถตรวจพบได้ในทุกจังหวัดของประเทศไทย จัดเป็นโรคท่ีทางกระทรวงสาธารณสุข ตระหนักและมียุทธศาสตร์  
 ในการควบคมุป้องกนั รวมทัง้การรณรงค์ ควบคุมป้องกนัโรค [http://dcd.ddc.moph.go.th/2016/groups/view/98]
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ตรวจคนหา
การติดพยาธิ
เพื่อนําสูการ
รักษา/
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

เขต 
เปาหมาย 
(ตําบล) 

ผลการ
ดําเนินงาน 
(ตําบล) 

รอยละตําบล
ดําเนินการ 

เปาหมาย 
(ราย) 

ผลงาน
ตรวจ

อุจจาระ 
(ราย) 

ผลงาน 
(รอยละ) 

พบOV 
(ราย) รอยละ 

1 239 176 73.64 23,900 24,918 100 971 3.9 

6 59 32 54.24 5,900 3,317 103.66 92 2.77 

7 166 166 100 16,600 18,695 100 596 3.18 

8 152 148 97.37 24,200 27,197 112.38 653 2.4 

9 199 199 100 19,900 34,981 100 980 2.8 

10 196 130 66.33 103,765 67,025 64.6 2,216 3.31 

รวม 1,011 851 84.17 194,265 176,133 90.67 5,508 3.13 

แหลงขอมูล:สสจ.ในเขต1,6,7,8,9,10  ณ 30 กันยายน 64 
การ
รักษาพยาบาล 
ตรวจคัดกรอง
กลุมเสี่ยงอายุ
40 ปขึ้นไป
ดวยอัลตรา

ซาวด 

3) การตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงCCA อายุ40 ปข้ึนไปดวยอัลตราซาวด

เขต เปาหมาย 
อัลตรา
ซาวด 

รอยละ ผิดปกติ 
สงสัย 
CCA 

CT / MRI 
พบเปน
มะเร็ง 

รักษา

1 16,000 1,566 9.79 778 17 0 0 0 

6 2,000 2,368 118.4 0 1 0 1 0 

7 8,200 6034 73.59 2734 139 93 56 53 

8 14,000 8,692 62.09 1,904 28 0 0 0 

9 8,000 8,074 100 1,023 78 23 12 12 

10 48,732 32,693 67.09 2,811 2,811 2,811 5 1 

รวม 96,932 59,427 61.31 9,250 3,074 2,927 74 66 

ผลการดําเนินงานสะสม1ตุลาคม2563 –30 กันยายน 2564 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1,6,7,8,9,10  

มาตรการ ผลการดําเนินงาน หมาย
เหตุ 

การสรางเสริม
สุขภาพ: 
จัดการ
สุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 
ลดการ
ปนเปอนใน
แหลงนํา/หวง
โซอาหาร 
(ปลาปลอด
พยาธิ) 

1) มีการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพแบบครบวงจรในพ้ืนท่ีเสี่ยง

เขต 

อปท.จัดการสิ่งแวดลอม โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 

จํานวน
ตําบล

เปาหมาย 
ป 64 

จํานวน
ตําบลออก
ขอบัญญัติ 

ป 64 

จํานวนบอ
บําบัดสิ่ง
ปฏิกูล 
ที่เปดใช 
 (ป64) 

จํานวน
เปาหมาย 
ทั้งหมด 
(แหง) 

ผลงาน 
2559-63 
(แหง) 

ผลงาน 
ป 64 รอยละ

ผลงานรวม 

1 239 176 5 955 887 57 98.78 

6 66 45 1 277 2 0 0.72 

7 166 166 11 3,427 1,352 514 54.45 

8 152 152 38 3,129 2,181 660 90.80 

9 199 199 11 3,860 1,163 723 48.86 

10 70 58 19 612 357 61 68.30 

รวม 892 796 85 12,260 5,942   2,015 64.90 

แหลงขอมูล:สสจ.ในเขต1,6,7,8,9,10  ณ 30 กันยายน 64 
การควบคุม
ปองกัน 

2) การคัดกรองการติดพยาธิดวยการตรวจอุจจาระ

ผลการด�าเนินงาน
สะสม 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

มำตรกำร ผลกำรด�ำเนินงำน
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-การรักษาพยาบาลผูปวยCCA 

เขต รักษารวม CCA ผาตัด ผาตัดใหหายขาด ผาตัดเพอืประคับประคอง 

1 76 15 11 4 

7 3,207 385 241 144 

8 777 23 16 7 

9 473 22 16 6 

10 1,186 239 167 72 

รวม  5,719 684 451 233 

แหลงขอมูล:https://cloud.cascap.in.thขอมูล  ณ 30 กันยายน 64 

การดูแลแบบ 
ตอเนื่องท่ี
บาน:  

4) การรักษาแบบประคับประคอง

ผูเขารับการรักษาท้ังหมด(ราย) รักษาแบบประคับประคอง(ราย) รอยละ 
5,719 4,850 84.80 

แหลงขอมูล:https://cloud.cascap.in.thขอมูล  ณ 30 กันยายน 64
การสื่อสาร
สาธารณะ /
สนับสนุน 
ประสานการ
ขับเคลื่อน

ผลการดําเนินงานดานการสื่อสารและสนับสนุนการขบัเคลื่อนโครงการฯ ในภาพรวมท้ัง 6 เขตสุขภาพ สรุปไดดังน้ี 

• รวมขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งปฏิกูลโดยการรวมติดตามประสานหนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ติดตามการออกขอบัญญัติ ขอบังคับ และมาตรการทางสังคมในการจัดการสิ่งปฏิกูล

• สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีใหแกบุคลากรทางการศึกษา ไดแก
โครงการ    ใหการสนับสนุนวิทยากร  สนับสนนุโปรแกรม E-learning สําหรับครู  สนับสนุนสื่อการสอนผานชองทางตางๆ 

• สนับสนุนการตรวจคัดกรองพยาธิใบไมตับโดยการตรวจอุจจาระ /การติดเชื้อพยาธิใบไมตับซํ้าในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของแตละเขตสุขภาพในพ้ืนท่ีดําเนินการป 2563

• สนับสนุนการดําเนินงานปลาราปลาสมปลอดภัยพยาธิใบไมตับในพื้นที่นํารองเขตสุขภาพที่ 7 โดยรวมกับ สํา
นักงานสาธารณสุขจังหวัดในการคืนขอมูลการตรวจหาพยาธิใบไมตับในปลาราปลาสมและผลการประเมิน
อาหารปลอดภัยตามมาตรฐานใหกับพื้นที่เปาหมายทุกแหง

• จัดกิจกรรมรวมกับ อสม.และชุมชน ในการรณรงครานอาหาร รานสมตําปลอดปลาราดิบ

• ใหความรูเรื่องโรคพยาธิใบไมตับและอาหารปลอดภัย แกประชาชนและเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ภาคทางการศึกษา ในพ้ืนท่ี

• ประสานภาคีเครอืขายประกอบดวย อปท./กํานัน/ผูใหญบาน/อสม./ผูนําชุมชน/เจาหนาท่ีสาธารณสุข บูรณา
การงานรวมกันแกปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในชุมชนและสรางมาตรการทางสังคมในการแกไข
ปญหา

แหลงขอมูล:สคร1,6,7,8,9,10  ณ 30 กันยายน 64 

การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นท่ีเสี่ยง จังหวัดน่าน
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          กองโรคติดต่อทั่วไป ได้จัดประชุม VDO Zoom เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนินงานโครงการก�าจัดปัญหาโรค
พยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีเพือ่ร�าลกึในพระมหากรุณาธคิณุฯ ปีงบประมาณ 2564  ในรอบ 6 เดือนแรกและประสานแผน
งานแนวทางการด�าเนินงานระยะ 6 เดือนหลัง ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชมเทพยสุวรรณ  กองโรคติดต่อทั่วไป  
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย บุคคลากรผู้รับผิดชอบงานโครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี กองโรคติดต่อ
ทัว่ไป กรมควบคมุโรค กรมอนามยั ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่1 - 12  สปคม. และ ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ทีเ่กีย่วข้อง

ภาพกิจกรรม

 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ด�าเนินการตรวจคัดกรอง
พยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป และ on the job training การตรวจอุจจาระให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที ่
ขยายใหม่ ตามโครงการก�าจัดพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 13 – 19  มิถุนายน  2564  
ในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ อ�าเภอนาหมื่น อ�าเภอนาน้อย อ�าเภอเวียงสา อ�าเภอท่าวังผา และอ�าเภอทุ่งช้าง  จ�านวน 3,260 ราย 
พบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจ�านวน 496 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.21  และให้การรักษาด้วยยา Praziquantel และเสริมสร้างองค์
ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี เพื่อเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย

การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นท่ีเสี่ยง จังหวัดน่าน

ติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน
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การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นท่ีเสี่ยง จังหวัดล�าพูน

 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดล�าพูน ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาต�าบลในพื้นที่ 
ด�าเนินการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป และ on the job training การตรวจอุจจาระ
ให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นท่ีขยายใหม่ตามโครงการก�าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่เสี่ยง 
จังหวัดล�าพูน ในวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564  ในพื้นที่อ�าเภอบ้านโฮ่ง อ�าเภอลี้ อ�าเภอทุ่งหัวช้าง อ�าเภอแม่ทา และอ�าเภอเมือง 
จังหวัดล�าพูน รวมทั้งสิ้น 1,695 รายพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจ�านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.77 และให้การรักษาด้วย 
ยา Praziquantel และเสริมสร้างองค์ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี เพื่อเกิดความตระหนักและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมทุกราย

การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นท่ีเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่

 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
ในพืน้ที ่ด�าเนนิการตรวจคดักรองพยาธิใบไม้ตบัในประชาชนกลุม่เสีย่งอาย ุ15 ปีขึน้ไป และ on the job training การตรวจอจุจาระ 
ให ้ กับเจ ้าหน้าที่ ในพื้นท่ีขยายใหม่ ตามโครงการก�าจัดพยาธิใบไม ้ตับและมะเร็งท ่อน�้าดี  ป ีงบประมาณ 2564 
ในพื้นที่ เสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ี 7 – 11  มิถุนายน 2564 ในพื้นที่อ�าเภอฝาง และอ�าเภอนาแม่อาย 
และวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2564  ในพื้นที่อ�าเภอแม่แจ่ม รวมทั้งสิ้น 1,682 ราย พบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจ�านวน 16 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 0.95 ให้การรักษาด้วยยา Praziquantel และเสริมสร้างองค์ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด ี
เพื่อเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย
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ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ำดีในสถานศึกษา  

การพัฒนายกระดับและศึกษาดูงาน
กับสถานประกอบการปลาร้า-ปลาส้ม 

          ส�านักงานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 7 จงัหวดัขอนแก่น ร่วมกบัเครอืข่ายส�านกังานสาธารณสขุจังหวดัมหาสารคาม  ได้จดัประชมุ 
เชิงปฏบิตักิารพฒันาศกัยภาพบคุลากรทางการศกึษา เรือ่งโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดเีพือ่ขบัเคลือ่นการจดัการเรยีนการสอน 
โรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดีในสถานศึกษา ในวันที่ 19-20 มิถุนายน  2564   ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และ 
ครูผู้สอน จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
จ�านวน 2 รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น  100 คน 

     ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พัฒนาสถานประกอบการ 
ปลาร้า-ปลาส้ม ให้ปลอดภัยปลอดพยาธิ ในพื้นที่เขตสุขภาพ 7 โดยได้รับเกียรติจากนายจารึก  เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการ 
จังหวดัขอนแก่น เป็นประธานการประชมุการมส่ีวนร่วมของภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วข้องในการยกระดบัสถานประกอบการ ปลาร้า-ปลาส้ม 
ให้ปลอดพยาธิใบไม้ตับและได้มาตรฐานGMP ร่วมทั้งการศึกษาดูงาน ณ ร้านแม่ส�าราญ ต�าบลเขื่อนอุบลรัตน์  อ�าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น ในวันที่  10 กันยายน  2563  เพื่อให้ผู้ประกอบการ ปลาร้า-ปลาส้มพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7  น�าความรู้ไปพัฒนา
ต่อยอดการประกอบการ ปลาร้า-ปลาส้ม ให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 
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สนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้การควบคุมโรคแบบบูรณาการ

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาองค์ความรู้การ 
เฝ้าระวงัควบคมุป้องกนัโรคตดิต่อทีส่�าคญั ให้แก่ แกนน�า อสม. จ�านวน 20 รุน่ๆ ละ 50 คน เพือ่ฟ้ืนฟคูวามรูแ้ละพฒันาทกัษะในการส่ือสารการป้องกนั
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี โรคติดต่อน�าโดยแมลง  โรคจากสารเคมีทางการเกษตร และ การฝ้าระวังป้องกัน 
อุบัติเหตุจราจร ในระหว่างวันที่ 1 – 20 กันยายน 2564

การตรวจ Metacercaria ในปลาเกล็ดขาววงศ์ปลาตะเพียน

       ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ด�าเนินการเก็บตัวอย่างปลาในแหล่งน�้าสาธารณะ ในเขตสุขภาพใน 7 และตรวจหา 
Metacercaria (ตวัอ่อนระยะตดิต่อ)ในปลาเกลด็ขาววงศ์ปลาตะเพยีน ในระหว่างเดอืน เมษายน – มถินุายน 2564  จากตวัอย่างปลาแหล่งน�า้ 65 แห่ง 
พบว่ามี Metacercaria ของพยาธิใบไม้ตับ 2 แห่ง และพบ Metacercaria ที่ไม่ทราบชนิด 8 แห่ง ซ่ึงได้คืนข้อมูลให้กับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
วางแผนด�าเนินงาน

ประชุมวางแผนด�าเนินการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับส�าเร็จรูปชนิดเร็ว(OV-RDT)

          ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 7 จงัหวดัขอนแก่น ร่วมกบัเขตสุขภาพที ่7 และสถานบนัวจิยัมะเรง็ท่อน�า้ด ีโดยนายแพทย์สมาน ฟตูระกลู ผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และ ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อ�านวยการสถานบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และคณะผูว้จิยั ได้ประชมุวางแผนการด�าเนนิงานศกึษาวจิยัการตรวจคัดกรองพยาธใิบไม้ตบัส�าเรจ็รปูชนดิเรว็(OV-RDT) ในวนัที ่14 กนัยายน 2564 
เพื่อด�าเนินการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง และรักษาอย่างครอบคลุมในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ในปีงบประมาณ 2565  
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ตรวจคัดกรองการติดเช้ือซ้ำโรคพยาธิใบไม้ตับ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีข้ึนไป 

 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่  ได้ด�าเนินการตรวจคัดกรองโรคหนอนพยาธิในนักเรียน 
โรงเรียนบ้านคกมาด ต�าบลเชียงคาน อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันท่ี 14 – 18 มิถุนายน 2564  รวมทั้งหมด 104 คน พบการ
ติดเชื้อพยาธิ 2 คน พยาธิใบไม้ล�าไส้ขนาดเล็ก 1 คน (คิดร้อยละ0.96) และพยาธิตัวตืด 1 คน (คิดร้อยละ 0.96) ให้การรักษาและเสริมสร้าง 
องค์ความรู้โรคหนอนพยาธิ เพื่อเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย

 ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 8 จงัหวดัอดุรธาน ีร่วมกบัส�านกังานสาธารณสุขจงัหวัดหนองคายและเครอืข่ายฯ ในพืน้ที ่จดังานมหกรรมรณรงค์ 
ป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ี ในเทศกาลงานบญุเบกิฟ้าบชูาพระธาตรุวงข้าว อ�าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย เพือ่เผยแพร่และเสริมสร้าง 
ความรอบรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564  จ�านวนผู้ร่วมงาน 200 คน

มหกรรมรณรงค์เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  

การตรวจคัดกรองมะเร็งมะเร็งท่อน้ำดี ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีข้ึนไป 

 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายและเครือข่าย ในพื้นที่  ได้ด�าเนินการตรวจ
คัดกรองมะเร็งท่อน�้าดีด้วยอัลตร้าซาวด์ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
โพนแพง อ�าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จ�านวน 125 คน
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     ประเมินความรู้ และการรับรู้โอกาสเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ ได้ด�าเนินการประเมินความรู้และการรับรู้โอกาส 
เสีย่งโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�า้ด ีในประชาชนต�าบลเสีย่งสูง เขตสขุภาพที ่10 จ�านวน 10 ต�าบล  ในช่วงเดือนมถินุายน – กรกฎาคม 2564 
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า มีความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 72.7) และมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคในระดบัดมีาก (ร้อยละ 84.0) ทัง้น้ีพบว่าประชาชนส่วนหนึง่ยงัมคีวามเข้าใจผดิเกีย่วกบัสาเหตขุองการเป็นโรคพยาธใิบไม้ตบั ว่าเกดิจากการกนิ
อาหารประเภท เนือ้หมดูบิเนือ้ววัดบิ  เชือ้เข้าสูร่่างกายของคนได้ โดยการสมัผสัหรอืไชผ่านทางผวิหนงั เมือ่กนิยารกัษาหายแล้วจะไม่เป็นโรคนีอี้ก 
 และยารักษาโรคพยาธิใบไม้ตับสามารถซื้อมากินได้บ่อยๆ โดยไม่มีอันตราย

ประเมินผลการด�าเนินงานตามมาตรการก�าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ติดตามประเมินผลการ 
ด�าเนินงานมาตรการก�าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (Monitoring & Evaluation : M&E) ในเขตสุขภาพที่ 10 ในช่วงเดือน 
มิถุนายน-กรกฎาคม 2564 รอบท่ี 2 พบว่า ร้อยละ 97.04 มีกิจกรรมคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 100) 
มีกิจกรรมคัดกรองมะเร็งท่อน�้าดีในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ (ร้อยละ 91.11) มีแผนการจัดการระบบสิ่งปฏิกูล 
(ร้อยละ 88.70) มกีารจดัการเรยีนการสอนเรือ่ง E-book ในโรงเรยีน เมือ่ทบทวนสถานการณ์ปัญหาในพืน้ทีพ่บว่าทกุแห่งยงัขาดรปูแบบการสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)ให้ประชาชน เยาวชน กลุ่มเสี่ยง 

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในสถานศึกษา  

 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี เพื่อขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้าดีในสถานศึกษา ภายใต้โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี เพื่อคนไทยสุขภาพดี จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564  ในระหว่าง
วนัที ่22-25 มถินุายน 2564 ณ ห้องประชมุอาคารส่งเสรมิสขุภาพ ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัศรสีะเกษ ผูเ้ข้าร่วมประชมุประกอบด้วย บคุลากร
ทางการศึกษา จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-4 และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จ�านวน 238 โรงเรียน
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 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุม เชิงปฏิบัติการฟื้นฟูเทคนิคการตรวจพยาธิ ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน 
เฝ้าระวังป้องกนัโรค และการจดัการเรยีนในภาวะวกิฤตโิรคตดิต่อ Covid-19 ในโรงเรยีนโครงการพระราชด�ารฯิ เขตสุขภาพที ่10 ปีงบประมาณ 2564 
ในวนัที ่19 - 20 สงิหาคม 2564 ณ โรงแรมบ้านสวนคณุตา กอล์ฟ แอนด์ รสีอร์ท อ�าเภอวารนิช�าราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 70 คน 

ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาเครือข่าย
ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและสิ่งแวดล้อม

 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จัดประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาเครือข่าย 
ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการก�าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในวันที่  26  
สงิหาคม  2564 ณ ห้องประชุมทีว่่าการอ�าเภอค�าเขือ่นแก้ว  และวันที ่31 สงิหาคม 2564 ณ ห้องประชมุท่ีว่าการอ�าเภอเลิงนกทา จังหวดัยโสธร โดยม ี
นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีและมอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการด�าเนินงาน 
ก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี“บ่อบ�าบัดสิ่งปฏิกูล ตัดวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับ”อย่างต่อเนื่อง จ�านวน 12 แห่ง

สนับสนุนการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคหนอนพยาธิ ตามโครงการพระราชด�าริฯ 

ประชุมฟื้นฟูเทคนิคการตรวจพยาธิ
และถอดบทเรียนการด�าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรค

 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายเทศบาลต�าบลนาส่วงสนับสนุนวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ 
เรื่องโรคหนอนพยาธิ ตามโครงการควบคุมหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่  1 และหมู่ที่ 3 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี วันที่  22-23  กันยายน  2564  โดยมี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
ผู้น�าชุมชน อสม.และประชาชนรวมทั้งสิ้น 100 คน



โครงการก�าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปีในพุทธศักราช ๒๕๕๙ พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญ

พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ตามยุทธศาสตร์ทศวรรษการก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘


