


3 บรรณาธิิการแถลง

4 การศึึกษาความรอบร้�โรคพยาธิิใบไม�ตัับและ
มะเร็งท่่อน้้ำดีี และพฤตัิกรรมเสี่ี�ยงของประชาชน้ 
พ้้น้ท่ี�ความชุกสี่้ง จัังหวัดีมหาสี่ารคาม  
ปี พ.ศึ.2564

9 4ป. 1ข. บ่เป็น้โรคพยาธิิใบไม�ตัับ

12 ผลการดีำเน้ิน้งาน้ปีงบประมาณ 2559-2564
สี่ำน้ักงาน้ป้องกัน้ควบคุมโรคท่ี� 1 6 7 8 9 และ10

15 ภาพกิจักรรม

จุลสาร... ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับ 
	 และมะเร็งท่อนํ้าดี	

คณะที่ปรึกษา
ประธานที่ปรึกษา
น้พ.คําน้วณ อึ้งช้ศึักดีิ�

รองประธิาน้กรรมการบรหิารแผน้คณะกรรมการแผน้คณะท่ี� 1
สี่ําน้ักงาน้กองทุ่น้สี่น้ับสี่นุ้น้การสี่ร�างเสี่รมิสีุ่ขภาพ (สี่สี่สี่.)
ท่ี�ปรกึษากรมควบคุมโรค กระท่รวงสี่าธิารณสีุ่ข
น้ายกสี่มาคมระบาดีวทิ่ยา (ประเท่ศึไท่ย)

ที่ปรึกษา
น้พ.โอภาสี่ การย์กวิน้พงศึ์ อธิิบดีีกรมควบคุมโรค
น้พ.ขจัรศึักดีิ� แก�วจัรัสี่ รองอธิิบดีีกรมควบคุมโรค
น้พ.วิชาญ ปาวัน้ ผ้�อําน้วยการกองโรคตัิดีตั่อท่ั�วไป
น้างฐิตัิมา วงศึาโรจัน้์ ท่ี�ปรึกษากองโรคตัิดีตั่อท่ั�วไป
น้างสี่าวเกษร แถวโน้น้งิ้ว ท่ี�ปรึกษากรมควบคุมโรค

บรรณาธิการบริหาร
พญ.เสี่าวน้ีย์ วิบุลสี่ัน้ตัิ

ผ้�อําน้วยการสี่ําน้ักงาน้ป้องกัน้ควบคุมโรคท่ี� 1 จัังหวัดีเชยีงใหม่
พญ.วรยา เหล้องอ่อน้

ผ้�อําน้วยการสี่ําน้ักงาน้ป้องกัน้ควบคุมโรคท่ี� 6 จัังหวัดีชลบุรี
น้พ.สี่มาน้ ฟู้ตัระก้ล

ผ้�อําน้วยการสี่ําน้ักงาน้ป้องกัน้ควบคุมโรคท่ี� 7 จัังหวัดีขอน้แก่น้
พญ.ศึศึิธิร ตัั้งสี่วัสี่ดีิ�

ผ้�อําน้วยการสี่ําน้ักงาน้ป้องกัน้ควบคุมโรคท่ี� 8 จัังหวัดีอุดีรธิาน้ี
น้พ.สีุ่เมธิ องค์วรรณดีี

ผ้�อําน้วยการสี่ําน้ักงาน้ป้องกัน้ควบคุมโรคท่ี� 9 จัังหวัดีน้ครราชสี่ีมา
น้พ.ดีน้ัย เจัยีรก้ล

ผ้�อําน้วยการสี่ําน้ักงาน้ป้องกัน้ควบคุมโรคท่ี� 10 จัังหวัดีอุบลราชธิาน้ี

บรรณาธิการ
น้างสีุ่พัตัรา สี่ิมมาท่ัน้
กองบรรณาธิการ
น้างอรน้าถ วัฒน้วงษ์ น้างสี่าวกรรณิการ์ แก�วจััน้ตั๊ะ
น้างสี่าวเกษร ท่องเงิน้ น้างสี่าวพิชญาภัค ดีีสีุ่ข
น้างสี่าวสีุ่มาลี จััน้ท่ลักษณ์ น้ายสี่ารัช บุญไตัรย์
น้ายเสี่รี สี่ิงห์ท่อง น้างสี่าวรัตัน้า รัดีท่ะน้ี
น้างวราพร สีุ่ดีบุญมา น้ายบำเพ็ญ เกงขุน้ท่ดี
น้ายวัน้ชัย สี่ีหะวงษ์ น้างสี่าววัชราภรณ์ วงศึ์ค้ณ
น้างสี่าวรุจัิรา สี่มภาร
ฝ่ายผลิต	 ฝ่ายเผยแพร่
น้างศึุจัิน้ัน้ท่์ ตัรีเดีช น้ายณัฐวัฒน้์ ท่วีพัฒน้์ผาตัิ
น้างสี่าววน้ิดีา อิน้ท่รสี่ังขาร์ น้ายธิน้ะชัย จัํารัสี่ไว
น้ายอนุ้ชา มะลาลัย น้ายสี่น้ธิยา กลั�น้ท่ัตั
น้ายตั่อพงษ์ กังสี่วร 
น้ายณัฐกติัตัิ� โคตัมะ
พิสูจน์อักษร
น้างสี่าวปาน้แก�ว รัตัน้ศึิลป์กัลชาญ น้ายล้อชัย เน้ียมจััน้ท่ร์
น้างสี่าวน้าฏยา ปัญโญวัฒน้์

วิสัยทัศน์

มุ่งสี่้่การเป็น้ Excellent Center 

ใน้การแก�ไขปัญหาโรคพยาธิิใบไม�ตัับและมะเร็งท่่อน้ํ้าดีี

วัตถุประสงค์

1. เพ้�อเป็น้สี่�้อกลางใน้การเผยแพร่ข�อม้ลข่าวสี่าร 

การแก�ไขปัญหาโรคพยาธิิใบไม�ตัับ และมะเรง็ท่่อน้ํ้าดีี

2. เพ้�อสี่ ่งเสี่ริมสี่นั้บสี่นุ้น้การดีําเน้ิน้งาน้ของภาคี

เครอ้ข่ายท่ี�เกี�ยวข�อง 

สารบัญ

จัดทําโดย
ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 
สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น	
181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจนัทร์ ตำาบลในเมอืง อำาเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน่ 40000



บรรณาธิการแถลง

กิินปลาดิบติดพยาธิ  มีโอกิาสเป็นมะเร็งท่อน้ำดีกิินปลาดิบติดพยาธิ  มีโอกิาสเป็นมะเร็งท่อน้ำดี
บริโภคถููกิวิิธี  ทุกิชีีวิิจะปลอดภัยบริโภคถููกิวิิธี  ทุกิชีีวิิจะปลอดภัย

สวััสดีีทุุกทุ่าน จุุลสารศููนย์์ประสานงานโรคพย์าธิิใบไม้้ตัับและม้ะเร็งทุ่อน้ำดีี ฉบับนี้เราไดี้ทุำหน้าทุี�  

ม้าเป็นปีทุี� 7 ฉบับทุี� 18 แล้วั เราย์ังคงมุ้่งม้ั�นตั่อหน้าทุี�ของการเป็นส่�อช่่องแลกเปลี�ย์นประสบการณ์์ องค์ควัาม้รู้ 

และการประช่าสัม้พันธิ์กิจุกรรม้การดีำเนินงานการแก้ปัญหาโรคพย์าธิิใบไม้้ตัับและม้ะเร็งทุ่อน้ำดีีของเคร่อข่าย์

ทุั�วัประเทุศู ครอบคลุม้พ่้นทุี�ภาคเหน่อ ภาคตัะวัันออก และภาคตัะวัันออกเฉีย์งเหน่อ ม้าอย์่างตั่อเน่�อง ช่่วังทุี�

ผ่่านม้า เราไดี้รับควัาม้ร่วัม้ม้่ออย์่างดีีจุากเคร่อข่าย์ตั่างๆ ทุั้งภาคสถาบันการศูึกษา ภาคส่วันสาธิารณ์สุข 

ภาคส่วันทุ้องถิ�น และภาคชุ่ม้ช่น โดีย์ไดี้นำประสบการณ์์ทุำงานบทุเรีย์นดีีๆ ม้าแบ่งปัน เผ่ย์แพร่

แผ่นย์ุทุธิศูาสตัร์กำจุัดีโรคพย์าธิิใบไม้้ตัับและม้ะเร็งทุ่อน้ำดีีของประเทุศูตัั้งแตั่ พ.ศู. 2559-2568 กำหนดี

เป้าหม้าย์ ให้ม้ีอตััราการตัิดีพย์าธิิใบไม้้ตับัในคนและในปลา ลดีลงเหล่อไม้่เกินร้อย์ละ 1 ในปี 2568 และลดีอตััรา

เสีย์ช่ีวัิตัดี้วัย์ม้ะเร็งทุ่อน้ำดีี ลดีลงสองในสาม้ภาย์ในปี พ.ศู.2578 ในช่่วังเวัลาครบครึ�งแผ่นย์ุทุธิศูาสตัร์ฯ 

(2559-2564) เหลยี์วัหนา้แลหลังผ่ลการดีำเนินงานเป็นอย์า่งไร เรานำม้าสรุปใหทุ้า่นไดีต้ัดิีตัาม้กันในฉบับนีด้ีว้ัย์ 

พร้อม้กบับทุควัาม้ การศูึกษาควัาม้รอบรู้โรคพย์าธิิใบไม้้ตับัและม้ะเร็งทุ่อน้ำดีีและพฤตัิกรรม้เส�ีย์งของประช่าช่น

พ่้นทุี�ทุี�ม้ีอัตัราควัาม้ชุ่กสูง และบทุเรีย์นจุากพ่้นทุี�เกี�ย์วัการปรับเปลี�ย์นพฤตัิกรรม้การป้องกันโรคพย์าธิิใบไม้้ตัับ 

โดีย์ใช่ห้ลกั 4 ป. 1 ข. เผ่่�อหลาย์พ่น้ทุี�จุะไดีน้ำไปปรบัขย์าย์การดีำเนนิงานและทุา้ย์สดุีปดิีเลม่้ เราม้าตัดิีตัาม้กจิุกรรม้

การขับเคล�่อนดีำเนินงานของเคร่อข่าย์ทุั�วัประเทุศู ในช่่วังเวัลาครึ�งแผ่นยุ์ทุธิศูาสตัร์ฯ(2559-2565) ใคร ทุำอะไร 

ทุี�ไหนกันบ้างค่ะ

หากทุ่านผู่้อ่านและพ�ีน้องสม้าชิ่กเคร่อข่าย์ ม้ีข้อคิดีเห็นข้อเสนอแนะประการใดี และมี้บทุเรีย์น

ประสบการณ์์ทุี�จุะการแลกเปลี�ย์นเรีย์นรู้ ตัิดีตั่อเราม้าร่วัม้เผ่ย์แพร่จุุลสารศููนย์์ประสานงานของพวักเราไดี้ 

ทุ้าย์สุดีขอขอบคุณ์พี�น้องเคร่อข่าย์ และผู่้อ่านทุุกทุ่านทุี�ตัิดีตัาม้จุุลสารของพวักเรา พบกันใหม้่ในฉบับหน้าค่ะ

กองบรรณ์าธิิการ

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี 3
ปีที่ 7 ฉบับที่ 18



ที�มาและควิามสำคัญ

กิารศึกิษาควิามรอบรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี กิารศึกิษาควิามรอบรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 
และพฤติกิรรมเสี�ยงของประชีาชีนพ้้นที�ควิามชีุกิสูง และพฤติกิรรมเสี�ยงของประชีาชีนพ้้นที�ควิามชีุกิสูง 

จังหวิัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2564จังหวิัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2564
วนิิดา อิินิทรสัังขาร์   ศุุจิินิันิท์ ตรีเดช   วราพร สัุดบุุญมา และ กิิตติพิชญ์ จิันิที

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่� 7 จังหวัดขอนแก่น

คนภาคอีีสาน 
เคยติิดพยาธิิใบไม้้ติับกว่่า 6 ล้้านคน  

หรืือีนับเป็็น 1 ใน 3  
ขอีงป็รืะชากรืในภูม้ิภาค

จัังหว่ัดม้หาสารืคาม้ม้ีคว่าม้ชุกการืติิดเชื�อีซ้�ำ  
ป็ี 2559-2563 รื้อียล้ะ 5.40 5.97 4.15 10.90 แล้ะ 6.50  

ซ้่�งม้ีอีัติรืาการืติิดเชื�อีม้ากกว่่ารื้อียล้ะ 5 สูงกว่่าเกณฑ์์ม้าติรืฐาน
กรืม้คว่บคุม้โรืค

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 18
4



ดังนั�นจั่งม้ีคว่าม้จัำเป็็นที่ี�จัะติ้อีงส่งเสรืิม้ให้ป็รืะชาชนเกิดคว่าม้รือีบรืู้เพื�อีจัะนำไป็สู่การืป็รืับเป็ล้ี�ยน
พฤติกิรืรืม้ สาม้ารืถป้็อีงกันการืติดิเชื�อีหรือืีติดิเชื�อีซ้�ำหลั้งจัากรัืกษาหายแล้ว้่ ที่มี้ว่จิัยัจัง่สนใจัศ่ึกษาคว่าม้รือีบรืู้
ในพื�นที่ี�ติำบล้หัว่ขว่าง อีำเภอีโกสุม้พิสัย จัังหวั่ดม้หาสารืคาม้ ซ้่�งเป็็นพื�นที่ี�ที่ี�ม้ีคว่าม้ชุกสูง เพื�อีป็รืะเม้ิน
สถานการืณ์ว่างแผนแก้ไขป็ัญหา

จัากการืที่บที่ว่นเอีกสารืงานว่ิจััย  
พบว่่าป็ัจัจััยที่ี�สัม้พันธิ์กับการืติิดเชื�อีพยาธิิใบไม้้ติับ คือี 

พฤติิกรืรืม้การืรืับป็รืะที่านอีาหารืเสี�ยง  
ได้แก่ ล้าบป็ล้าดิบ ป็ล้าจั่อีม้ ป็ล้าส้ม้ 

ซ้่�งเป็็นว่ิถีชีว่ิติติาม้ว่ัฒนธิรืรืม้ขอีงชาว่อีีสาน

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 18
5



วิัตถูุประสงค์
เพื�อีศึ่กษาคว่าม้รือีบรืู้โรืคพยาธิิใบไม้้ติับแล้ะม้ะเร็ืงที่่อีน�ำดีแล้ะพฤติิกรืรืม้เสี�ยงขอีงป็รืะชาชนในติำบล้หัว่ขว่าง  

อีำเภอีโกสุม้พิสัย จัังหว่ัดม้หาสารืคาม้

วิิธีกิารดำเนินงาน
1. คำนว่ณขนาดติัว่อีย่าง :

n = Z2p(1-p)/d2 p=0.506 (รืัชนีกรื แล้ะคณะ 2563) กำหนด d=0.05 Z2 = 3.8416 ; n=384 รืาย

2. การืสุ่ม้ติัว่อีย่าง :

สุ่ม้ติัว่อีย่างแบบ Multi stage random sampling ใช้เที่คนิค Probability to size จัำนว่นติัว่อีย่างครืัว่เรืือีน 

ติาม้ขนาดหมู้่บ้าน ในติำบล้ที่ี�สุ่ม้ได้ ติัว่อีย่างที่ี�ศึ่กษา รืว่ม้ที่ั�งสิ�น 422 รืาย

3. เครืื�อีงม้ือี :

เก็บรืว่บรืว่ม้ข้อีมู้ล้โดยป็รืะยุกติ์ใช้แบบว่ัดคว่าม้รือีบรืู้ด้านสุขภาพเรืื�อีงพฤติิกรืรืม้การืป็้อีงกันโรืคพยาธิิใบไม้้ติับ

ขอีงป็รืะชาชน เครืื�อีงม้ือีที่ี�ได้ผ่านการืติรืว่จัสอีบคุณภาพแบบสอีบถาม้แล้้ว่ (รืัชนีกรื กุญแจัที่อีง : 2563)

4. ว่ิเครืาะห์ข้อีมู้ล้ :

ใชส้ถติิพิรืรืณนา ได้แก ่การืแจักแจังคว่าม้ถี� รือ้ียล้ะ คา่เฉล้ี�ย แล้ะส่ว่นเบี�ยงเบนม้าติรืฐาน คา่สูงสุด คา่ติ�ำสุด ว่เิครืาะห์

ด้ว่ยด้ว่ยโป็รืแกรืม้สำเรื็จัรืูป็ SPSS 

5. การืแป็ล้ผล้ :

รืะดับคว่าม้รือีบรืู้ด้านสุขภาพภาพรืว่ม้ป็รืะยุกติ์แป็ล้ผล้แบบอีิงเกณฑ์์ ขอีง Bloom(1968) แบ่งเป็็น 3 รืะดับ

 รืะดับดี คือี รื้อียล้ะ 80 ขอีงคะแนนเติ็ม้

 รืะดับป็านกล้าง คือี รื้อียล้ะ 60-79 ขอีงคะแนนเติ็ม้

 รืะดับติ�ำ คือี คะแนนน้อียกว่่ารื้อียล้ะ 60 ขอีงคะแนนเติ็ม้ 
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8. ตรวจิพบุพยาธิิได้รักิษาด้วย 8. ตรวจิพบุพยาธิิได้รักิษาด้วย 
ยา Praziquantelยา Praziquantel

6. กิารตรวจิอิุจิจิาระหาไข่พยาธิิ6. กิารตรวจิอิุจิจิาระหาไข่พยาธิิ

7. ผลกิารตรวจิพยาธิิใบุไม้ตับุ7. ผลกิารตรวจิพยาธิิใบุไม้ตับุ

4. รายได้4. รายได้

5. อิาชีพ5. อิาชีพ

ผลกิารดำเนินงานผลกิารดำเนินงาน

1. เพศุ1. เพศุ
2. อิายุ2. อิายุ

3. ระดับุกิารศุึกิษา3. ระดับุกิารศุึกิษา

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ
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ระดับุความรอิบุร้้ด้านิสัุขภาพกิารป้้อิงกิันิโรคพยาธิิใบุไม้ตับุและมะเร็งท่อินิ้ำดีระดับุความรอิบุร้้ด้านิสัุขภาพกิารป้้อิงกิันิโรคพยาธิิใบุไม้ตับุและมะเร็งท่อินิ้ำดี

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชาชน จำแนกตามระดับความรอบร้้ด้านสุขภาพ  
การป้องกันโรคพยาธิิใบไม้ตับและมะเร็งท่่อน้ำดี

องค์์ประกอบ ระดัับสููง ระดัับกลาง ระดัับต่่ำ

1. การเข้้าถึึงข้้อมููลและการบริการทางสูุข้ภาพ 34
(8.1)

91
(2.6)

297
(70.4)

2. ค์วามูรู้ค์วามูเข้้าใจ  377
(89.3)

22
(5.2)

23
(5.5)

3. ทักษะการสู่่อสูารเพ่่อป้องกันโรค์ 76
(18.0)

81
(19.2)

265
(62.8)

4. การจัดัการต่นเอง 190
(45.0)

86
(20.4)

146
(34.6)

5. ค์วามูรู้เท่าทันสู่่อ 135
(32.0)

81
(19.2)

206
(48.8)

6. ทักษะการต่ัดัสูินใจ 201
(47.6)

78
(18.5)

143
(33.9)

7. พฤต่ิกรรมูการรับประทานอาหารเสูี่ยง 143
(33.9)

160
(37.9)

119
(28.2)

สรุปผล/ข้อเสนอแนะ

จัากผล้การืสำรืว่จั ป็รืะชาชนยังเข้าถ่งข้อีมู้ล้แล้ะบรืิการืสุขภาพน้อีย รื้อียล้ะ 70.4 ซ้่�งสอีดคล้้อีงกับคว่าม้รืู้เที่่าที่ันสื�อี 

รื้อียล้ะ 48.8 แล้ะการืสื�อีสารืข้อีมู้ล้ที่ี�อียู่ในรืะดับติ�ำ รื้อียล้ะ 62.8 ดังนั�นหน่ว่ยงานที่ี�เกี�ยว่ข้อีงคว่รืหาแนว่ที่างพัฒนาศึักยภาพ

ผู้นำชุม้ชนแล้ะจััดกิจักรืรืม้ส่งเสรืิม้ให้ป็รืะชาชนเข้าถ่งข้อีมู้ล้แล้ะบรืิการืสุขภาพอีย่างติ่อีเนื�อีงแล้ะม้ีรืะบบติิดติาม้แล้ะสำรืว่จั

คว่าม้รือีบรืู้ด้านสุขภาพขอีงป็รืะชาชนหล้ังจัากม้ีการืจััดกิจักรืรืม้อีีกครืั�ง เพื�อีเป็รืียบเที่ียบแล้ะป็รืะเม้ินสถานการืณ์ในชุม้ชน

อีย่างติ่อีเนื�อีง ติล้อีดจันการืศึ่กษาป็ัจัจััยที่ี�สัม้พันธิ์กับการืติิดเชื�อีพยาธิิใบไม้้ติับเพื�อีการืป็รืับเป็ล้ี�ยนพฤติิกรืรืม้ที่ี�เหม้าะสม้

ขอีงการืป็้อีงกันโรืคพยาธิิใบไม้้ติับแล้ะม้ะเรื็งที่่่อีน�ำดี

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 18
8



ควิามเป็นมา
อีงคก์ารือีนามั้ยโล้กได้จัดัใหโ้รืคพยาธิใิบไม้ตั้ิบ เป็น็ปั็จัจััยหลั้กทีี่�กอ่ีใหเ้กดิโรืคม้ะเร็ืงที่อ่ีน�ำดี ซ้่�งเป็น็ปั็ญหาที่างสาธิารืณสุข

ที่ี�สำคญัในรืะดบัป็รืะเที่ศึแล้ะภาคติะว่นัอีอีกเฉยีงเหนอืีขอีงป็รืะเที่ศึไที่ย สาเหติขุอีงการืเสยีชวี่ติิที่ั�ว่ป็รืะเที่ศึป็ลี้ะป็รืะม้าณ 28,000 คน 

กรืะที่รืว่งสาธิารืณสุข กรืม้คว่บคุม้โรืค ได้รื่ว่ม้กำหนดแผนยุที่ธิศึาสติรื์ที่ศึว่รืรืษกำจััดป็ัญหาพยาธิิใบไม้้ตัิบแล้ะม้ะเรื็งที่่อีน�ำดี  

ติั�งแติ่ป็ี พ.ศึ.2559-2568 โดยกำหนดเป็้าหม้าย คือี อีัติรืาการืติิดเชื�อีพยาธิิใบไม้้ติับล้ดล้ง น้อียกว่่ารื้อียล้ะ 1 แล้ะป็ล้าป็ล้อีดเชื�อี

น้อียกว่่ารื้อียล้ะ 1 แล้ะ อีัติรืาการืติายจัากม้ะเรื็งที่่อีน�ำดี ล้ดล้ง 2 ใน 3 ในป็ีพ.ศึ. 2578 ที่ั�งนี�เครืือีข่ายที่ี�เกี�ยว่ข้อีงได้ดำเนินการื

ขับเคล้ื�อีน ติาม้ม้าติรืการืแผนยุที่ธิศึาสติรื์ เพื�อีให้บรืรืลุ้เป็้าหม้ายขอีงแผนยุที่ธิศึาสติรื์ ทีี่�จัะส่งผล้ให้การืกำจััดป็ัญหาพยาธิิ

ใบไม้้ติบัแล้ะม้ะเร็ืงที่อ่ีน�ำดี เกิดคว่าม้ยั�งยนื จัากการืดำเนินงานในพื�นที่ี� ติำบล้ขะยูง อีำเภอีอีทุี่มุ้พรืพสิยั จังัหวั่ดศึรืสีะเกษ ทีี่�ผา่นม้า 

พบอีัติรืาคว่าม้ชุกขอีงโรืคพยาธิิใบไม้้ตัิบสูงเกินเกณฑ์์เป็้าหม้ายที่ี�กรืะที่รืว่งสาธิารืณสุขกำหนด โดยในปี็พ.ศึ.2558-2560 

พบอีตัิรืาคว่าม้ชกุ รือ้ียล้ะ 9.14, 6.58 แล้ะ 8.67 ติาม้ล้ำดบั จัากการืสำรืว่จัพฤติิกรืรืม้กลุ่้ม้เสี�ยง ป็พี.ศึ.2560 พบว่า่ ม้ปี็รืะชาชน

ม้ีพฤติิกรืรืม้การืรัืบป็รืะที่านป็ล้าน�ำจืัดเกล้็ดขาว่ว่งศ์ึป็ล้าติะเพียนแบบสุกๆ ดิบๆ รื้อียล้ะ 49.0 เพื�อีแก้ไขป็ัญหาดังกล้่าว่ 

จั่งได้ป็รืะยุกติ์แนว่ที่างการืดำเนินงานคว่บคุม้ป็้อีงกันโรืคพยาธิิใบไม้้ติับ ขอีงกรืะที่รืว่งสาธิารืณสุขม้าจััดที่ำเป็็น หล้ัก 4ป็. 1ข.

วีระพล วิเศุษสัังข์, ณรงค์ วราพุฒ และ รัตนิาภรณ์ วราพุฒ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศร่สะเกษ

4ป.4ป.  1ข.1ข. บ่่เป็็นโรคพยาธิิใบ่ไม้้ตัับ่บ่่เป็็นโรคพยาธิิใบ่ไม้้ตัับ่

ป. ที� 1 ปรับเปลี�ยนพฤติกิรรมไม่รับประทานปลาน้ำจ้ดสุกิๆ ดิบๆ
• จััดอบรมปรับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการป้องกันโรคพยาธิิใบไม้ติับ
• แจักแบบบันทึึกตินเอง

ป. ที� 3 ปฏิิบัติตามคำแนะนำของแกินนำสุขภาพชีุมชีน
• ส่่งเส่ริมค่านิยมในการบริโภคอาหารทึ่�ถููกสุ่ขลี่ักษณะแลี่ะปลี่อดพยาธิิ
• เย่�ยม ติิดติาม โดยเจั้าหน้าทึ่�ส่าธิารณสุ่ข แลี่ะ อส่ม. ทึุกส่ัปดาห์

1 ข. ค้อ ขับถู่ายอุจจาระ ลงในส้วิมทุกิครั้ง
• ส่่งเส่ริมแลี่ะส่นับส่นุนให้ประชาชนม่ส่้วมใช้ แลี่ะถู่ายอุจัจัาระในส่้วม  

หรือในลี่ักษณะทึ่�ส่ามารถูป้องกันมิให้อุจัจัาระถููกน้ำพัดพาลี่งสู่่แหลี่่งน้ำได้

ป. ที� 2 ปรุงอาหารให้สุกิสะอาดและล้างม้อให้สะอาด
• อบรมให้ความรู้ / ส่าธิิติเมนูปรุงสุ่กจัากปลี่าน้ำจัืด
• ให้สุ่ขศึึกษา / ส่าธิิติการลี่้างมือทึ่�ถููกติ้อง

ป. ที� 4 ตรวิจอุจจาระเพ้�อหาไข่พยาธิและรักิษา
• ประชาส่ัมพันธิ์เชิญชวนให้ไปติรวจัอุจัจัาระหาไข่พยาธิิ
• จั่ายยารักษาผูู้้ทึ่�ติรวจัอุจัจัาระพบไข่พยาธิิให้ครอบคลีุ่มร้อยลี่ะ 95
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วิัตถูุประสงค์ 
เพื�อีศึก่ษาผล้ขอีงการืป็รัืบเป็ล้ี�ยนพฤติกิรืรืม้การืป็อ้ีงกนัโรืคพยาธิใิบไม้ตั้ิบ โดยใชห้ล้กั 4 ป็. 1 ข. ในป็รืะชาชนกลุ้ม่้เสี�ยง 

ติำบล้ขะยูง อีำเภอีอีุทีุ่ม้พรืพิสัย จัังหว่ัดศึรืีสะเกษ

วิิธีกิารศึกิษา
เป็น็การืศึก่ษาแบบก่�งที่ดล้อีง กลุ้ม่้ติวั่อียา่งคดัเล้อืีกดว้่ยว่ธิิกีารืสุม่้อียา่งงา่ยจัากป็รืะชาชนกลุ้ม่้เสี�ยง แบง่เป็น็กลุ้ม่้ที่ดล้อีง

แล้ะกลุ้่ม้เป็รืียบเที่ียบกลุ้่ม้ล้ะ 50 คน กลุ้่ม้ที่ดล้อีงได้รืับกิจักรืรืม้การืป็รืับเป็ล้ี�ยนพฤติิกรืรืม้การืป็้อีงกันโรืคพยาธิิใบไม้้ติับ 

โดยใช้หล้ัก 4ป็. 1ข. 

ป็. ที่ี� 1 ป็รืับเป็ล้ี�ยนพฤติิกรืรืม้ไม้่รืับป็รืะที่านป็ล้าน�ำจัืดเกล้็ดขาว่ว่งศึ์ป็ล้าติะเพียนแบบสุกๆ ดิบๆ 

ป็. ที่ี� 2 ป็รืุงอีาหารืให้สุกสะอีาดแล้ะล้้างม้ือีให้สะอีาด 

ป็. ที่ี� 3 ป็ฏิิบัติิติาม้คำแนะนำขอีงแกนนำสุขภาพชุม้ชน 

ป็. ที่ี� 4 ไป็ติรืว่จัอีุจัจัารืะเพื�อีหาไข่พยาธิิแล้ะรืักษา

1ข. ขับถ่ายอีุจัจัารืะ ล้งในส้ว่ม้ทีุ่กครืั�ง

รืะยะเว่ล้าดำเนินการื 3 เดือีน แล้ะติิดติาม้ติรืว่จัอุีจัจัารืะซ้�ำ 6 เดือีน แล้ะ 1 ป็ี เก็บรืว่บรืว่ม้ข้อีมู้ล้ก่อีนแล้ะหลั้ง 

การืที่ดล้อีง โดยใช้แบบสอีบถาม้ ว่ิเครืาะห์ข้อีมู้ล้เชิงป็รืิม้าณด้ว่ยสถิติิเชิงพรืรืณนา แล้ะสถิติิเชิงอีนุม้านใช้ Paired t-test แล้ะ 

Independent t-test

ผลกิารศึกิษา
หล้งัที่ดล้อีงพบว่า่ กลุ้ม่้ที่ดล้อีงม้คีะแนนเฉลี้�ยดา้นคว่าม้รู้ื ดา้นการืรืบัรู้ื แล้ะดา้นพฤติิกรืรืม้การืป็อ้ีงกนัโรืคพยาธิใิบไม้ต้ิบั 

เพิ�ม้ข่�นม้ากกว่่าก่อีนการืที่ดล้อีง แล้ะม้ากกว่า่กลุ้ม่้เป็รีืยบเทีี่ยบอีย่างมี้นยัสำคัญที่างสถิติ ิ(p-value <0.05) ผล้การืติรืว่จัอุีจัจัารืะ

หล้ังการืที่ดล้อีง แล้ะติิดติาม้ติรืว่จัอีุจัจัารืะซ้�ำ 6 เดือีน แล้ะ 1 ป็ี ไม้่พบผู้ติิดเชื�อีพยาธิิใบไม้้ติับรืายใหม้่ แล้ะไม้่พบผู้ติิดเชื�อีซ้�ำ 

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี
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สรุป
หล้ัก 4 ป็. 1 ข. เป็็นอีีกหน่�งแนว่ที่างในการืป็รืับเป็ล้ี�ยนพฤติิกรืรืม้เพื�อีป็้อีงกันโรืคพยาธิิใบไม้้ติับ ซ้่�งช่ว่ยล้ดอีัติรืา 

คว่าม้ชุกขอีงโรืคพยาธิิใบไม้้ตัิบในชุม้ชนได้ คว่รืมี้การืขยายผล้นำไป็ป็รัืบใช้ในชุม้ชนอีื�นๆ แล้ะพัฒนารูืป็แบบการืดำเนินงาน 

แบบม้ีส่ว่นรื่ว่ม้ขอีงทีุ่กภาคส่ว่น ซ้่�งจัะนำไป็สู่การืดำเนินงานอีย่างติ่อีเนื�อีงแล้ะอีย่างยั�งยืนติ่อีไป็

ปัจจัยแห่งควิามสำเร็จ
● ผู้บรืิหารืเห็นคว่าม้สำคัญในการืขับเคล้ื�อีนนโยบาย สนับสนุน ว่างแผนการืดำเนินงานให้ติ่อีเนื�อีง

● การืมี้ส่ว่นร่ืว่ม้ขอีงภาคีเครืือีข่ายสาธิารืณสุข เที่ศึบาล้ ผู้นำชุม้ชน อีสม้. แล้ะโรืงเรีืยน ให้คว่าม้ร่ืว่ม้มื้อีแล้ะสนับสนุน 

งบป็รืะม้าณในการืดำเนินงานป็้อีงกันโรืคพยาธิิใบไม้้ติับแล้ะม้ะเรื็งที่่อีน�ำดี

กิารสร้างควิามยั�งย้น
การืดำเนินงานจัะเกิดคว่าม้ยั�งยืนได้ ติ้อีงม้ีชุม้ชนเป็็นแกนหล้ัก ที่ี�ได้รัืบการืพัฒนาอีงค์คว่าม้รู้ืแล้ะคว่าม้เข้าใจัรื่ว่ม้ถ่ง

คว่าม้ติรืะหนักเห็นคว่าม้สำคัญขอีงปั็ญหา โดยเข้าม้ามี้ส่ว่นร่ืว่ม้ในทุี่กขั�นติอีน ติั�งแต่ิรื่ว่ม้คิด รื่ว่ม้วิ่เครืาะห์ป็ัญหา รื่ว่ม้ว่างแผน 

แล้ะรื่ว่ม้ดำเนินการื ติล้อีดจันการืติิดติาม้ป็รืะเม้ินผล้ การืแล้กเป็ล้ี�ยนเรืียนรืู้ เพื�อีหาแนว่ที่างพัฒนาอีย่างติ่อีเนื�อีงแล้ะเกิดคว่าม้

ยั�งยืน ซ้่�งติ้อีงใช้กรืะบว่นการืสรื้างภาคีเครืือีข่าย โดยเฉพาะผู้นำขอีงหน่ว่ยงานที่ี�เกี�ยว่ข้อีงให้การืสนับสนุนการืดำเนินงาน แล้ะ

การืสรื้างแกนนำเพื�อีขับเคล้ื�อีนการืดำเนินงานไป็สู้เป็้าหม้ายได้อีย่างม้ีป็รืะสิที่ธิิภาพ

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี
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สำนักิงานป้องกิันควิบคุมโรคที� 1 6 7 8 9 และ10

ผลกิารดำเนิินิงานิป้งีบุป้ระมาณผลกิารดำเนิินิงานิป้งีบุป้ระมาณ  2559-25642559-2564
มาตรการ ผลการดำเนินงาน

การสร้างเสริมสุขภาพ:
จััดการืสุขาภิบาล้ 
สิ�งแว่ดล้้อีม้ ล้ดการื
ป็นเป็้�อีนในแหล้่งน�ำ/
ห่ว่งโซ้่อีาหารื  
(ป็ล้าป็ล้อีดพยาธิิ)

1) ม้ีการืพัฒนาติำบล้จััดการืสุขภาพแบบครืบว่งจัรืในพื�นที่ี�เสี�ยง

เขต

อปท่.จัดการสิ�งแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

อำเภอ 

เป้าหมาย

จำนวนบ่อบำบัด 

สิ�งปฏิิก้ลท่ี�ใช้ได้
ร้อยละ

จำนวน 

เป้าหมาย

ผลงาน(แห่ง) 

2559-64
ร้อยละ

เขต 1 239 5 2.1 2,950 1,205 40.8

เขต 6 9 1 11.1 277 127 45.8

เขต 7 77 11 14.3 3,434 1,975 57.5

เขต 8 87 40 46.0 3,067 2,764 90.1

เขต 9 88 9 10.2 3,860 1,886 48.9

เขต 10 70 25 35.7 2,798 2,300 82.2

รวม 570 91 16.0 16,386 10,257 62.6

แหล้่งข้อีมู้ล้ : สำนักงานป็้อีงกันคว่บคุม้โรืคที่ี� 1 6 7 8 9 แล้ะ 10 ข้อีมู้ล้ ณ 30 กันยายน 2564

การควบคุมป้องกัน
ติรืว่จัค้นหาการืติิดพยาธิิ
เพื�อีนำสู่การืรืักษา/ 
ป็รืับเป็ล้ี�ยนพฤติิกรืรืม้

2) การืคัดกรือีงการืติิดพยาธิิด้ว่ยการืติรืว่จัอีุจัจัารืะ

แหล้่งข้อีมู้ล้ : สำนักงานป็้อีงกันคว่บคุม้โรืคที่ี� 1 6 7 8 9 แล้ะ 10 ข้อีมู้ล้ ณ 30 กันยายน 2564

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี12
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มาตรการ ผลการดำเนินงาน

การรักษาพยาบาล
ติรืว่จัคัดกรือีงกลุ้่ม้เสี�ยง
อีายุ 40 ป็ี ข่�นไป็ 
ด้ว่ยอีัล้ติรื้าซ้าว่ด์

3) การืติรืว่จัคัดกรือีงกลุ้่ม้เสี�ยง CCA อีายุ 40 ป็ีข่�นไป็ด้ว่ยอีัล้ติรื้าซ้าว่ด์

เขต เป้าหมาย อัลตร้าซาวด์ ผิดปกติ
สงสัย 
CCA

CT/ MRI
ร้อยละ

(สงสัย CCA  
ส่งต่อ CT/ MRI)

พบเป็น
มะเร็ง

รักษา

1 147,250 91,558 29,408 503 29 5.8 9 7

6 19,365 25,137 11,442 164 30 18.3 5 1

7 153,464 174,435 66,377 1,976 696 35.2 319 313

8 247,130 263,387 105,162 1,396 294 21.1 129 109

9 147,118 164,440 46,825 1,330 532 40.0 271 271

10 230,108 192,609 84,197 1,020 273 26.8 13 12

รวม 944,435 911,566 343,411 6,389 1,854 29.0 746 713

แหล้่งข้อีมู้ล้ : https://cloud.cascap.in.th ข้อีมู้ล้ ณ 30 กันยายน 2564

การสร้าง 
ความรอบร้้ (HL) เขต กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ

 นักเรียน คร้

อสม./แกน

นำ ประชาชน

ผ้้ประกอบการ

ปลาร้า-ปลาส้ม อบรม สำรวจ อ่�นๆระบุ

เขต 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

เขต 6 ✓ ✓ ✓

เขต 7 ✓ ✓ ✓ ✓

เขต 8 ✓ ✓ ✓ ✓

เขต 9 ✓ ✓ ✓ ✓

เขต 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

แหล้่งข้อีมู้ล้:  สำนักงานป็้อีงกันคว่บคุม้โรืคที่ี�1 6 7 8 9 แล้ะ 10 ข้อีมู้ล้ ณ 30 กันยายน 2564

การส่�อสารสาธิารณะ /
สนับสนุน ประสาน
การขับเคล่�อน 
โครงการ   

ในช่ว่ง ป็ี 2559 - 2564  ทีุ่กพื�นที่ี�ในคว่าม้รัืบผิดชอีบขอีง สครื.1 6 7 8 9 แล้ะ10 ม้ีการืขับเคล้ื�อีนการืดำเนินงาน 
การืสื�อีสารืรืณรืงค์ ป็รืะชาสัม้พันธิ์การืป้็อีงกันคว่บคุม้โรืคพยาธิิใบไม้้ตัิบแล้ะม้ะเร็ืงที่่อีน�ำดี อีาหารืป็ล้อีดภัย ป็ล้าป็ล้อีด
พยาธิิ อีย่างติ่อีเนื�อีงทีุ่กป็ี

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี 13
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ปัญหาและข้อจำกิัดในกิารดำเนินงาน

โอกิาสในกิารพัฒนา

● การืขอีใช้ที่ี�ดนิในการืสร้ืางบ่อีบำบัดสิ�งป็ฏิกูิล้ ดำเนินการื
ได้ยาก หล้ายขั�นติอีน ใช้เว่ล้านาน 

● ขาดการืบงัคบัใชก้ฎหม้ายที่ี�เกี�ยว่ขอ้ีง (เที่ศึบญัญตัิ ิพรืบ.
การืสาารืณสุข) อีย่างจัรืิงจััง

● แบบกอ่ีสรืา้งไม้เ่หม้าะสม้บางแหง่สรืา้งแล้ว้่ ใชง้านไม้ไ่ด้
● ในบางพื�นทีี่�การืที่ำป็รืะชาคม้ ไม่้ผ่านม้ติิจัากชุม้ชนให้

ดำเนินการืก่อีสรื้าง
● ในบางพื�นที่ี�ขาดงบป็รืะม้าณในการืก่อีสรื้าง

● การืจัดัการืเรืยีนการืสอีนขาดคว่าม้ติอ่ีเนื�อีง
● ขาดการืติิดติาม้การืจััดการืเรีืยนการืสอีน 

แล้ะการืใช้ E-book ในโรืงเรืียน
● ขาดการืป็รืะเม้ินผล้ที่ี�ชัดเจัน

● อีุป็กรืณ์ในการืติรืว่จั เช่น 
เครืื�อีงอีัล้ติรื้าซ้าว่ด์ 
ไม้่เพียงพอี

● ขาดบุคล้ากรืในการื
ว่ินิจััยอีัล้ติรื้าซ้าว่ด์

● ป็รืะชาชนบางส่ว่น ยังขาดคว่าม้ติรืะหนัก
ในการืป็รืับเป็ล้ี�ยนนพฤติิกรืรืม้

กิารจัดกิารสุขาภิบาลสิ�งแวิดล้อม

● ขับเคล้ื�อีนการืดำเนินงานผ่านคณะกรืรืม้การื
สาธิารืณสุขจัังหว่ัด แล้ะในรืะดับอีำเภอี 
ผ่านคณะกรืรืม้การื พชอี.

● อีป็ที่. รื่ว่ม้กับศึูนย์ว่ิชาการืจััดที่ำ Road Map 
การืสรื้างบ่อีบำบัดสิ�งป็ฏิิกูล้

● ส่งเสรืิม้ให้ม้ีการืบังคับใช้กฎหม้ายที่ี�เกี�ยว่ข้อีง 
เพื�อีให้เกิดการืจััดการืสิ�งป็ฏิิกูล้ที่ี�ม้ี
ป็รืะสิที่ธิิภาพ

● ป็รืะสานคว่าม้รื่ว่ม้ม้ือีกับกรืะที่รืว่งม้หาดไที่ย 
ในการืกาหนดเป็็นติัว่ชี ว่ัดการืจััดการืสิ�งป็ฏิิกูล้
แล้ะการืพิจัารืณาอีนุญาติในการืใช้ที่ี�ดิน
สาธิารืณะป็รืะโยชน์

● สนับสนุนการืสรื้างบ่อีบำบัดสิ�งป็ฏิิกูล้
อีย่างน้อียอีำเภอีล้ะ 1 แห่ง

กิารตรวิจคัดกิรองด้วิยอัลตร้าซาวิด์ 

● พัฒนาศึักยภาพแพที่ย์อีัล้ติรื้าซ้าว่ด์ แล้ะ
พยาบาล้ Nurse sonographer  
ให้ครือีบคลุ้ม้

● คว่รืม้ีการืจััดอีบรืม้แพที่ย์  
หรืือีผู้ม้ีอีำนาจัติรืว่จัอีย่างน้อีย 1 รืุ่น  
ในทีุ่กป็ี

กิารสัร้างความรอิบุร้้ และสั่�อิสัารสัาธิารณะ

● คว่รืม้ีการืป็รืะเม้ินคว่าม้รืู้แล้ะพฤติิกรืรืม้
สุขภาพป็รืะชาชน

● คว่รืเรื่งรืัดการืสรื้างคว่าม้รือีบรืู้ให้กับป็รืะชาชน
โดยเฉพาะในชุม้ชนที่ี�เป็็นพื�นที่ี�เสี�ยงสูง

● เสรืิม้สรื้างคว่าม้รืู้ คว่าม้เข้าใจัให้ป็รืะชาชน 
ผ่านเสียงติาม้สาย หอีกรืะจัายข่าว่  
สถานีว่ิที่ยุที่้อีงถิ�น

กิารจัดกิารเรียนกิารสอน

● กรืะที่รืว่งที่ี�เกี�ยว่ข้อีงคว่รืม้ีแนว่ป็ฏิิบัติิด้าน
การืจััดการืเรืียนการืสอีน ล้งสู่พื�นที่ี�ให้ชัดเจัน

● คว่รืม้ีหล้ักสูติรืเรืื�อีงพยาธิิใบไม้้ติับแล้ะ
ม้ะเรื็งที่่อีน�ำดี บูรืณาการืบรืรืจัุในว่ิชา 
สุขศึ่กษา

● ผู้รืับผิดชอีบงานรืะดับจัังหว่ัดคว่รืป็รืะสาน
คว่าม้รื่ว่ม้ม้ือีกับหน่ว่ยงานที่างการืศึ่กษา 
ในการืติิดติาม้การืจััดการืเรืียนการืสอีน 
ให้เกิดคว่าม้ติ่อีเนื�อีงแล้ะยั�งยืน

● คว่รืม้ีการืจััดที่ำแล้ะป็รืะเม้ินการืเรืียนการืสอีน 
ป็รืะเม้ิน E-book ในโรืงเรืียน แล้ะติิดติาม้
อีย่างติ่อีเนื�อีง

● ขาดแคล้นบุคล้ากรื 
จัุล้ที่ัศึนากรื ที่ี�ม้ีที่ักษะแล้ะ
คว่าม้ชำนาญ

● จัากการืติรืว่จัอีุจัจัารืะซ้�ำ 
ยังพบการืติิดพยาธิิซ้�ำสูง

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี14
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ภาพกิิจกิรรมภาพกิิจกิรรม

กิารพัฒนาบุคลากิร กิารสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยปลาปลอดพยาธิกิารพัฒนาบุคลากิร กิารสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยปลาปลอดพยาธิ

กิารพัฒนาบุคลากิรในกิารตรวิจคัดกิรองและวิินิจฉััยโรคพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธ ิกิารพัฒนาบุคลากิรในกิารตรวิจคัดกิรองและวิินิจฉััยโรคพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธ ิ
ด้วิยปัญญาประดิษฐ์ (AI)ด้วิยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

กอีงโรืคติิดติ่อีที่ั�ว่ไป็ กรืม้คว่บคุม้โรืค ได้จััดป็รืะชุม้เชิงป็ฏิิบัติิการืพัฒนาบุคล้ากรื เรืื�อีงการืสรื้างม้าติรืฐานอีาหารืป็ล้อีดภัย 

ป็ล้าป็ล้อีดพยาธิิ ผ่านรืะบบ Zoom ในวั่นอีังคารืทีี่� 22 กุม้ภาพันธิ์ 2565 โดยมี้ผู้เข้ารื่ว่ม้ป็รืะชุม้จัากหล้ายภาคส่ว่นทัี่�ว่ป็รืะเที่ศึ  

ป็รืะกอีบด้ว่ยบุคล้ากรืที่างการืแพที่ย์แล้ะสาธิารืณสุข บคุล้ากรืที่างการืศ่ึกษา แล้ะผูป้็รืะกอีบการืกิจัการือีาหารืป็รืะเภที่ป็ล้า ในพื�นที่ี�เสี�ยงสูง 

จัำนว่น 269 คน ผู้เข้าร่ืว่ม้ป็รืะชุม้มี้รืะดับคว่าม้คว่าม้พ่งพอีใจัต่ิอีการืจััดป็รืะชุม้ผ่าน รืะบบ zoom ครืั�งนี� ในรืะดับม้ากถ่งม้ากทีี่�สุด  

ถ่งรื้อียล้ะ 94.73

กอีงโรืคติดิต่ิอีที่ั�ว่ไป็ กรืม้คว่บคุม้โรืค ได้จัดัป็รืะชุม้เชงิป็ฏิบัิติิการืพัฒนาบุคล้ากรืในการืติรืว่จัคัดกรือีงแล้ะวิ่นจิัฉยัโรืคพยาธิใิบไม้้ตัิบ 

แล้ะหนอีนพยาธิิด้ว่ยป็ัญญาป็รืะดิษฐ์ (AI) ผ่านรืะบบ Zoom ว่ันศุึกร์ืทีี่� 25 กุม้ภาพันธิ์ 2565 โดยม้ีผู้เข้าร่ืว่ม้ป็รืะชุม้เป็็นบุคล้ากรื

ที่างการืแพที่ย์แล้ะสาธิารืณสุขที่ั�ว่ป็รืะเที่ศึ บคุล้ากรืที่างการืศ่ึกษา แล้ะเจ้ัาหน้าทีี่�เที่คโนโล้ยีสารืสนเที่ศึ จัำนว่น 431 คน ผู้เข้าร่ืว่ม้ป็รืะชุม้

ม้คีว่าม้พ่งพอีใจัในภาพรืว่ม้ขอีงการืจัดัป็รืะชุม้แล้ะมี้คว่าม้คิดเห็นว่า่ยินดเีขา้รืว่่ม้หากมี้การืจัดักิจักรืรืม้ครืั�งติอ่ีไป็ ในรืะดับม้ากถง่ม้ากทีี่�สุด 

ถ่งรื้อียล้ะ 96.58
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พัฒนาศักิยภาพนักิจุลทัศนากิรในกิารตรวิจวิินิจฉััยพัฒนาศักิยภาพนักิจุลทัศนากิรในกิารตรวิจวิินิจฉััย

พััฒนาบุุคลากรในการตรวจคัดกรองด้วยชุุดตรวจพัยาธิิใบุไม้้ตับุด้วยปััสสาวะอย่างเร็ว (OV-RDT)พััฒนาบุุคลากรในการตรวจคัดกรองด้วยชุุดตรวจพัยาธิิใบุไม้้ตับุด้วยปััสสาวะอย่างเร็ว (OV-RDT)

ตรวิจคัดกิรองกิารติดเชี้้อซ้ำโรคพยาธิใบไม้ตับ ในประชีาชีนกิลุ่มเสี�ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวิจคัดกิรองกิารติดเชี้้อซ้ำโรคพยาธิใบไม้ตับ ในประชีาชีนกิลุ่มเสี�ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป 

สำนักงานป็้อีงกันคว่บคุม้โรืคที่ี� 1 จัังหว่ัดเชียงใหม้่ จััดป็รืะชุม้เชิงป็ฏิิบัติิการืพัฒนาศึักยภาพนักจัุล้ที่ัศึนากรืในการืติรืว่จัว่ินิจัฉัย
โรืคหนอีนพยาธิิแล้ะโรืคพยาธิิใบไม้้ตัิบในพื�นทีี่�เสี�ยงสูง แล้ะการืพัฒนาศึักยภาพการืใช้ AI ป็รืะจัำป็ี 2565 ในรืะหว่่างวั่นที่ี� 24 - 28 
ม้กรืาคม้ 2565 ณ โรืงแรืม้น่านกรืีนเล้คว่ิว่ รืีสอีรื์ที่ อีำเภอีเม้ือีง จัังหว่ัดน่าน เพื�อีฟื้้�นฟืู้ว่ิชาการืพัฒนาอีงค์คว่าม้รืู้แล้ะที่ักษะในการืติรืว่จั
ว่ินิจัฉัยโรืคหนอีนพยาธิิให้กับเจั้าหน้าที่ี�ในพื�นที่ี�เขติสุขภาพที่ี� 1 รืว่ม้ที่ั�งสิ�น 40 คน โดยได้รืับเกียรืติิจัากนายแพที่ย์สุเม้ธิ อีงค์ว่รืรืณดี 
ผูอ้ีำนว่ยการืสำนักงานป็อ้ีงกนัคว่บคมุ้โรืคที่ี� 1 จังัหว่ดัเชยีงใหม้ ่เป็น็ป็รืะธิานเปิ็ดการืป็รืะชมุ้ แล้ะได้รืบัการืสนบัสนนุนายอีดุล้ยศ์ึกัดิ� ว่จิัติิรื 
ที่ี�ป็รื่กษากรืม้คว่บคุม้โรืคติิดติ่อีแล้ะที่ีม้ เป็็นว่ิที่ยากรื

สำนักงานป็้อีงกันคว่บคุม้โรืคที่ี�7 จัังหว่ัดขอีนแก่น รื่ว่ม้กับสถาบันว่ิจััยม้ะเรื็งที่่อีน�ำดี คณะแพที่ยศึาสติรื์ ม้หาว่ิที่ยาล้ัยขอีนแก่น 
ได้จััดที่ำโครืงการืว่ิจััยศึ่กษาแผนที่ี�รืะบาดขอีงการืติิดพยาธิิใบไม้้ติับ (Mapping) โดยการืติรืว่จัคัดกรือีงด้ว่ยชุดติรืว่จัพยาธิิใบไม้้ติับ
จัากปั็สสาว่ะอีย่างเร็ืว่ (OV-RDT) ในป็รืะชาชนกลุ้่ม้อีายุ 15 ป็ีข่�นไป็ พื�นทีี่�เขติสุขภาพทีี่� 7 ได้จััดป็รืะชุม้เชิงป็ฏิิบัติิการืพัฒนา 
ศึักยภาพบุคล้ากรื ในพื�นที่ี�เขติสุขภาพที่ี� 7 ในการืติรืว่จัคัดกรือีงด้ว่ยชุดติรืว่จัพยาธิิใบไม้้ติับจัากป็ัสสาว่ะอีย่างเรื็ว่ (OV-RDT) ในรืะหว่่าง
ว่ันที่ี� 27 - 28 ม้กรืาคม้ 2565 แล้ะ ว่ันที่ี� 3 , 8 - 9 กุม้ภาพันธิ์ 2565

สำนักงานป็้อีงกันคว่บคุม้โรืคที่ี� 7 จัังหว่ัดขอีนแก่น รื่ว่ม้กับผู้รืับผิดชอีบงานในพื�นที่ี� ได้ดำเนินการืติรืว่จัคัดกรือีงการืติิดเชื�อีซ้�ำ
ในป็รืะชาชนกลุ้่ม้เสี�ยงอีายุ 15 ป็ีข่�นไป็ ในพื�นที่ี�รืับผิดชอีบเขติสุขภาพที่ี� 7 ในเดือีนม้กรืาคม้ 2565 จัำนว่นที่ี�ส่งติรืว่จัที่ั�งหม้ด 442 รืาย 
ผล้ติรืว่จัพบเชื�อีพยาธิิใบไม้้ตัิบ 81 รืาย คิดเป็็นรื้อียล้ะ 18.33 แล้ะให้การืรืักษาด้ว่ยยา Praziquantel แล้ะเสริืม้สรื้างอีงค์คว่าม้รืู้
โรืคพยาธิิใบไม้้ติับแล้ะม้ะเรื็งที่่อีน�ำดี เพื�อีเกิดคว่าม้ติรืะหนักแล้ะป็รืับเป็ล้ี�ยนพฤติิกรืรืม้ทีุ่กรืาย
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สำนักงานป็อ้ีงกนัคว่บคุม้ที่ี� 9 จังัหว่ดันครืรืาชสมี้า รืว่่ม้กบั กอีงโรืคติดิติอ่ีที่ั�ว่ไป็ กรืม้คว่บคมุ้โรืค ไดอ้ีบรืม้พฒันารืปู็แบบการืสรืา้งคว่าม้
รือีบรู้ืด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในการืป้็อีงกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัิบ ในกลุ้่ม้อีาสาสมั้ครืสาธิารืณสุขป็รืะจัำหมู้่บ้าน ผู้ป็รืะกอีบการื  
เด็กนักเรืียน แล้ะเยาว่ชน ในพื�นที่ี�ติำบล้ดงกล้าง รืะหว่่างว่ันที่ี� 16 – 19 กุม้ภาพันธิ์ 2565 ณ ห้อีงป็รืะชุม้โรืงเรืียนบ้านดงกล้าง อีำเภอีคอีนสาน 
จัังหว่ัดชัยภูม้ิ ผู้เข้ารื่ว่ม้การือีบรืม้ป็รืะกอีบด้ว่ย อีาสาสม้ัครืสาธิารืณสุขป็รืะจัำหมู้่บ้าน แล้ะเด็กนักเรืียนชั�นป็รืะถม้ศึ่กษาป็ีที่ี� 3 - ชั�นม้ัธิยม้ศึ่กษา
ป็ีที่ี� 3 รืว่ม้จัำนว่นที่ั�งสิ�น 150 คน

สำนักงานป็้อีงกันคว่บคุม้โรืคที่ี� 10 จัังหว่ัดอีุบล้รืาชธิานี จััดอีบรืม้เชิงป็ฏิิบัติิการืสรื้างเสรืิม้คว่าม้รือีบรืู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
ในการืป็้อีงกันโรืคพยาธิิใบไม้้ติับแล้ะม้ะเรื็งที่่อีน�ำดี ให้กับบุคล้ากรืสาธิารืณสุขในพื�นที่ี�เขติสุขภาพที่ี� 10 ในว่ันที่ี� 27 – 29 ธิันว่าคม้ 2564 
ณ โรืงแรืม้สุนีย์แกรืนด์ แอีนด์ คอีนเว่นชั�น เซ้็นเติอีรื์ จั.อีุบล้รืาชธิานี ได้รืับเกียรืติิจัาก นายแพที่ย์ขจัรืศึักดิ� แก้ว่จัรืัส รือีงอีธิิบดีกรืม้คว่บคุม้โรืค 
เป็็นป็รืะธิานเป็ิดการืป็รืะชุม้ โดยม้ีว่ัติถุป็รืะสงค์ เพื�อีให้บุคล้ากรืที่างด้านสาธิารืณสุข เขติสุขภาพที่ี� 10 ได้เรืียนรืู้กรืะบว่นการื แล้ะสาม้ารืถ
เป็็นว่ิที่ยากรืจััดกิจักรืรืม้สรื้างคว่าม้รือีบรืู้ด้านสุขภาพ เรืื�อีงโรืคพยาธิิใบไม้้ติับแล้ะม้ะเรื็งที่่อีน�ำดี ให้กับป็รืะชาชนในพื�นที่ี� เพื�อีการืป็รืับเป็ล้ี�ยน
พฤติิกรืรืม้แล้ะสรื้างชุม้ชนติ้นแบบในการืป็้อีงกันโรืคพยาธิิใบไม้้ติับแล้ะม้ะเรื็งที่่อีน�ำดีให้เข้ม้แข็ง รืว่ม้จัำนว่นที่ั�งสิ�น 120 คน

สำนักงานป็้อีงกันคว่บคุม้โรืคที่ี� 10 จัังหว่ัดอีุบล้รืาชธิานี จััดป็รืะชุม้เชิงป็ฏิิบัติิการืขับเคล้ื�อีนแล้ะสนับสนุนการืจััดรืะบบสุขาภิบาล้แล้ะ
การืจััดการืสิ�งป็ฏิิกูล้ ว่ันที่ี� 21-22 กุม้ภาพันธิ์ 2565 ณ โรืงแรืม้ บ้านสว่นคุณติา กอีล้์ฟื้ แอีนด์ รืีสอีรื์ที่ จัังหว่ัดอีุบล้รืาชธิานี ซ้่�งได้รืับเกียรืติิ 
จัาก นายแพที่ย์ที่ว่ีศึิล้ป็์ ว่ิษณุโยธิิน ผู้ติรืว่จัรืาชการืกรืะที่รืว่ง เขติสุขภาพที่ี� 10 เป็็นป็รืะธิานเป็ิดการืป็รืะชุม้ โดยม้ีว่ัติถุป็รืะสงค์ เพื�อีให้บุคล้ากรื 
ที่ี� เกี�ยว่ข้อีงได้รืับการืพัฒนาศัึกยภาพด้านการืจััดรืะบบสุขาภิบาล้แล้ะสิ�งป็ฏิิกูล้แล้ะสาม้ารืถดำเนินการืสร้ืางบ่อีบำบัดในพื�นทีี่�ได้ 
อีย่างมี้ป็รืะสิที่ธิิภาพ กลุ้่ม้เป็้าหม้ายป็รืะกอีบด้ว่ย เจั้าหน้าทีี่�ผู้รัืบผิดชอีบงานสำนักงานสาธิารืณสุขจัังหว่ัด อีงค์กรืป็กครือีงส่ว่นที่้อีงถิ�น 
ในพื�นที่ี�เสี�ยงโรืคพยาธิิใบไม้้ติับ หรืือีเป็็นพื�นที่ี�ที่ี�ยังไม้่ม้ีบ่อีบำบัด รืว่ม้จัำนว่นที่ั�งสิ�น 145 คน 

อบรมพัฒนารูปแบบกิารสร้างควิามรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)อบรมพัฒนารูปแบบกิารสร้างควิามรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

สร้างเสริม Health Literacyโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้กิับบุคลากิรสาธารณสุขสร้างเสริม Health Literacyโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้กิับบุคลากิรสาธารณสุข

ขับเคล้�อนบ่อบำบัดกิำจัดสิ�งปฏิิกิูลเต็มพ้้นที� ในเขตสุขภาพที� 10ขับเคล้�อนบ่อบำบัดกิำจัดสิ�งปฏิิกิูลเต็มพ้้นที� ในเขตสุขภาพที� 10

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี 17
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พัฒนาสร้างเสริม Health Literacy โรคพยาธิใบไม้ตับฯ ในกิลุ่มแกินนำชีุมชีนพัฒนาสร้างเสริม Health Literacy โรคพยาธิใบไม้ตับฯ ในกิลุ่มแกินนำชีุมชีน

กิารแลกิเปลี�ยนผลกิารดำเนินงานทศวิรรษกิำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีกิารแลกิเปลี�ยนผลกิารดำเนินงานทศวิรรษกิำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

จัจัดนิทรรศกิารและสาธิตกิารตรวิจพยาธิใบไม้ตับด้วิยชีุดตรวิจปัสสาวิะอย่างเร็วิ (OV-RDT)ดนิทรรศกิารและสาธิตกิารตรวิจพยาธิใบไม้ตับด้วิยชีุดตรวิจปัสสาวิะอย่างเร็วิ (OV-RDT)

สำนักงานป็้อีงกันคว่บคุม้โรืคที่ี� 10 จัังหว่ัดอีุบล้รืาชธิานี จััดป็รืะชุม้เชิงป็ฏิิบัติิการืสรื้างเสรืิม้คว่าม้รือีบรู้ืด้านสุขภาพ
โรืคพยาธิิใบไม้้ติับแล้ะม้ะเรื็งท่ี่อีน�ำดี ในกลุ้่ม้แกนนำชุม้ชนเพื�อีพัฒนาแนว่ที่างว่างแผนการืป็รืับเป็ลี้�ยนพฤติิกรืรืม้สรื้างชุม้ชนติ้นแบบ
ในการืป็้อีงกันโรืคพยาธิิใบไม้้ติับแล้ะม้ะเรื็งที่่อีน�ำดีให้เข้ม้แข็งแล้ะยั�งยืน ในว่ันที่ี� 28 ม้ีนาคม้ 2565 ณ อีงค์การืบรืิหารืส่ว่นติำบล้ดงบัง 
อีำเภอีล้ือีอีำนาจั จัังหว่ัดอีำนาจัเจัรืิญ แล้ะ ว่ันที่ี� 29 ม้ีนาคม้ 2565 ณ โรืงพยาบาล้ส่งเสรืิม้สุขภาพติำบล้บ้านหนอีงหล้่ม้ อีำเภอีดอีนติาล้ 
จัังหว่ัดมุ้กดาหารื โดยกลุ้่ม้เป็้าหม้ายป็รืะกอีบด้ว่ย สำนักงานสาธิารืณสุขจัังหว่ัด สำนักงานสาธิารืณสุขอีำเภอี โรืงพยาบาล้
ส่งเสรืิม้สุขภาพติำบล้ ผู้นำชุม้ชน อีงค์กรืป็กครือีงส่ว่นที่้อีงถิ�น ครืู แกนนำ อีสม้. แล้ะป็รืะชาชนกลุ้่ม้เสี�ยง รืว่ม้จัำนว่นที่ั�งสิ�น 160 คน

สำนักงานป็้อีงกันคว่บคุม้โรืคที่ี� 8 จัังหว่ัดอีุดรืธิานี รื่ว่ม้กับเครืือีข่ายกอีงโรืคติิดติ่อีที่ั�ว่ไป็ สครื.1 6 7 8 แล้ะ 9 ได้จััดป็รืะชุม้
รืาชการืติิดติาม้แล้ะแล้กเป็ล้ี�ยนผล้การืดำเนินงานที่ศึว่รืรืษกำจััดป็ัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ติับแล้ะม้ะเรื็งที่่อีน�ำดี ติาม้โครืงการืกำจััดป็ัญหา
โรืคพยาธิใิบไม้ตั้ิบแล้ะม้ะเร็ืงท่ี่อีน�ำดี เพื�อีรืำล้ก่ในพรืะม้หากรุืณาธิคุิณฯ ในวั่นที่ี� 30 ม้นีาคม้ 2565 โดยได้รืบัเกยีรืติจิัาก นพ.ขจัรืศัึกดิ� แก้ว่จัรืสั 
รือีงอีธิิบดีกรืม้คว่บคุม้โรืค เป็็นป็รืะธิานเป็ิดป็รืะชุม้ เพื�อีกรืะตุ้ินขับเคล้ื�อีนการืดำเนินงานให้เกิดป็รืะสิที่ธิิผล้สูงสุด แล้ะบรืรืลุ้ติาม้
เป็า้ป็รืะสงค์ ในพื�นที่ี�ดำเนินการืที่ั�งหม้ด 6 เขติสุขภาพ 29 จังัหวั่ด 3,506 ติำบล้ โดยดำเนินงานติาม้ 5 ม้าติรืการื ซ้่�งผล้การืดำเนินงานติั�งแติ่
ป็ ี2559 - 2564 ในภาพรืว่ม้ทุี่กเขติสุขภาพ อีตัิรืาคว่าม้ชุกพยาธิใิบไม้ตั้ิบม้แีนว่โน้ม้ล้ดล้ง แล้ะมี้การืดำเนินการือีย่างต่ิอีเนื�อีง รืายล้ะเอีียด
ติาม้ล้ิงค์ https://youtu.be/OpclMwlsPaY

สำนักงานป็้อีงกันคว่บคุม้โรืคที่ี� 7 จัังหว่ัดขอีนแก่น รื่ว่ม้กับเครืือีข่ายกอีงโรืคติิดติ่อีที่ั�ว่ไป็ สครื.1 6 8 9 แล้ะ 10 ได้จััดป็รืะชุม้
รืาชการืติิดติาม้แล้ะแล้กเป็ล้ี�ยนผล้การืดำเนินงานที่ศึว่รืรืษกำจััดป็ัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ติับแล้ะม้ะเรื็งที่่อีน�ำดี เพื�อีกรืะติุ้นการืขับเคล้ื�อีน
การืดำเนนิงานใหเ้กดิป็รืะสทิี่ธิผิล้ แล้ะบรืรืล้เุป็า้ป็รืะสงคต์ิาม้ ยทุี่ธิศึาสติรื ์โดยไดร่้ืว่ม้จััดนทิี่รืรืศึการืแล้ะสาธิติิการืติรืว่จัคดักรือีงพยาธิใิบไม้้ติบั 
ด้ว่ยชุดติรืว่จัป็ัสสาว่ะอีย่างเรื็ว่ (OV- RDT) ในว่ันที่ี� 30 ม้ีนาคม้ 2565 ณ ศึูนย์ป็รืะชุม้ม้ล้ฑ์าที่ิพย์ ฮอีล้ล้์ อีำเภอีเม้ือีง จัังหว่ัดอีุดรืธิานี
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สำนักงานป็้อีงกันคว่บคุม้โรืคที่ี� 8 จัังหว่ัดขอีนแก่น รื่ว่ม้กับเครืือีข่ายกอีงโรืคติิดติ่อีที่ั�ว่ไป็ สครื.1 6 7 9 แล้ะ 10 ได้จััดป็รืะชุม้
รืาชการืติิดติาม้แล้ะแล้กเป็ล้ี�ยนผล้การืดำเนินงานที่ศึว่รืรืษกำจััดป็ัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ติับแล้ะม้ะเรื็งที่่อีน�ำดี เพื�อีกรืะติุ้นการืขับเคล้ื�อีน
การืดำเนินงานให้เกิดป็รืะสิที่ธิิผล้ แล้ะบรืรืลุ้เป็้าป็รืะสงค์ติาม้ยุที่ธิศึาสติรื์ โดยได้รื่ว่ม้จััดนิที่รืรืศึการืพัฒนา นว่ัติกรืรืม้การืติรืว่จัคัดกรือีง
ว่ินิจัฉัยพยาธิิใบไม้้ติับด้ว่ยป็ัญญาป็รืะดิษฐ์ (AI) ในว่ันที่ี� 30 ม้ีนาคม้ 2565 ณ ศึูนย์ป็รืะชุม้ม้ล้ฑ์าที่ิพย์ ฮอีล้ล้์ อีำเภอีเม้ือีง จัังหว่ัดอีุดรืธิานี

สำนักงานป็้อีงกันคว่บคุม้โรืคที่ี� 9 จัังหว่ัดนครืรืาชสีม้า รื่ว่ม้กับเครืือีข่ายกอีงโรืคติิดติ่อีที่ั�ว่ไป็ สครื.1 6 7 8 แล้ะ 10 ได้จััดป็รืะชุม้
รืาชการืติิดติาม้แล้ะแล้กเป็ล้ี�ยนผล้การืดำเนินงานที่ศึว่รืรืษกำจััดป็ัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ติับแล้ะม้ะเรื็งที่่อีน�ำดี เพื�อีกรืะติุ้นการืขับเคล้ื�อีน
การืดำเนินงานให้เกิดป็รืะสิที่ธิิผล้ แล้ะบรืรืลุ้เป็้าป็รืะสงค์ติาม้ยุที่ธิศึาสติรื์ โดยได้รื่ว่ม้จััดนิที่รืรืศึการืแล้ะสาธิิติการืพัฒนาคว่าม้รือีบรืู้ด้าน
สขุภาพการืป็อ้ีงกนัโรืคพยาธิใิบไม้ต้ิบั ในกลุ้ม่้อีาสาสม้คัรืป็รืะจัำหมู้บ่า้น ,ผูป้็รืะกอีบการื, นกัเรืยีน แล้ะเยาว่ชน ในว่นัที่ี� 30 ม้นีาคม้ 2565 
ณ ศึูนย์ป็รืะชุม้ม้ล้ฑ์าที่ิพย์ ฮอีล้ล้์ อีำเภอีเม้ือีง จัังหว่ัดอีุดรืธิานี

สำนักงานป็้อีงกันคว่บคุม้โรืคที่ี� 10 จัังหว่ัดอีุบล้รืาชธิานี รื่ว่ม้กับเครืือีข่ายกอีงโรืคติิดติ่อีที่ั�ว่ไป็ สครื.1 6 7 8 แล้ะ 9 ได้จััดป็รืะชุม้
รืาชการืเพื�อีติิดติาม้แล้ะแล้กเป็ล้ี�ยนผล้การืดำเนินงานกำจััดปั็ญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ตัิบแล้ะม้ะเร็ืงท่ี่อีน�ำดี เพื�อีกรืะติุ้นการืขับเคล้ื�อีน 
การืดำเนินงานให้เกิดป็รืะสิที่ธิิผล้ แล้ะบรืรืลุ้เป้็าป็รืะสงค์ติาม้ยุที่ธิศึาสติรื์ โดยได้รื่ว่ม้จััดนิที่รืรืศึการื การืจััดรืะบบสุขาภิบาล้แล้ะ 
การืขับเคล้ื�อีนบ่อีบำบัดกำจััดสิ�งป็ฏิิกูล้ ในว่ันที่ี� 30 ม้ีนาคม้ 2565 ณ ศึูนย์ป็รืะชุม้ม้ล้ฑ์าที่ิพย์ ฮอีล้ล้์ อีำเภอีเม้ือีง จัังหว่ัดอีุดรืธิานี 

จัดนิทรรศการและสาธิิตการพััฒนานวัตกรรม้การตรวจคัดกรองวินิจฉััยพัยาธิิใบุไม้้ตับุด้วยปััญญาปัระดิษฐ์์ (AI)จัดนิทรรศการและสาธิิตการพััฒนานวัตกรรม้การตรวจคัดกรองวินิจฉััยพัยาธิิใบุไม้้ตับุด้วยปััญญาปัระดิษฐ์์ (AI)

จัจัดนิทรรศกิารและสาธิตกิารพัฒนาควิามรอบรู้ด้านสุขภาพกิารป้องกิันโรคพยาธิใบไม้ตับดนิทรรศกิารและสาธิตกิารพัฒนาควิามรอบรู้ด้านสุขภาพกิารป้องกิันโรคพยาธิใบไม้ตับ

จัดนิทรรศกิาร กิารขับเคล้�อนบ่อบำบัดกิำจัดสิ�งปฏิิกิูลจัดนิทรรศกิาร กิารขับเคล้�อนบ่อบำบัดกิำจัดสิ�งปฏิิกิูล
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