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ความรอบร้�ด้�านสุุขภาพ และพฤติิกรรม
การป้้องกันโรคพยาธิิใบไม�ติับ ของผู้้�ที่่�ติรวจพบ
ไข่พยาธิิใบไม�ติับ ในพ้�นที่่�อำเภอติระการพ้ชผู้ล 
จังหวัด้อุบลราชธิาน่ ป้ี 2564
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การพัฒนาติำบลติ�นแบบการด้ำเนินงาน 
การแก�ไขป้ัญหาโรคพยาธิิใบไม�ติับ 
และมะเร็งที่่อน�ำด้่ ติำบลเว่อ  อำเภอยางติลาด้  
จังหวัด้กาฬสุินธิุ�
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ผู้ลการด้ำเนินงานป้ีงบป้ระมาณ 2565
(ติุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
สุำนักงานป้้องกันควบคุมโรคที่่� 1 6 7 8 9 และ 10

13 ภาพกิจกรรม

จุลสาร... ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับ 
	 และมะเร็งท่อนํ้าดี	

คณะที่ปรึกษา
ประธานที่ปรึกษา
นพ.คํานวณ อ้�งช้ศัักด้ิ�

รองป้ระธิานกรรมการบรหิารแผู้นคณะกรรมการแผู้นคณะที่่� 1
สุํานักงานกองทีุ่นสุนับสุนุนการสุร�างเสุรมิสุุขภาพ (สุสุสุ.)
ที่่�ป้รก้ษากรมควบคุมโรค กระที่รวงสุาธิารณสุุข
นายกสุมาคมระบาด้วทิี่ยา (ป้ระเที่ศัไที่ย)

ที่ปรึกษา
นพ.โอภาสุ การย�กวินพงศั� อธิิบด้่กรมควบคุมโรค
นพ.ขจรศัักด้ิ� แก�วจรัสุ รองอธิิบด้่กรมควบคุมโรค
นพ.วิชาญ ป้าวัน ผู้้�อํานวยการกองโรคติิด้ติ่อที่ั�วไป้
นางฐิติิมา วงศัาโรจน� ที่่�ป้ร้กษากองโรคติิด้ติ่อที่ั�วไป้
นางสุาวเกษร แถวโนนงิ�ว ที่่�ป้ร้กษากรมควบคุมโรค

บรรณาธิการบริหาร
พญ.เสุาวน่ย� วิบุลสุันติิ

ผู้้�อํานวยการสุํานักงานป้้องกันควบคุมโรคที่่� 1 จังหวัด้เชย่งใหม่
พญ.วรยา เหล้องอ่อน

ผู้้�อํานวยการสุํานักงานป้้องกันควบคุมโรคที่่� 6 จังหวัด้ชลบุร่
นพ.สุมาน ฟู้ติระก้ล

ผู้้�อํานวยการสุํานักงานป้้องกันควบคุมโรคที่่� 7 จังหวัด้ขอนแก่น
พญ.ศัศัิธิร ติั�งสุวัสุด้ิ�

ผู้้�อํานวยการสุํานักงานป้้องกันควบคุมโรคที่่� 8 จังหวัด้อุด้รธิาน่
นพ.สุุเมธิ องค�วรรณด้่

ผู้้�อํานวยการสุํานักงานป้้องกันควบคุมโรคที่่� 9 จังหวัด้นครราชสุ่มา
นพ.ด้นัย เจย่รก้ล

ผู้้�อํานวยการสุํานักงานป้้องกันควบคุมโรคที่่� 10 จังหวัด้อุบลราชธิาน่

บรรณาธิการ
นางสุุพัติรา สุิมมาที่ัน
กองบรรณาธิการ
นางอรนาถ วัฒนวงษ� นายบุญเที่่ยน อาสุารินที่ร�
นางสุาวกรรณิการ� แก�วจันติ๊ะ นางสุาวเกษร ที่องเงิน
นางสุาวพิชญาภัค ด้่สุุข นางสุาวสุุมาล่ จันที่ลักษณ�
นายสุารัช บุญไติรย� นายเสุร่ สุิงห�ที่อง
นางสุาวรัตินา รัด้ที่ะน่ นางวราพร สุุด้บุญมา
นายบำเพ็ญ เกงขุนที่ด้ นายวันชัย สุ่หะวงษ�
นางสุาววัชราภรณ� วงศั�ค้ณ นางสุาวรุจิรา สุมภาร
ฝ่ายผลิต	 ฝ่ายเผยแพร่
นางศัุจินันที่� ติร่เด้ช นายณัฐวัฒน� ที่ว่พัฒน�ผู้าติิ
นางสุาววนิด้า อินที่รสุังขาร� นายธินะชัย จํารัสุไว
นายอนุชา มะลาลัย นายสุนธิยา กลั�นที่ัติ
นายติ่อพงษ� กังสุวร 
นายณัฐกติิติิ� โคติมะ
พิสูจน์อักษร
นางสุาวป้านแก�ว รัตินศัิลป้์กัลชาญ นายล้อชัย เน่ยมจันที่ร�
นางสุาวนาฏยา ป้ัญโญวัฒน�

วิสัยทัศน์

มุ่งสุ้่การเป้็น Excellent Center 

ในการแก�ไขป้ัญหาโรคพยาธิิใบไม�ติับและมะเร็งที่่อนํ�าด้่

วัตถุประสงค์

1. เพ้�อเป็้นสุ�้อกลางในการเผู้ยแพร่ข�อม้ลข่าวสุาร 

การแก�ไขปั้ญหาโรคพยาธิิใบไม�ตัิบ และมะเรง็ท่ี่อนํ�าด้่

2. เพ้�อสุ ่งเสุริมสุนับสุนุนการด้ําเนินงานของภาค่

เครอ้ข่ายที่่�เก่�ยวข�อง 

สารบัญ

จัดทําโดยจัดทําโดย
ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 
สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น	สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัดขอนแก่น	
181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจนัทร์ ตำาบลในเมอืง อำาเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน่ 40000181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจนัทร์ ตำาบลในเมอืง อำาเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน่ 40000



บรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลง

สวััสดีีเครืือข่่ายทุุกทุ่าน จุุลสารืศููนย์ปรืะสานงานโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเร็ืงทุ่อน้ำดีี ฉบับนี้เป็น 

ปทีุี� 7 ฉบบัทุี� 19 แลว้ันะคะ เรืาไดีทุ้ำหนา้ทุี�ข่องการืสื�อกลางแลกเปล�ียนควัาม้รืูแ้ละปรืะชาสมั้พนัธิก์ารืดีำเนนิงาน 

การืแก้ปัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีีข่องเครืือข่่ายทุั�วัปรืะเทุศู ภาคเหนือ ภาคตัะวัันออก และ

ภาคตัะวัันออกเฉียงเหนือ โดียควัาม้อนุเครืาะห์ควัาม้รื่วัม้ม้ือเป็นอย่างดีีจุากเครืือข่่ายสถาบันการืศูึกษา 

หน่วัยงานสาธิารืณสุข่ องค์กรืปกครืองส่วันทุ้องถิ�น และภาคชุม้ชน ให้นำเรืื�องรืาวัดีีๆ นำเสนอให้ไดี้ตัิดีตัาม้กัน

เรื�ืองเดี่นปรืะจุำฉบับนี้ ข่อเชิญชวันทุ่าน ม้าตัิดีตัาม้รูืปแบบการืแก้ไข่ปัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและ

ม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี โดียใช้พื้นทุี�เป็นฐานการืดีำเนินงาน ดี้วัยงานวัิจุัยเชิงปฏิิบัตัิการื ในเข่ตัสุข่ภาพทุี� 7 กรืณีศูึกษา 

พื้นทุี�ทุี�ม้ีควัาม้ชุกข่องการืตัิดีเชื้อพยาธิิใบไม้้ตัับสูง ในปี 2565 และรืายงานผลการืศูึกษาจุากพื้นทุี�

อำเภอตัรืะการืพืชผล จุังหวััดีอุบลรืาชธิานี เกี�ยวักับรืะดีับควัาม้รือบรูื้สุข่ภาพและพฤตัิกรืรืม้การืป้องกัน

โรืคพยาธิใิบไม้ตั้ับข่องปรืะชาชนทุี�ตัรืวัจุพบพยาธิใิบไม้ต้ับั สรุืปผลการืดีำเนินงานปีงบปรืะม้าณ 2565 สำนักงาน

ป้องกันควับคุม้โรืคทุ�ี 1 6 7 8 9 และ 10 ปิดีเล่ม้ดี้วัยภาพกิจุกรืรืม้การืดีำเนินงานข่องพ�ีน้องเครืือข่่ายข่องเรืา

ทุั�วัปรืะเทุศู ใครืทุำอะไรืทุี�ไหนกันบ้าง ในทุ้ายปลายปีงบปรืะม้าณ 2565

ข่อข่อบคุณเจุ้าข่องผลงานและทุุกเครืือข่่าย และข่อบคุณทุุกทุ่านทุี�ตัิดีตัาม้ หากทุ่านผู้อ่านและพี�น้อง

สม้าชกิเครือืข่า่ย ม้ขี่อ้คดิีเหน็ ข่อ้เสนอแนะปรืะการืใดี หรือืม้บีทุเรืยีนปรืะสบการืณท์ุี�ตัอ้งการืแลกเปลี�ยนเผยแพรื่ 

ตัิดีตั่อม้าทุี�จุุลสารืศููนย์ปรืะสานงานข่องพวักเรืาไดี้ พบกันใหม้่ในฉบับหน้าค่ะ

กองบรืรืณาธิิการื

กิินปลาดิบติดพยาธิใบไม้ตับกิินปลาดิบติดพยาธิใบไม้ตับ
ชีีวิิตดับด้วิยมะเร็งท่อน้ำดีชีีวิิตดับด้วิยมะเร็งท่อน้ำดี

บริโภคถููกิวิิธี ทุกิชีีวิีจะปลอดภัยบริโภคถููกิวิิธี ทุกิชีีวิีจะปลอดภัย

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 19
3



จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 19
4

ควิามรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกิรรมกิารป้องกิัน ควิามรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกิรรมกิารป้องกิัน 
โรคพยาธิใบไม้ตับ ของผูู้้ที�ตรวิจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ  โรคพยาธิใบไม้ตับ ของผูู้้ที�ตรวิจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ  
ในพ้้นที�อำเภอตระกิารพ้ชีผู้ล จังหวิัดอุบลราชีธานี  ในพ้้นที�อำเภอตระกิารพ้ชีผู้ล จังหวิัดอุบลราชีธานี  

ปี 2564ปี 2564

ปิิยวรรณ  วิลาบุุตร และจำรัส  พรมบุุญ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืืชผล

ที�มาและควิามสำคัญ
สถานการืณใ์นปรืะเทุศูไทุยพบวัา่ม้ะเรืง็ตับัและ

ทุ่อน้ำดีีเป็นสาเหตัุทุี�ทุำให้เสียชีวัิตัสูงตัิดีอันดีับ 1 ใน 10 

โดียเฉพาะอย่างยิ�งในภาคตัะวัันออกเฉียงเหนือ 

และภาคเหนือ จุากรืายงานข่ององค์การือนาม้ัยโลก 

ไดี้ปรืะม้าณการืวั่าปี ค.ศู. 2009 ผู้ทุ�ีตัิดีเชื้อพยาธิิ

ใบไม้ต้ับั Opisthorchis viverrini ม้อียูป่รืะม้าณ 10 ลา้นคน 

ปรืะเทุศูไทุยมี้จุำนวันผู้ติัดีเชื้อพยาธิิใบไม้้ตัับชนิดีนี้ 

ม้ากทุี� สุดีปรืะม้าณ 6 ล้ านคน ( IARC,2009) 

เม้�ือพิจุารืณาการืกรืะจุายข่องโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับแยก

ตัาม้ภูม้ิภาค พบวั่า ภาคตัะวัันออกเฉียงเหนือม้ีอัตัรืา

ควัาม้ชกุโรืคพยาธิใิบไม้ต้ับัสูงทุี�สดุี รือ้ยละ 18.7 ซึ่ึ�งบาง

หมู้่บา้นม้อีตััรืาควัาม้ชกุโรืคพยาธิใิบไม้ต้ับัสงูถงึ รือ้ยละ 

85.2 (กรืะทุรืวังสาธิารืณสุข่, สำนักงานหลักปรืะกัน

สุข่ภาพ แห่งชาตัิ, 2555) สำหรืับสถานการืณ์โรืค

พยาธิิใบไม้้ตัับ จุังหวััดีอุบลรืาชธิานี จุากสถิตัิสาเหตุั

การืเสียชีวัิตัข่องปรืะชาชน ปี 2561-2563 พบวั่า 

ม้รีืายงานผูเ้สยีชวีัติัจุากม้ะเร็ืงทุอ่นำ้ดีใีนตับัใกลเ้คยีงกนั

คือ จุำนวัน 147 คน (ปี 2561-2562) และปี 2563 

จุำนวัน 141 คน (ฐานข่้อมู้ล HDC จุังหวััดีอุบลรืาชธิานี, 

2564) ส่วันสถานการืณ์โรืคข่องอำเภอตัรืะการืพืชผล 

จุังหวััดีอุบลรืาชธิานี จุากสถิตัิสาเหตัุการืเสียชีวัิตั

ข่องปรืะชาชนในปี 2561-2563 พบว่ัา ม้ีรืายงาน

การืเสยีชวีัติัจุากม้ะเร็ืงทุอ่นำ้ดีใีนตับัเพิ�ม้ข่ึน้ จุาก 14 คน 

ใน ปี 2561 เป็นจุำนวัน 19 คน ปี 2562-2563 

(โรืงพยาบาลตัรืะการืพชืผล, 2564) และจุากการืตัรืวัจุ

คัดีกรืองหาโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับในปรืะชาชนอายุ 

15 ปขี่ึน้ไปข่องอำเภอตัรืะการืพชืผล จุงัหวัดัีอบุลรืาชธิานี 

ตัั้งแตั่ ปี 2561-2563 พบอัตัรืาการืตัิดีเชื้อเพิ�ม้ข่ึ้นจุาก 

รือ้ยละ 1.99 เป็น รือ้ยละ 5.69 (ป ี2562 ) และ รือ้ยละ 

2.9 (ปี 2563) นอกจุากนี้ยังพบอัตัรืาการืติัดีเชื้อซึ่้ำ 

ในปีงบปรืะม้าณ 2563 สูงถึงรื้อยละ 10.63 

จุากสถานการืณ์ปัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับทุี�ยัง

ม้กีารืตัดิีเชือ้เพิ�ม้ข่ึน้ทุกุป ีและม้กีารืตัดิีเชือ้ซึ่ำ้สงู จุนนำ

ไปสูก่ารืเสยีชวีัติัดีว้ัยโรืคม้ะเรืง็ในทุอ่นำ้ดีขี่องปรืะชาชน

ทุี�เพิ�ม้ข่ึ้นทุุกปี พบวั่าม้ีปัจุจุัยทุี�เกี�ยวัข่้อง ไดี้แก่ ค่านิยม้ 

ปรืะเพณแีละควัาม้เชื�อเกี�ยวักบัการืกนิอาหารืสกุๆ ดีบิๆ 

การืขั่บถ่ายอุจุจุารืะบนพื้นดีินเม้�ือไปทุำไรื่ทุำนา 

นอกจุากนี้ปรืะเทุศูไทุยโดียเฉพาะภาคตัะวัันออก

เฉียงเหนือและภาคเหนือม้ีแหล่งน้ำทุี�ม้ีหอยและปลา

อยู่รื่วัม้กันทุำให้วััฏิจุักรืชีวัิตัข่องพยาธิิใบไม้้ตัับครืบ

สม้บูรืณ์ จุึงนับวั่าโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับเป็นปัญหาสำคัญ

ทุี�ตั้องเรื่งดีำเนินการืแก้ไข่ โดียเฉพาะอย่างย�ิงอำเภอ

ตัรืะการืพืชผล จุังหวััดีอุบลรืาชธิานี ทุั้งนี้ในแนวัทุาง

การืแก้ไข่ปัญหาทุี�สำคัญคือการืปรัืบเปลี�ยนแนวัคิดี 

ค่านิยม้ ควัาม้เช�ือและพฤตัิกรืรืม้การืกินอาหารืสุกๆ 

ดีิบๆ ข่องปรืะชาชน ซึึ่�งผู้วัิจุัยสนใจุ ทุี�จุะศูึกษา 



ควัาม้รือบรืู้ด้ีานสุข่ภาพ และพฤติักรืรืม้การืป้องกัน

โรืคพยาธิิใบไม้้ตัับข่องผู้ทุี�ตัรืวัจุพบไข่่พยาธิิใบไม้้ตัับ  

ในพื้นทุี�อำเภอตัรืะการืพืชผล จุังหวััดีอุบลรืาชธิานี  

เพื�อใช้เป็นฐานข้่อมู้ลในการืปรัืบเปล�ียนพฤติักรืรืม้

สุข่ภาพข่องปรืะชาชนตั่อไป

วิัตถูุประสงค์
เพ�ือศูึกษาควัาม้รือบรืู้และพฤตัิกรืรืม้การื

ป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับข่องผู้ทุ�ีตัรืวัจุพบไข่่พยาธิิ

ใบไม้้ตัับ ในพื้นทุี�อำเภอตัรืะการืพืชผล จุังหวััดี

อุบลรืาชธิานี 

วิิธีกิารศึกิษา
การืศูึกษาควัาม้รือบรืู้ดี้านสุข่ภาพ และ

พฤตัิกรืรืม้การืป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับข่องผู้ทุี�

ตัรืวัจุพบ ไข่พ่ยาธิใิบไม้ต้ับั ในพืน้ทุี�อำเภอตัรืะการืพชืผล 

จุังหวััดีอุบลรืาชธิานี เป็นการืศูึกษาเชิงพรืรืณนาแบบ

ภาคตััดีข่วัาง (Cross – sectional descriptive study) 

ปรืะชากรืทุี�ใช้ในการืศูึกษาในครืั้งนี้ คือ กลุ่ม้ปรืะชากรื

ทุี�ตัรืวัจุพบไข่่พยาธิิใบไม้้ตัับ ในปีงบปรืะม้าณ 2563 

จุำนวัน 262 คน เก็บข่อ้ม้ลูและวัเิครืาะหข์่อ้ม้ลูรืะหวัา่ง

เดีือน ม้ิถุนายน - สิงหาคม้ พ.ศู.2564

ผู้ลกิารศึกิษา
ผลการืวัิจุัย พบวั่า รืะดีับควัาม้รือบรืู้ดี้าน

สุข่ภาพในการืป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับในภาพรืวัม้ 

ส่วันม้ากรืะดัีบควัาม้รือบรูื้ดี้านสุข่ภาพอยู่ในรืะดัีบ

ปานกลาง รื้อยละ 95.4  และพบว่ัา รืะดีับข่อง

พฤตัิกรืรืม้การืป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับ ส่วันม้าก

ม้ีรืะดีับพฤตัิกรืรืม้การืป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับอยู่ใน

รืะดีับพอใช้ รื้อยละ 95.4

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 19
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จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 19
6

สรุปผู้ลกิารศึกิษา
ผลการืวัิจุัย พบวั่ารืะดีับควัาม้รือบรืู้ดี้าน

สุข่ภาพในการืป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับในภาพรืวัม้ 

ส่วันม้ากอยู่ ในรืะดีับปานกลาง (รื้อยละ 95.4)  

เม้ื�อจุำแนกรืายดี้าน พบวั่า รืะดีับควัาม้รือบรืู้ดี้าน

สุข่ภาพในการืป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับ ดี้านควัาม้รูื้

ควัาม้เข่้าใจุในการืป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับ ส่วันม้าก

อยู่ในรืะดีบัปานกลาง (รื้อยละ 91.2) รืะดีบัควัาม้รือบรืู้

ดี้านสุข่ภาพในการืป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับ ดี้านการื

เข่า้ถงึข่อ้มู้ลสขุ่ภาพและบรืกิารืสขุ่ภาพดีา้นการืปอ้งกนั

โรืคพยาธิิใบไม้้ตัับ ส่วันม้ากอยู่ในรืะดัีบปานกลาง 

(รื้อยละ 88.9) รืะดีับควัาม้รือบรืู้ดี้านสุข่ภาพในการื

ป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับ ดี้านทุักษะการืสื�อสารื 

ดีา้นการืปอ้งกนัโรืคพยาธิใิบไม้ต้ับั สว่ันม้ากอยูใ่นรืะดีบั

ปานกลาง (รือ้ยละ 89.3) รืะดีบัควัาม้รือบรืูด้ีา้นสุข่ภาพ

ในการืป้องกันโรืคพยาธิใิบไม้ต้ับั ดีา้นควัาม้รืูเ้ทุ่าทัุนส�ือ

ในการืป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับ ส่วันม้ากอยู่ในรืะดีับ

ปานกลาง (รือ้ยละ 89.3) รืะดีบัควัาม้รือบรืูด้ีา้นสุข่ภาพ

ในการืป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับ ดี้านทุักษะการื

ตััดีสินใจุเลือกปฏิิบัตัิทุี�ถูกตั้องในการืป้องกันโรืคพยาธิิ

ใบไม้ต้ับั สว่ันม้ากอยูใ่นรืะดัีบปานกลาง (ร้ือยละ 96.6) 

และพฤตักิรืรืม้การืปอ้งกนัโรืคพยาธิใิบไม้ต้ับั สว่ันม้าก

ม้ีพฤตัิกรืรืม้การืป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับอยู่ในรืะดัีบ

พอใช้ (รื้อยละ 95.4)

ข้อเสนอแนะจากิกิารทำวิิจัยในครั้งนี้
เป็นแนวัทุางในการืนำไปใช้เป็นกรือบแนวัคิดี

ในการืจัุดีโปรืแกรืม้ปรัืบเปล�ียนพฤตัิกรืรืม้สุข่ภาพ

เพื�อป้องกันการืตัิดีเชื้อพยาธิิใบไม้้ตัับและป้องกันการื

ตัิดีเชื้อซึ่้ำในปรืะชากรืกลุ่ม้อ�ืน เช่น กลุ่ม้นักเรืียนหรืือ

เยาวัชน เพื�อเปน็การืเฝ้า้รืะวังั หรือืปอ้งกนักอ่นเกดิีโรืค

ควัรืศูกึษาในเชงิคณุภาพ เพื�อใหไ้ดีข้่อ้ม้ลูเชงิลกึ

ข่องปัจุจุัยทุี�ม้ีควัาม้สัม้พันธิ์เชิงบวัก และม้ีปรืะสิทุธิิผล

ตั่อการืเสริืม้สรื้างควัาม้รือบรืู้ ด้ีานสุข่ภาพและ

ปรืับเปลี�ยนพฤตัิกรืรืม้สุข่ภาพ เพื�อทุี�จุะไดี้ม้าซึ่ึ�งข่้อมู้ล

ในการืกำหนดีกลยุทุธิ์และออกแบบกรืะบวันการื

จุดัีการืเรืยีนรืูเ้พื�อยกรืะดีบัควัาม้รือบรืูด้ีา้นสขุ่ภาพและ

ปรืับเปลี�ยนพฤตัิกรืรืม้สุข่ภาพให้เหม้าะสม้ตั่อไป



ที�มาและควิามสำคัญ
จุากการืดีำเนินงานปี 2559–2563 ในพื้นทุี�

เข่ตัสุข่ภาพทุี� 7 พบควัาม้ชกุโรืคพยาธิใิบไม้ต้ับั ม้แีนวัโนม้้ 

ลดีลงรื้อยละ 5.79, 10.35 6.57, 6.58, 2.39 ตัาม้

ลำดีบั และในป ี2564 แม้พ้บวัา่ควัาม้ชกุพยาธิใิบไม้ต้ับั

ลดีลงเหลือ รื้อยละ 3.18 แตั่เม้ื�อพิจุารืณารืายตัำบล 

ยังพบหลายตัำบลทุ�ีม้ีควัาม้ชุกโรืคม้ากกวั่ารื้อยละ 5 

โดียส่วันใหญ่พบปัญหา ปรืะชาชนบางส่วันยังคงม้ี

พฤตัิกรืรืม้การืบรืิโภคปลาน้ำจุืดีเกล็ดีข่าวัตัรืะกูล

ปลาตัะเพียนแบบดีิบ หรืือสุกๆ ดีิบๆ ปัญหาการื

คัดีกรืองพยาธิิใบไม้้ตัับยังไม้่ครือบคลุม้ และปัญหา

เรืื�องสถานทุ�ีในการืจัุดีการืบำบัดีสิ�งปฏิิกูลทุี�ถูกตั้อง

ตัาม้หลักสุข่าภิบาลในพื้นทุี� ซึ่ึ�งทุุกภาคส่วันทุี�เกี�ยวัข่้อง

ตั้องเรื่งรืัดีดีำเนินการืเพื�อให้ปรืะชาชนปลอดีภัย

ปลอดีโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเร็ืงทุ่อน้ำดีี ข่ับเคลื�อน

การืดีำเนินงานให้อัตัรืาการืติัดีพยาธิิใบไม้้ตัับในคน

และในปลาลดีลงน้อยกวั่ารื้อยละ 1 และอัตัรืาเสียชีวัิตั

ดี้วัยม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีีลดีลง 2 ใน 3 ใน ปี พ.ศู.2578 

ตัาม้เป้าหม้ายยุทุธิศูาสตัร์ืกำจัุดีพยาธิิใบไม้้ตัับและ

ม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีีข่องปรืะเทุศูไทุย

ผู้วัิจุัยจุึงไดี้สนใจุศูึกษาการืพัฒนาตัำบล

ตั้นแบบการืแก้ไข่ปัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเร็ืง

ทุ่อน้ำดีี ในพื้นทุี�ตัำบลทุี�ม้ีการืตัิดีเชื้อสูง จุากการืตัรืวัจุ

ปัสสาวัะดี้วัยชุดีตัรืวัจุ OV-RDT (Opisthorchis viverrini 

Rapid Diagnosis Test) โดียการืข่ับเคลื�อนการืดีำเนิน

การืแก้ไข่ปัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี

ทุี�เหม้าะสม้กับบรืิบทุข่องพื้นทุี�

กิารพัฒนาตำบลต้นแบบกิารดำเนินงานกิารแกิ้ไขปัญหากิารพัฒนาตำบลต้นแบบกิารดำเนินงานกิารแกิ้ไขปัญหา
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  

ตำบลเวิ่อ  อำเภอยางตลาด  จังหวิัดกิาฬสินธุ์ตำบลเวิ่อ  อำเภอยางตลาด  จังหวิัดกิาฬสินธุ์

รุจิรา สมภาร  วนิิดา อิินิทรสังขาร์  สุมาลี จันิทลักษณ์  และศุุจินิันิท์ ตรีเดช

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่� 7 จังหวัดขอนแก่น

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 19
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วิัตถูุประสงค์
1) เพื�อวัิเครืาะห์สภาพปัญหาและวัางแผน

การืดีำเนินงานแก้ไข่ปัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและ

ม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี 

2) เพ�ือพัฒนารูืปแบบการืดีำเนินงานแก้ไข่

ปัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี 

3) เพื�อตัดิีตัาม้และปรืะเม้นิรืปูแบบการืดีำเนนิงาน 

ตัาม้แผน การืดีำเนนิงานแกไ้ข่ปญัหาโรืคพยาธิใิบไม้ต้ับั

และม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี 

4) เพื�อคนืข่อ้ม้ลูและถอดีบทุเรืยีนการืดีำเนนิงาน 

แก้ไข่ปัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี 

วิิธีกิารศึกิษา
การืศูึกษาใช้รืูปแบบการืวัิจุัยเชิงปฏิิบัตัิการื 

(Action Research) โดียนำแนวัคิดีข่อง Kemmis and 

McTaggart ใช้กรืะบวันการื PAOR ไดี้แก่ การืวัางแผน 

(Planning) การืปฏิิบัตัิการื (Action) การืสังเกตัการืณ์ 

(Observation) และการืสะทุ้อนกลับ (Reflection) 

โดียทุำการืศูึกษา 4 รืะยะ ตัั้งแตั่เดีือนม้กรืาคม้ – 

สิงหาคม้ 2565

ขั้นตอนกิารศึกิษา

ระยะที� 4ระยะที� 4 คืนืข้อ้มููล และถอดบทเรียีนการีดำเนนิงาน
แก้ ไข้ปัญหาโรีคืพยาธิิใบไมู้ตัับและมูะเรี็งท่อน้ำดี 
ในพื้นที่

ระยะที� 3ระยะที� 3 ตัิดตัามูและปรีะเมิูนผลการีดำเนินงาน
ตัามูแผนการีแก้ไข้ปัญหาโรีคืพยาธิิใบไมู้ตัับและมูะเร็ีง
ท่อน้ำดี ในพื้นที่

ระยะที�  2ระยะที�  2  พัฒนารีูปแบบการีดำเนินงานตัามู
แผนการีแก้ ไข้ปัญหาโรีคืพยาธิิใบไมู้ตัับและมูะเรี็ง
ท่อน้ำดี ในพื้นที่

ระยะที� 1ระยะที� 1 วิิเคืรีาะห์สภาพปัญหา และวิางแผนการี
ดำเนินงานแก้ไข้ปัญหาโรีคืพยาธิิใบไมู้ตัับและมูะเร็ีง
ท่อน้ำดี ในพื้นที่

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 19
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• ปรีะชาคืมูหมูู่บ้านเพื่อสรี้างข้้อตักลง 
งานบุญ/ปรีะเพณีี ปลอดปลาดิบ

• บันทึกข้้อตักลง (MOU) งานบุญ/
ปรีะเพณีี ปลอดปลาดิบ และส่ือสารี 
ให้ปรีะชาชนในพ้ืนท่ี รัีบทรีาบและ 
ถือปฏิิบัตัิ

• อบรีบให้คืวิามูรีูเ้รีือ่งโรีคืพยาธิใิบไมู้ตัับ
และมูะเร็ีงท่อน้�าดี ในกลุ่มูตัรีวิจพบ
พยาธิิใบไมู้ตัับ (51 คืน)

• รีณีรีงคื์ ปรีะชาสัมูพันธิ์ให้คืวิามูรีู้เรีื่อง
โรีคืพยาธิิใบไมู้ตัับและมูะเร็ีงท่อน้�าดี 
แก่ปรีะชาชนในพื้นที่

• ตัิดตัามู ก�ากับ การีปรัีบเปล่ียน
พฤตัิกรีรีมูในกลุ่มูตัรีวิจพบ
พยาธิิใบไมู้ตัับ (51 คืน)

• สรี้างตั้นแบบ บุคืคืล/คืรีอบคืรีัวิ 
ผู้ น� า ด้ า น ก า รี ป ฏิิ บั ตัิ ตัั วิ 
เพื่อป้องกันโรีคืพยาธิิใบไมู้ตัับ 
และมูะเรี็งท่อน้�าดี

• สรี้างต้ันแบบร้ีานค้ืา รี้านอาหารี 
อาหารีปลอดภัย

• ตัิดตัามู ก�ากับ การีท้ิงสิ่งปฏิิกูล
ข้องรีถสูบสิ่งปฏิิกูล ในพื้นที่

• โรีงเรีียนบูรีณีาการีการีสอนและ
ปลูกฝัังการีรีับปรีะทานอาหารี
ปรีุงสุกในหน่วิยการีเรีียนรีู้

• ตัรีวิจคืัดกรีองพยาธิิใบไมู้ตัับ 
ในปรีะชาชน กลุ่มูเส่ียง ใหค้ืรีอบคืลมุู 
พื้นที่

• เฝัา้รีะวัิงสุ่มูตัรีวิจปลาในแหลง่น้�า/
รี้านคื้า รี้านอาหารี/รีถเรี่

• ข้บัเคืล่ือนเพือ่ใหมู้ขี้อ้บัญญตััหิรีอื
มูาตัรีการี ในการีก�าจัดส่ิงปฏิิกูล
อย่างถูกหลักสุข้าภิบาล

ผู้ลกิารศึกิษา
ปัญหาทุี�ม้ีผลกรืะทุบม้ากทุี�สุดีทุี�อาจุส่งผลให้

พืน้ทุี�ยงัพบการืตัดิีเชือ้สูงคอืพฤตักิรืรืม้การืรัืบปรืะทุาน

ปลาดีิบข่องคนในชุม้ชน ถึงแม้้วั่าจุะม้ีการืดีำเนินการื

เฝ้้ารืะวัังคัดีกรืองโรืคม้าอย่างตั่อเนื�อง แตั่โดีย

วััฒนธิรืรืม้และวิัถีชีวัิตัคนในชุม้ชน ยังพบพฤติักรืรืม้

การืรืับปรืะทุานปลาดีิบ หรืือดีิบๆ สุกๆ โดียพฤตัิกรืรืม้

เหล่านี้พบม้ากในกลุ่ม้วััยทุำงาน และอีกหน�ึงปรืะเดี็น

ปัญหาทุ�ีสำคัญคือ การืลักลอบทุิ้งสิ�งปฏิิกูลในพื้นทุี� 

ซึ่ึ�งอาจุสง่ผลใหเ้กดิีการืปนเป้�อนข่องเชือ้โรืคในแหลง่นำ้

ในพื้นทุี� ผู้ม้ีส่วันเกี�ยวัข่้องในพื้นทุี�ไดี้รืะบุควัาม้ตั้องการื

ระยะยาวิระยะยาวิ

ในการืแก้ไข่ปัญหา โดียปัญหาทุี�พื้นทุี�ตัำบลเวั่อ อำเภอ

ยางตัลาดี จุังหวััดีกาฬสินธิุ์ ตั้องไดี้รืับการืแก้ไข่ คือ

1) ปัญหาพฤตัิกรืรืม้การืรืับปรืะทุานปลาดีิบ

ข่องปรืะชาชนในพื้นทุี�

2) ปัญหาการืกำจุัดีสิ�งปฏิิกูลในพื้นทุี�

โดียกลุ่ม้ทุี�อยากให้เกิดีการืเปลี�ยนแปลง

ในรืะยะแรืก ไดี้แก่ กลุ่ม้วััยทุำงาน โดียในรืะยะสั้น

มุ้่งเป้าไปทุี�กลุ่ม้ทุี�ตัรืวัจุพบเชื้อพยาธิิใบไม้้ตัับ

ระยะกิลางระยะกิลางระยะสั้นระยะสั้น

แผู้นกิารแกิ้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี
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ผู้ลกิารดำเนินงาน

รณรงค	์ประชาสัมพนัธส์ร้างความตระหนักและต่่นตวัใหป้ระชาชนในพ่�นท่ี

บันทึกและส่่อสารข้อตกลง	(MOU)	งานบุญ/ประเพณีปลอดปลาดิบ

บันทึกและส่่อสารข้อตกลง	(MOU)	งานบุญ/ประเพณีปลอดปลาดิบ

ปัจจัยแห่งควิามสำเร็จ
ควัาม้รื่วัม้ม้ือข่องผู้ม้ีส่วันเก�ียวัข่้อง ปรืะกอบไปด้ีวัย โรืงพยาบาลส่งเสรืิม้สุข่ภาพตัำบลบ้านห้วัยเตัย 

องค์การืบรืิหารืส่วันตัำบลเวั่อ ผู้นำชุม้ชน โรืงเรืียนห้วัยเตัยวัิทุยา อาสาสม้ัครืสาธิารืณสุข่ปรืะจุำหมู้่บ้าน 

ตััวัแทุนกลุ่ม้ทุี�ตัรืวัจุพบเชื้อพยาธิิใบไม้้ตัับ สำนักงานสาธิารืณสุข่อำเภอ สำนักงานสาธิารืณสุข่จุังหวััดี ทุี�ไดี้รื่วัม้

ดีำเนินการืตัั้งแต่ัการืวัิเครืาะห์สภาพปัญหาข่องพื้นทุี� เพ�ือหาสาเหตุัข่องปัญหา รื่วัม้วัางแผนเพื�อแก้ไข่ปัญหา 

รื่วัม้ดีำเนินการืตัาม้แผนการืแก้ไข่ปัญหา รืวัม้ทุั้งปรืะเม้ินผลการืดีำเนินการืเพ�ือพัฒนาปรัืบปรุืง ตัลอดีจุน

รื่วัม้ถอดีบทุเรืียนเพื�อพัฒนาการืดีำเนินงานตั่อไป

อบรบให้ความรู้	 เร่่องโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�ำดี	 ในกลุ่ม
ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 19
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สำนักิงานป้องกิันควิบคุมโรคที� 1 6 7 8 9 และ 10
(ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)(ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

ผู้ลกิารดำเนินงานปีงบประมาณผู้ลกิารดำเนินงานปีงบประมาณ  25652565

มาติรการ ผู้ลการด้ำเนินงาน

การสุร�างเสุรมิสุขุภาพ:
จุัดีการืสุข่าภิบาล
สิ�งแวัดีล้อม้ ลดีการื
ปนเป้�อนในแหล่งน้ำ/
ห่วังโซึ่่อาหารื 
(ปลาปลอดีพยาธิิ)

ม่การพัฒนาติำบลจัด้การสุุขภาพแบบครบวงจรในพ้�นที่่�เสุ่�ยง 

เขติ

อป้ที่.จัด้การสุิ�งแวด้ล�อม โรงเร่ยนจัด้การเร่ยนการสุอน

จำนวนติำบล
เป้้าหมาย

ป้ี 65

จำนวนติำบล
ออกข�อบัญญัติิ

ป้ี 65

จำนวนบ่อบำบัด้ 
สุิ�งป้ฏิก้ล 

ที่่�เป้ิด้ใช� (ป้ี65)

จำนวน 
เป้้าหมาย

ที่ั�งหมด้ (แห่ง)

ผู้ลงาน
2559-64

(แห่ง)

ผู้ลงาน
ป้ี 65

ร�อยละ
ผู้ลงาน
รวม

1 182 176 5 2,950 1,040 248 43.66

6 59 44 2 277 127 1 46.21

7 101 101 13 3,345 1,866 374 66.97

8 86 86 57 3,067 2,517 41 83.40

9 105 104 9 3,860 1,886 258 55.54

10 70 58 38 2,798 2,300 230 90.42

รวม 603 569 124 16,297 9,736 1,152 66.81

แหล่่งข้้อมููล่: สคร.1 6 7 8 9 แล่ะ10 ข้้อมููล่ ณ 30 กัันยายน 2565

การควบคุมป้้องกัน
ตัรืวัจุค้นหา
การืตัิดีพยาธิิ เพื�อนำสู่
การืรืักษา/ปรืับเปลี�ยน
พฤตัิกรืรืม้

การคัด้กรองการติิด้พยาธิิด้�วยการติรวจอุจจาระ

เขต เป้้าหมาย 
(ตำบล)

ผลการ
ดำเนิินิงานิ
(ตำบล)

ร้อยละตำบล
ดำเนิินิการ

เป้้าหมาย 
(ราย)

ผลงานิตรวจ
อุจจาระ
(ราย)

ผลงานิ
(ร้อยละ)

พบ OV
(ราย)

ร้อยละ

1 182 176 96.70 18,853 18,853 100.00 2,166 11.49

6 59 58 98.31 6,232 6,232 100.00 182 2.92

7 101 101 100.00 14,747 17,771 100.00 413 2.32

8  86 81 94.19 26,018 22,270 85.60 409 1.84 

9 105 105 100.00 25,114 25,114 100.00 322 1.28

10 121 121 100.00 94,069 94,069 100.00 2,547 2.71

รวม 654 642 98.17 159,015 162,039 100.00 5,630 3.47

แหล่่งข้้อมููล่: สสจ. ข้้อมููล่ ณ  30 กัันยายน 2565

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี 11
ปีที่ 7 ฉบับที่ 19



มาติรการ ผู้ลการด้ำเนินงาน

การรักษาพยาบาล
ตัรืวัจุคัดีกรือง
กลุ่ม้เสี�ยง 
อายุ 40 ปีข่ึ้นไป 
ดี้วัยอัลติร�าซาวด้�

การติรวจคัด้กรองกลุ่มเสุ่�ยงCCA อายุ40 ป้ีข้�นไป้ด้�วยอัลติร�าซาวด้�

เข่ตั เป้าหม้าย
(รืาย)

อัลตัรื้าซึ่าวัดี์
(รืาย)

รื้อยละ ผิดีปกตัิ
(รืาย)

สงสัย CCA
(รืาย)

CT / MRI
(รืาย)

พบเป็นม้ะเรื็ง
(รืาย)

รืักษา
(รืาย)

1 16,000 7,204 45.03 93 93 11 0 0

6 2,000 2,515 100.00 1,411 0 0 0 0

7 8,000 19,856 100.00 8,359 183 113 45 45

8 14,000 14,139 100.00 2,100 334 31  2 2 

9 8,000 9,280 100.00 526 12 12 2 2

10 42,774 24,491 57.26 5,003 125 76 6 4

รวม 76,774 63,346 82.51 15,392 413 212 53 51

การรักษาพยาบาลผู้้�ป้่วย CCA

เขติ รกัษารวม CCA (ราย) ผู้่าติัด้ (ราย) ผู้่าติัด้ให�หายขาด้ (ราย) ผู้่าติัด้เพ้�อป้ระคับป้ระคอง (ราย)

1 94 26 22 2

7 2,194 524 400 98

8 345 43 38 3

9 152 56 34 23

10 514 188 160 28

รวม 3,299 837 654 154 

แหล่่งข้้อมููล่:https://cloud.cascap.in.th แหล่่งข้้อมููล่: สสจ. ข้้อมููล่ ณ  30 กัันยายน 2565

การด้้แลแบบ 
ติ่อเน้�องที่่�บ�าน: 

ทีุ่กพ้�นที่่�ม่ระบบการด้้แลติ่อเน้�องที่่�บ�านจากสุหสุาขาวิชาช่พ

การสุ้�อสุารสุาธิารณะ / 
สนับสนุน ปรืะสาน 
การืข่ับเคลื�อน 
โครืงการื 

กิจกรรม เขติ1 เขติ6 เขติ7 เขติ8 เขติ9 เขติ10

รืณรืงค์และรืณรืงค์เฉลิม้พรืะเกียรืตัิฯ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สนับสนุนการืตัรืวัจุคัดีกรือง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สนับสนุนการืปรืับเปลี�ยนพฤตัิกรืรืม้ ✓ ✓ ✓

สรื้างควัาม้รือบรืู้การืป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับ 
และม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

พัฒนาสถานปรืะกอบการือาหารืปลอดีภัย ✓ ✓ ✓ ✓

สำรืวัจุพยาธิิในปลา,หอย ✓ ✓

สำรืวัจุพยาธิิในปลารื้า ปลาส้ม้ ✓ ✓

ข่ับเคลื�อนการืจุัดีการืสุข่าภิบาลและบรืิหารืจุัดีการืสิ�งปฏิิกูล ✓ ✓

แลกเปลี�ยนเรืียนรืู้การืดีำเนินงานโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับ 
และม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี ✓ ✓

ตัรืวัจุพยาธิิในมู้ลสัตัวั์รืังโรืค สุนัข่ แม้วั วััวัและควัาย ✓

 แหล่่งข้้อมููล่: สคร.1 6 7 8 9 แล่ะ10 ข้้อมููล่ ณ  30 กัันยายน 2565

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี12
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ภาพกิิจกิรรมภาพกิิจกิรรม

กองโรืคตัิดีตั่อทุั�วัไป กรืม้ควับคุม้โรืค รื่วัม้กับสำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุี� 7 จุังหวััดีข่อนแก่น และเครืือข่่ายในพื้นทุี�เข่ตัสุข่ภาพทุี� 7 ไดี้ออกตัิดีตัาม้การืดีำเนินงาน
โครืงการืแก้ไข่ปัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ตับัและม้ะเรืง็ทุ่อน้ำดีี และเยี�ยม้เสรืมิ้พลงัข่บัเคลื�อนการืดีำเนินงานในรืะดีบัพื้นทุี� ปรืะเดีน็อาหารืปลอดีภัยปลาปลอดีพยาธิิ นำทุมี้โดีย
นายแพทุย์อาจุินตั์ ชลพันธิุ์ ผู้ทุรืงคุณวัุฒิ กรืม้ควับคุม้โรืค ในรืะหวั่างวัันทุี� 7-8 ม้ิถุนายน 2565 ในพื้นทุี�จุังหวััดีข่อนแก่น และจุังหวััดีกาฬสินธิุ์

สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุ�ี 1 จุังหวััดีเชียงใหม้่ รื่วัม้กับเครืือข่่ายสำนักงานสาธิารืณสุข่จุังหวััดีเชียงใหม้่ และผู้รัืบผิดีชอบงานในพื้นทุ�ี ไดี้ออกตัิดีตัาม้นิเทุศู 
การืดีำเนินงานตัาม้ม้าตัรืการืป้องกันควับคุม้โรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเร็ืงทุ่อน้ำดีี และสนับสนุนการืตัรืวัจุคัดีกรืองพยาธิิใบไม้้ตัับในปรืะชาชนอายุ 15 ปีข่ึ้นไป  
รืะหวั่างวัันทุี� 4-5 เม้ษายน 2565 ในพื้นทุี�อำเภอเชียงดีาวั อำเภอฝ้าง จุังหวััดีเชียงใหม้่ จุำนวัน 827 รืาย พบผู้ตัิดีเชื้อพยาธิิใบไม้้ตัับ จุำนวัน 23 รืาย (รื้อยละ 2.78) และ
ให้การืรืักษาดี้วัยยา Praziquantel และเสรืิม้สรื้างองค์ควัาม้รืู้โรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี เพื�อเกิดีควัาม้ตัรืะหนักและปรืับเปลี�ยนพฤตัิกรืรืม้ทุุกรืาย

กองโรืคตัิดีตั่อทุั�วัไป รื่วัม้กับโรืงพยาบาลรื้อยเอ็ดี สำนักงานสาธิารืณสุข่จัุงหวััดีรื้อยเอ็ดี ม้หาวัิทุยาลัยเทุคโนโลยีสุรืนารืี ม้หาวัิทุยาลัยข่อนแก่น และ NECTEC  
จุัดีโครืงการืรืถพรืะรืาชทุานเคลื�อนทุี�บรืิการืปรืะชาชน โดียให้บรืิการืตัรืวัจุคัดีกรืองโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับ (OV) และม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี (CCA) วัันทุี� 27-28 กันยายน 2565  
ณ หอปรืะชมุ้จุงัหวัดัีรือ้ยเอด็ี โดียม้ปีรืะชาชนชาวัรือ้ยเอด็ีม้ารืบับรืกิารืตัรืวัจุคดัีกรืองพยาธิใิบไม้ต้ับัดีว้ัยอจุุจุารืะ 118 รืาย ตัรืวัจุคัดีกรืองพยาธิใิบไม้ต้ับัดีว้ัยปสัสาวัะ 175 รืาย 
ตัรืวัจุคัดีกรืองพยาธิิใบไม้้ตัับดี้วัยซึ่ีรืั�ม้ 192 รืาย ตัรืวัจุคัดีกรืองม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีีดี้วัย รืถMobile Ultrasound (ตั้นแบบ) และ เครืื�องU/S จุากโรืงพยาบาลรื้อยเอ็ดี 210 รืาย

สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุ�ี 1 จุังหวััดีเชียงใหม้่ รื่วัม้กับเครืือข่่ายสำนักงานสาธิารืณสุข่จุังหวััดีเชียงใหม้่ ลงพื้นทุ�ีดีำเนินการืนิเทุศูตัิดีตัาม้การืดีำเนินงาน
ตัาม้ม้าตัรืการืป้องกันควับคุม้โรืคพยาธิใิบไม้ต้ับัและม้ะเร็ืงทุอ่นำ้ดี ีและสนับสนุนการืคัดีกรืองพยาธิใิบไม้ตั้ับและโรืคหนอนพยาธิใินปรืะชาชนกลุม่้อายุ 15 ปขี่ึน้ไป รืะหวัา่ง
วัันทุี� 25-29 เม้ษายน 2565 ในพื้นทุี�อำเภองาวั และอำเภอแม้่ทุะ จุังหวััดีลำปาง รืวัม้ทุั้งสิ้น 2096 รืาย พบผู้ตัิดีเชื้อพยาธิิใบไม้้ตัับ จุำนวัน 87 รืาย (รื้อยละ 4.15) และ
ให้การืรืักษาดี้วัยยา Praziquantel และเสรืิม้สรื้างองค์ควัาม้รืู้โรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี เพื�อเกิดีควัาม้ตัรืะหนักและปรืับเปลี�ยนพฤตัิกรืรืม้ทุุกรืาย

เยี�ยมเสริมพลังขับเคล้�อนกิารดำเนินงานอาหารปลอดภัยปลาปลอดพยาธิเยี�ยมเสริมพลังขับเคล้�อนกิารดำเนินงานอาหารปลอดภัยปลาปลอดพยาธิ

โครงกิารรถูพระราชีทานเคล้�อนที�เพ้�อแกิ้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโครงกิารรถูพระราชีทานเคล้�อนที�เพ้�อแกิ้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

นิเทศติดตามกิารดำเนินงานตามมาตรกิารป้องกิันควิบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีนิเทศติดตามกิารดำเนินงานตามมาตรกิารป้องกิันควิบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

สนับสนุนกิารดำเนินงานกิารตรวิจคัดกิรองโรคพยาธิใบไม้ตับสนับสนุนกิารดำเนินงานกิารตรวิจคัดกิรองโรคพยาธิใบไม้ตับ

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี 13
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สำนักงานสาธิารืณสุข่จุังหวััดีลำพูน รื่วัม้กับสำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุี� 1 จุังหวััดีเชียงใหม้่ และศููนย์อนาม้ัยทุี� 1 เชียงใหม้่ ไดี้จุัดีปรืะชุม้ข่ับเคลื�อนการืดีำเนิน
โครืงการืรืณรืงค์กำจุัดีปัญหาพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี และจุัดีรืะบบสุข่าภิบาล บรืิหารืจุัดีการืสิ�งปฏิิกูลเพื�อตััดีวังจุรืพยาธิิและการืกำจุัดีโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและ
ม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี ในวัันทุี� 11 กรืกฎาคม้ 2565 ณ ห้องปรืะชุม้โชควััฒนา สวันอุตัสาหกรืรืม้เครืือสหพัฒน์ จุังหวััดีลำพูน ผู้เข่้ารื่วัม้ปรืะชุม้ปรืะกอบดี้วัย เจุ้าหน้าทุี�สาธิารืณสุข่ 
ผู้บรืิหารืสถานศูึกษา นายกเทุศูม้นตัรืี นายกองค์กรืปกครืองส่วันทุ้องถิ�น รืวัม้ทุั้งสิ้น 90 คน

สำนกังานปอ้งกนัควับคุม้โรืคทุ�ี 1 จุงัหวัดัีเชยีงใหม้ ่รืว่ัม้กบัเครือืข่า่ยสำนักงานสาธิารืณสุข่จุงัหวัดัีลำพูน ลงพืน้ทุ�ีดีำเนนิการืนเิทุศูตัดิีตัาม้การืดีำเนนิงานตัาม้ม้าตัรืการื
ป้องกันควับคุม้โรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี และสนับสนุนการืคัดีกรืองพยาธิิใบไม้้ตัับและโรืคหนอนพยาธิิในปรืะชาชนกลุ่ม้อายุ 15 ปีข่ึ้นไป รืะหวั่างวัันทุี� 18-22 
กรืกฎาคม้ 2565 ในพื้นทุี�อำเภอทุุ่งหัวัช้าง อำเภอบ้านธิิ อำเภอบ้านโฮ่่ง อำเภอลี้ อำเภอเมื้อง และอำเภอแม่้ทุา จุังหวััดีลำพูน ทุำการืตัรืวัจุคัดีกรืองโรืคหนอนพยาธิ ิ
ทุั้งหม้ดี 1944 รืาย พบผู้ตัิดีเชื้อพยาธิิใบไม้้ตัับ จุำนวัน 1 รืาย (รื้อยละ 0.05) และให้การืรืักษาดี้วัยยา Praziquantel และเสรืิม้สรื้างองค์ควัาม้รืู้โรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและ 
ม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี เพื�อเกิดีควัาม้ตัรืะหนักและปรืับเปลี�ยนพฤตัิกรืรืม้ทุุกรืาย

สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุี�1 จุังหวััดีเชียงใหม้่ รื่วัม้กับกองโรืคตัิดีตั่อทุั�วัไป ดีำเนินการืลงพื้นทุี�เยี�ยม้เสรืิม้พลังและข่ับเคลื�อนปรืะเดี็นอาหารืปลอดีภัย 
ปลาปลอดีพยาธิิ ในวัันทุี� 26 กรืกฎาคม้ 2565 ณ สำนักงานสาธิารืณสุข่จุังหวััดีพะเยา เทุศูบาลตัำบลบ้านสาง และโรืงงานผลิตัปลาส้ม้ จุังหวััดีพะเยา ตัาม้โครืงการื 
ปลอดีโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี เพื�อคนไทุยสุข่ภาพดีี ในปี 2568

สำนกังานปอ้งกนัควับคมุ้โรืคทุี� 6 จุงัหวััดีชลบรุื ีรืว่ัม้กบัสำนกังานสาธิารืณสขุ่จุงัหวัดัีสรืะแกว้ั และสำนกังานสาธิารืณสขุ่อำเภอวัฒันานครื ไดีจุ้ดัีปรืะชมุ้ชีแ้จุงโครืงการื
แก้ไข่ปัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีีในพื้นทุี� รืวัม้ถึงวัิเครืาะห์พฤตัิกรืรืม้เสี�ยง ค้นหาพฤตัิกรืรืม้เป้าหม้าย และช่องทุางการืสื�อสารืควัาม้เสี�ยง เพื�อวัางแผน 
ดีำเนินการืแก้ไข่ปัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเร็ืงทุ่อน้ำดีีในพื้นทุ�ีตัำบลแซึ่รื์ออ อำเภอวััฒนานครื จุังหวััดีสรืะแก้วั ในวัันทุ�ี 20 ม้ิถุนายน 2565 ณ ห้องปรืะชุม้ 
องค์การืบรืิหารืส่วันตัำบลแซึ่รื์ออ จุังหวััดีสรืะแก้วั ผู้เข่้าปรืะชุม้ปรืะกอบดี้วัย นายกองค์การืบรืิหารืส่วันตัำบลแซึ่รื์ออ ผู้นำชุม้ชน ครืู และอาสาสม้ัครืสาธิารืณสุข่

ประชีุมขับเคล้�อนกิารดำเนินโครงกิารรณรงค์กิำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีประชีุมขับเคล้�อนกิารดำเนินโครงกิารรณรงค์กิำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

สนับสนุนกิารคัดกิรองพยาธิใบไม้ตับและโรคหนอนพยาธิสนับสนุนกิารคัดกิรองพยาธิใบไม้ตับและโรคหนอนพยาธิ

เยี�ยมเสริมพลังและขับเคล้�อนประเด็นอาหารปลอดภัยปลาปลอดพยาธิเยี�ยมเสริมพลังและขับเคล้�อนประเด็นอาหารปลอดภัยปลาปลอดพยาธิ

เสริมสร้างควิามรอบรู้พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเสริมสร้างควิามรอบรู้พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี14
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สำนกังานปอ้งกนัควับคมุ้โรืคทุี� 6 จุงัหวัดัีชลบรุื ีรืว่ัม้กบัเครือืข่า่ยสำนกังานสาธิารืณสขุ่อำเภอวัฒันานครื และ โรืงพยาบาลสง่เสรืมิ้สขุ่ภาพตัำบลบา้นเข่าพรืม้สวุัรืรืณ
ลงพื้นทุี�เก็บข่้อมู้ลควัาม้รือบรืู้ดี้านสุข่ภาพ (Health Literacy) และพฤตัิกรืรืม้การืป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีีข่องปรืะชาชน ในพื้นทุี�บ้านเข่าพรืม้สุวัรืรืณ 
ตัำบลแซึ่ร์ืออ อำเภอวััฒนานครื จุังหวััดีสรืะแก้วั ในวัันทุ�ี 27 กรืกฎาคม้ 2565 เพื�อนำข่้อมู้ลไปวัางแผนพัฒนาควัาม้รือบรืู้ด้ีานสุข่ภาพ และเสริืม้สรื้างการืปรัืบเปล�ียน
พฤตัิกรืรืม้ตั่อไป

สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุี� 7 จุังหวััดีข่อนแก่น รื่วัม้กับสำนักงานสาธิารืณสุข่จุังหวััดีในเข่ตัสุข่ภาพทุี� 7 จุัดีปรืะชุม้พัฒนาศูักยภาพการืจุัดีทุำแผนงานโครืงการื
แกไ้ข่ปญัหาโรืคพยาธิใิบไม้ต้ับัและม้ะเรืง็ทุอ่นำ้ดี ีเพื�อใหเ้ครือืข่า่ยในพืน้ทุี�และแกนนำชมุ้ชน สาม้ารืถวัเิครืาะหส์ภาพปญัหา จุดัีทุำแผนการืแกไ้ข่ปญัหา ข่บัเคลื�อนการืแกไ้ข่
ปัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเร็ืงทุ่อน้ำดีี และสร้ืางชุม้ชนให้ม้ีศูักยภาพในการืดีำเนินงานป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเร็ืงทุ่อน้ำดีี ไดี้อย่างเข่้ม้แข็่งและยั�งยืน  
รืะหวั่างวัันทุี� 1-2 ม้ิถุนายน 2565 ณ โรืงแรืม้เจุรืิญธิานี จุังหวััดีข่อนแก่น เป้าหม้าย 80 คน

สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุ�ี 7 จุังหวััดีข่อนแก่น รื่วัม้กับสถาบันวัิจุัยม้ะเร็ืงทุ่อน้ำดีี คณะแพทุยศูาสตัร์ื ม้หาวัิทุยาลัยข่อนแก่น ออกตัิดีตัาม้และสนับสนุน
การืดีำเนินงานการืตัรืวัจุคัดีกรืองดี้วัยชุดีตัรืวัจุพยาธิิใบไม้้ตัับ จุากปัสสาวัะอย่างเรื็วั OV-RDT ในปรืะชาชนกลุ่ม้อายุ 15 ปีข่ึ้นไป ในช่วังเดีือนเม้ษายน-ม้ิถุนายน 2565 
ในพื้นทุี�เข่ตัสุข่ภาพทุี� 7 ไดี้แก่ จุังหวััดีม้หาสารืคาม้ รื้อยเอ็ดี กาฬสินธิุ์ และ ข่อนแก่น

สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุี� 7 จุังหวััดีข่อนแก่น รื่วัม้กับเครืือข่่ายสำนักงานสาธิารืณสุข่อำเภอและโรืงพยาบาลส่งเสรืิม้สุข่ภาพตัำบล ในพื้นเข่ตัสุข่ภาพทุี� 7 
ไดี้จุัดีกิจุกรืรืม้อบรืม้พัฒนาควัาม้รืู้ควัาม้เข่้าในการืป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี และเกิดีควัาม้ตัรืะหนักปรืับเปลี�ยนพฤตัิกรืรืม้ให้ถูกตั้องแก่ปรืะชาชน
ตัาม้โครืงการืพัฒนาพื้นทุี�ตั้นแบบในการืแก้ไข่ปัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเร็ืงทุ่อน้ำดีี ในพื้นทุี�ทุี�ม้ีการืตัิดีเชื้อสูงจุากการืตัรืวัจุปัสสาวัะด้ีวัยชุดีตัรืวัจุ OV-RDT 
ในเดีือนสิงหาคม้ 2565 ทุี�อำเภอยางตัลาดี จุังหวััดีกาฬสินธิุ์ อำเภอเชียงยืน จุังหวััดีม้หาสารืคาม้ และ อำเภอซึ่ำสูง จุังหวััดีข่อนแก่น

ประเมินควิามรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)ประเมินควิามรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

กิารดำเนินงานตรวิจคัดกิรองพยาธิใบไม้ตับด้วิยปัสสาวิะอย่างเร็วิ (OV-RDT)กิารดำเนินงานตรวิจคัดกิรองพยาธิใบไม้ตับด้วิยปัสสาวิะอย่างเร็วิ (OV-RDT)

พัฒนาศักิยภาพกิารจัดทำแผู้นงานโครงกิารแกิ้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีพัฒนาศักิยภาพกิารจัดทำแผู้นงานโครงกิารแกิ้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

อบรมพัฒนาควิามรู้กิารป้องกิันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอบรมพัฒนาควิามรู้กิารป้องกิันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี 15
ปีที่ 7 ฉบับที่ 19



สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุี� 7 จุังหวััดีข่อนแก่น รื่วัม้กับเครืือข่่ายดี้านสาธิารืณสุข่ ดี้านการืศูึกษา อสม้. และ อบตั. ในพื้นเข่ตัสุข่ภาพทุี� 7 ไดี้ดีำเนินการืพัฒนา
พืน้ทุี�ตัน้แบบในการืแกไ้ข่ปญัหาโรืคพยาธิใิบไม้ต้ับัและม้ะเร็ืงทุอ่นำ้ดี ีในพืน้ทุ�ีทุี�ม้กีารืตัดิีเชือ้สูง เพื�อข่บัเคลื�อนการืดีำเนนิงานและสรืา้งชุม้ชนใหม้้ศีูกัยภาพในการืดีำเนนิงาน
ป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีีให้เข่้ม้แข่็งและยั�งยืน และเป็นพื้นทุี�ตั้นแบบในการืแก้ไข่ปัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี และไดี้จุัดีปรืะชุม้
ถอดีบทุเรืียนและแลกเปลี�ยนเรืียนรืู้การืดีำเนินงานพื้นทุี�ตั้นแบบในการืแก้ไข่ปัญหาโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี ในวัันทุี� 7-8 กันยายน 2565 ณ ห้องปรืะชุม้ 
โรืงแรืม้ปรืัชญารืีสอรื์ทุ อำเภอสหัสข่ันธิ์ จุังหวััดีกาฬสินธิุ์

สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุี� 7 จุังหวััดีข่อนแก่น รื่วัม้กับเครืือข่่ายสำนักงานสาธิารืณสุข่อำเภอ และโรืงพยาบาลส่งเสรืิม้สุข่ภาพตัำบลในพื้นเข่ตัสุข่ภาพทุี� 7 
ไดี้ลงพื้นทุี�เก็บข่้อมู้ลควัาม้รือบรืู้ดี้านสุข่ภาพ (Health Literacy) การืป้องกันโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี ข่องปรืะชาชนในพื้นทุี�ตัำบลทุี�พบผลการืตัรืวัจุ OV-RDT 
ทุี�ม้ีควัาม้ชกุสงู และควัาม้ชกุตั�ำ เพื�อนำข่้อม้ลูไปวัางแผนพฒันาควัาม้รือบรืู้ดี้านสขุ่ภาพ และเสรืิม้สรื้างการืปรืบัเปลี�ยนพฤตัิกรืรืม้ ในช่วังเดีือนกรืกฎาคม้-สิงหาคม้ 2565 
รืวัม้เป้าหม้าย 1,200 คน 

สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุ�ี 7 จุังหวััดีข่อนแก่น รื่วัม้กับเครืือข่่ายในพื้นทุี�เข่ตัสุข่ภาพทุี� 7 ไดี้จุัดีกิจุกรืรืม้รืณรืงค์เฉลิม้พรืะเกียรืตัิ พรืะนางเจุ้าสิรืิกิตัิ� 
พรืะบรืม้รืาชินีนาถพรืะบรืม้รืาชชนนีพันปีหลวัง ในโอกาสม้หาม้งคลเฉลิม้พรืะชนม้พรืรืษา 90 พรืรืษา ภายใตั้โครืงการืเฝ้้ารืะวััง คัดีกรือง ป้องกัน และกำจุัดีโรืคตัิดีตั่อ
และภยัสขุ่ภาพสำคญั เพื�อเฉลมิ้พรืะเกยีรืตั ิสม้เดีจ็ุพรืะนางเจุา้สริืกิติัิ�พรืะบรืม้รืาชนินีาถ พรืะบรืม้รืาชชนนพีนัปหีลวัง ในโอกาสม้หาม้งคลเฉลมิ้พรืะชนม้พรืรืษา 90 พรืรืษา 
ปี พ.ศู.2565 ในวัันทุี� 10 สิงหาคม้ 2565 ณ ห้องปรืะชุม้ศูาลาปรืะชาคม้ จุังหวััดีข่อนแก่น โดียไดี้รืับเกียรืตัิจุากนายแพทุย์พรืศูักดีิ� อยู่เจุรืิญ นายแพทุย์ทุรืงคุณวัุฒิ 
กรืม้ควับคุม้โรืคเป็นปรืะธิานเปิดีการืปรืะชุม้ ม้ีผู้เข่้ารื่วัม้งาน 330 คน

สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุ�ี 8 จุังหวััดีอุดีรืธิานี รื่วัม้กับเครืือข่่ายสาธิารืณสุข่ในพื้นทุ�ีเข่ตัสุข่ภาพทุี� 8 จุัดีปรืะชุม้พัฒนาสถานปรืะกอบการืเพ�ือสรื้างม้าตัรืฐาน
อาหารืปลอดีภัยปลาปลอดีพยาธิิ ในวัันทุี� 30 พฤษภาคม้ 2565 ณ ห้องปรืะชุม้โรืงแรืม้พับพึงบ้านพักรืิม้โข่ง อำเภอโพนพิสัย จุังหวััดีหนองคาย กลุ่ม้เป้าหม้ายไดี้แก่ 
ปรืะชาชนในพื้นทุี� ผู้ปรืะกอบการืปลารื้าและปลาส้ม้ ผู้รืับผิดีชอบงานจุากสำนักงานสาธิารืณสุข่อำเภอโพนพิสัย สำนักงานสาธิารืณสุข่จุังหวััดีหนองคาย โรืงพยาบาล
โพนพิสัย โรืงพยาบาลส่งเสรืิม้สุข่ภาพตัำบลในอำเภอโพนพิสัย รืวัม้ทุั้งสิ้น 36 คน

ถูอดบทเรียนและแลกิเปลี�ยนเรียนรู้กิารดำเนินงานพ้้นที�ต้นแบบถูอดบทเรียนและแลกิเปลี�ยนเรียนรู้กิารดำเนินงานพ้้นที�ต้นแบบ

ประเมินควิามรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)ประเมินควิามรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

รณรงค์เฉลิมพระเกิียรติพระนางเจ้าสิริกิิติ� พระบรมราชีินีนาถูพระบรมราชีชีนนีพันปีหลวิงรณรงค์เฉลิมพระเกิียรติพระนางเจ้าสิริกิิติ� พระบรมราชีินีนาถูพระบรมราชีชีนนีพันปีหลวิง

ประชีุมพัฒนาสถูานประกิอบกิารเพ้�อสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยปลาปลอดพยาธิประชีุมพัฒนาสถูานประกิอบกิารเพ้�อสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยปลาปลอดพยาธิ

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี16
ปีที่ 7 ฉบับที่ 19



สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุ�ี 8 จุังหวััดีอุดีรืธิานี รื่วัม้กับเครืือข่่ายในพื้นทุี�เข่ตัสุข่ภาพทุ�ี 8 ไดี้ดีำเนินการืสุ่ม้เก็บตััวัอย่างปลาน้ำจุืดีเกล็ดีข่าวัตัรืะกูลปลาตัะเพียน 
ในแหล่งน้ำพื้นทุี�ทุี�ม้ีอัตัรืาควัาม้ชุกสูง ในรืะหวั่างวัันทุี� 6-22 ม้ิถุนายน 2565 ในพื้นทุี�จุังหวััดีหนองคาย บึงกาฬ นครืพนม้ สกลนครื จุังหวััดีเลย หนองบัวัลำภู และอุดีรืธิานี 
จุำนวัน 14 แห่ง เพื�อตัรืวัจุคัดีกรืองค้นหาตััวัอ่อนรืะยะตัิดีตั่อเม้ตัาเซึ่อรื์คาเรืีย ข่องพยาธิิใบไม้้ตัับ ในปลาน้ำจุืดีเกล็ดีข่าวัตัรืะกูลปลาตัะเพียน ทุี�เป็นสาเหตัุข่องโรืคพยาธิิ
ใบไม้้ตัับ รืวัม้ทุั้งสิ้น 349 ตััวั พบพยาธิิทุั้งหม้ดี 132 ตััวั(รื้อยละ37.82) พบตััวัอ่อนพยาธิิใบไม้้ตัับ (Metacercaria Opisthorchis viverrini) จุำนวัน 18 ตััวั (รื้อยละ 5.16) และ
ตััวัอ่อนพยาธิิใบไม้้ลำไส้ข่นาดีเล็ก 123 ตััวั (รื้อยละ 35.24)

สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุี� 8 จุังหวััดีอุดีรืธิานี รื่วัม้กับเครืือข่่ายผู้รืับผิดีชอบงานในพื้นทุี� ไดี้ดีำเนินการืตัรืวัจุคัดีกรืองพยาธิิใบไม้้ตัับ ในปรืะชาชนกลุ่ม้เสี�ยง 
อายุ 15 ปีข่ึ้นไป พื้นทุี�ทุี�ม้ีอัตัรืาควัาม้ชุกสูง ในวัันทุี� 18-20 กรืกฎาคม้ 2565 ในพื้นทุี�อำเภอนาดี้วัง จุังหวััดีเลย จุำนวันทุั้งหม้ดี 172 คน พบตัิดีเชื้อพยาธิิใบไม้้ตัับ 10 รืาย 
(รือ้ยละ 5.81) วันัทุี� 25-29 กรืกฎาคม้ 2565 ตัรืวัจุคดัีกรืองพยาธิใิบไม้ต้ับัในพืน้ทุี�จุงัหวัดัีหนองบวััลำภ ูตัรืวัจุทุัง้หม้ดี 679 คน ตัดิีเชือ้พยาธิใิบไม้ต้ับั 43 รืาย (รือ้ยละ 6.33) 
และวัันทุี� 2-4 สิงหาคม้ 2565 พื้นทุ�ีอำเภอทุ่าลี� จุังหวััดีเลย ส่งตัรืวัจุทุั้งหม้ดี 398 คน พบตัิดีเชื้อพยาธิิใบไม้้ตัับ 29 รืาย (รื้อยละ 7.29) และให้การืรืักษาดี้วัยยา  
Praziquantel และเสรืิม้สรื้างองค์ควัาม้รืู้โรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี เพื�อเกิดีควัาม้ตัรืะหนักและปรืับเปลี�ยนพฤตัิกรืรืม้ทุุกรืาย

สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุี� 8 จุังหวััดีอุดีรืธิานี รื่วัม้กับเครืือข่่ายสำนักงานสาธิารืณสุข่อำเภอ ไดี้จุัดีอบรืม้พัฒนาควัาม้รืู้ควัาม้เข่้าในการืป้องกันโรืคพยาธิิ
ใบไม้ต้ับัและม้ะเรืง็ทุอ่นำ้ดี ีและเกดิีควัาม้ตัรืะหนกัปรืบัเปลี�ยนพฤตักิรืรืม้ใหถ้กูตัอ้ง ในวัันทุี� 8 กรืกฎาคม้ 2565 ณ โรืงพยาบาลสง่เสรืมิ้สุข่ภาพตัำบลนางวัั อำเภอบา้นแพง 
จุังหวััดีนครืพนม้ กลุ่ม้เป้าหม้ายปรืะกอบดี้วัย ปรืะชาชนผู้ตัิดีเชื้อพยาธิิใบไม้้ตัับ อสม้. เจุ้าหน้าทุี�โรืงพยาบาลส่งเสรืิม้สุข่ภาพตัำบลนางัวั และสำนักงานสาธิารืณสุข่ 
อำเภอบ้านแพง รืวัม้ทุั้งสิ้น 83 คน

สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุี� 9 จุังหวััดีนครืรืาชสีม้า รื่วัม้กับภาคีเครืือข่่ายสำนักงานสาธิารืณสุข่จุังหวััดี ในพื้นทุี�รืับผิดีชอบ “นครืชัยบุรืินทุรื์” ไดี้แก่ จุังหวััดี
นครืรืาชสีม้า ชยัภมู้ิ บรุืีรืมั้ย์ และสรุืินทุรื์ ลงพื้นทุี�สนบัสนนุการืตัรืวัจุคัดีกรืองพยาธิิใบไม้้ตัับ ในปรืะชาชนกลุ่ม้อาย ุ15 ปขี่ึ้นไป เพ�ือตัิดีตัาม้การืตัิดีเชื้อซึ่้ำในพื้นทุ�ีดีำเนินงาน 
ปีงบปรืะม้าณ 2564 รืะหวั่างวัันทุี� 20 เม้ษายน-15 พฤษภาคม้ 2565 รืวัม้ทุั้งสิ้น 900 คน ผลการืตัรืวัจุพบวั่าอัตัรืาการืตัิดีพยาธิิใบไม้้ตัับซึ่้ำ จุำนวัน 49 คน (รื้อยละ 5.44) 
และให้การืรืักษาดี้วัยยา Praziquantel และเสรืิม้สรื้างองค์ควัาม้รืู้โรืคพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี เพื�อเกิดีควัาม้ตัรืะหนักและปรืับเปลี�ยนพฤตัิกรืรืม้ทุุกรืาย

กิารตรวิจ Metacercaria กิารตรวิจ Metacercaria Opisthorchis viverriniOpisthorchis viverrini ในปลาน้ำจ้ดเกิล็ดขาวิวิงศ์ปลาตะเพียน  ในปลาน้ำจ้ดเกิล็ดขาวิวิงศ์ปลาตะเพียน 

อบรมพัฒนาควิามรู้กิารป้องกิันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอบรมพัฒนาควิามรู้กิารป้องกิันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ตรวิจคัดกิรองพยาธิใบไม้ตับในพ้้นที�ที�มีอัตราควิามชีุกิสูงตรวิจคัดกิรองพยาธิใบไม้ตับในพ้้นที�ที�มีอัตราควิามชีุกิสูง

สนับสนุนกิารดำเนินงานกิารตรวิจคัดกิรองกิารติดเชี้้อซ้้ำสนับสนุนกิารดำเนินงานกิารตรวิจคัดกิรองกิารติดเชี้้อซ้้ำ

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี 17
ปีที่ 7 ฉบับที่ 19



สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุี�  9 จุังหวััดี
นครืรืาชสีม้า รื่วัม้กับศููนย์วัิจุัยโรืคปรืสิตั สำนักวัิชา
แพทุยศูาสตัรื์ ม้หาวัิทุยาลัยเทุคโนโลยีสุรืนารืี ลงพื้นทุี�
สุม่้เกบ็ตัวััอยา่งปลานำ้จุดืีเกลด็ีข่าวัตัรืะกลูปลาตัะเพยีน 
ในแหล่งน้ำพื้นทุี�รืับผิดีชอบ “นครืชัยบุรืินทุรื์” จุำนวัน 
11 แห่ง เพ�ือตัรืวัจุวิัเครืาะห์ค้นหาตััวัอ่อนรืะยะติัดีตั่อ
เม้ตัาเซึ่อรื์คาเรืียข่องพยาธิิใบไม้้ตัับ ทุี�เป็นสาเหตัุ

ข่องโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับ รืะหวั่างวัันทุี� 18-25 พฤษภาคม้ 2565 ผลการืตัรืวัจุวัิเครืาะห์พบ Metacercaria Opisthorchis viverrini จุำนวัน 1 แห่ง (รื้อยละ 9.09) พบ Unknow 
Metacercaria จุำนวัน 4 แห่ง (รื้อยละ 36.36)

สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุี�  9 จุังหวััดี
นครืรืาชสีม้า รื่วัม้กับศููนย์วัิจุัยโรืคปรืสิตั สำนักวัิชา
แพทุยศูาสตัรื์ ม้หาวัิทุยาลัยเทุคโนโลยีสุรืนารืี ลงพื้นทุี�
สุ่ม้เก็บตััวัอย่างปลารื้า ปลาส้ม้ ในพื้นทุี�รืับผิดีชอบ 
“นครืชัยบุรืินทุรื์” เพ�ือตัรืวัจุคัดีกรืองค้นหาตััวัอ่อน
รืะยะตัิดีตั่อเม้ตัาเซึ่อรื์คาเรืีย ข่องพยาธิิใบไม้้ตัับทุี�เป็น
สาเหตัุข่องโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับ รืะหวั่างวัันทุี� 10-15 

ม้ิถุนายน 2565 โดียเก็บตััวัอย่างปลารื้าจุำนวัน 22 ตััวัอย่าง พบ Unknow Metacercaria จุำนวัน 4 ตััวัอย่าง (รื้อยละ 18.18) ไม้่พบ Metacercaria Opisthorchis viverrini 
และไดี้เก็บตััวัอย่าง ปลาส้ม้จุำนวัน 18 ตััวัอย่าง พบ Metacercaria Opisthorchis viverrini จุำนวัน 2 ตััวัอย่าง (รื้อยละ 11.11) และ พบ Unknow Metacercaria จุำนวัน 
5 ตััวัอย่าง (รื้อยละ 27.78)

สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุี�  9 จุังหวััดี
นครืรืาชสีม้า รื่วัม้กับม้หาวัิทุยาลัยข่อนแก่น ลงพื้นทุ�ี
สุ่ม้เก็บตััวัอย่างมู้ลสัตัวั์รืังโรืค (สุนัข่ แม้วั วััวั ควัาย) 
เพื�อตัรืวัจุค้นหาหนอนพยาธิิในพื้นทุี�อ่างเก็บน้ำลำน้ำชี 
อำเภอบ้านเข่วั้า และอำเภอหนองบัวัรืะเหวั จุังหวััดี
ชัยภูม้ิ รืะหวั่างวัันทุี� 6-12 สิงหาคม้ 2565 โดียตัรืวัจุ
วัิ เครืาะห์สัตัวั์รืั ง โรืค จุำนวันทุั้ งหม้ดี 542 ตััวั 

(วััวั 250 ตััวั ควัาย 207 ตััวั สุนัข่ 81 ตััวั และแม้วั 4 ตััวั) โดียผลการืตัรืวัจุ มู้ลวััวั พบตัิดีพยาธิิชนิดี strongyle (รื้อยละ42) และโปรืโตัซึ่ัวั กลุ่ม้ coccidian (รื้อยละ 70) 
ในมู้ลควัาย พบการืตัิดีพยาธิิชนิดี rumen fluke (รื้อยละ 63.3) และโปรืโตัซึ่ัวั กลุ่ม้ coccidia (รื้อยละ 69.1) ในมู้ลสุนัข่ พบตัิดีพยาธิิชนิดี hookworm (รื้อยละ66.7 ) และ
โปรืโตัซึ่ัวั Entamoeba spp. (รื้อยละ 7.4) และในมู้ลแม้วั พบตัิดีพยาธิิชนิดี hookworm (รื้อยละ 75.0)

สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุี� 9 จุังหวััดีนครืรืาชสีม้า รื่วัม้กับม้หาวัิทุยาลัยเทุคโนโลยีสุรืนารืี ลงพื้นทุี�สุ่ม้เก็บตััวัอย่างโฮ่สตั์กึ�งกลาง (ปลาน้ำจุืดี และหอยน้ำจุืดี) 
เพื�อตัรืวัจุค้นหาหนอนพยาธิิ ในพื้นทุี�สรื้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อำเภอหนองบัวัแดีง จุังหวััดีชัยภูม้ิ ในรืะหวั่างวัันทุี� 8-16 สิงหาคม้ 2565 โดียตัรืวัจุวัิเครืาะห์ปลาน้ำจุืดี 
จุำนวัน 396 ตััวั (จุาก 11 จุุดี 11 ชนิดีพันธิุ์) ผลการืตัรืวัจุ พบตััวัอ่อนรืะยะเม้ตัาเซึ่อรื์คาเรืียข่องพยาธิิใบไม้้ตัับ Opisthorchis viverrini 5 จุุดี โดียจุุดีทุี� 1) พบในปลาสะพุง 
อตััรืาตัดิีเชือ้ (รือ้ยละ 69.05) จุดุีทุี� 2) พบในปลาข่าวัเกลด็ีถี� Thynnichthys thynnoides อตััรืาตัดิีเชือ้ (รือ้ยละ 12.00) จุดุีทุี� 3) พบในปลาสะพงุ อตััรืาตัดิีเชือ้ (รือ้ยละ 24.49) 
จุดุีทุี� 4) พบในปลาสรือ้ยข่าวั Henicorhynchus siamensis อตััรืาตัดิีเชือ้ (รือ้ยละ 40.00) จุดุีทุ�ี 5) พบในปลาสะพุง อตััรืาตัดิีเชือ้ (รือ้ยละ 93.33) พบการืตัดิีเชือ้พยาธิใิบไม้ต้ับั 
Opisthorchis viverrini ม้ากทุี�สุดีในปลาสะพุง รืองลงม้าในปลาสรื้อยข่าวั Henicorhynchus siamensis และในปลาข่าวัเกล็ดีถี� Thynnichthys thynnoides นอกจุากนี้ยังพบ
การืตัิดีเชื้อเม้ตัาเซึ่อรื์คาเรืียข่องพยาธิิใบไม้้ลำไส้ข่นาดีเล็ก (Minute intestinal fluke (MIF)) และการืตัรืวัจุวัิเครืาะห์หอยน้ำจุืดี จุำนวัน 408 ตััวั จุาก 10 จุุดี 6 ชนิดีพันธิุ์ 
พบการืตัดิีเชือ้ตัวััออ่นรืะยะเซึ่อรืค์าเรืยีข่องพยาธิใิบไม้ ้Xiphidiocercariae โดียพบในหอยไซึ่ Bithynia siamensis goniomphalos จุำนวัน 2 จุดุี พบอตััรืาการืตัดิีเชือ้รือ้ยละ 6.67 
และรื้อยละ 5 ตัาม้ลำดีับ

กิารตรวิจ Metacercaria กิารตรวิจ Metacercaria Opisthorchis viverriniOpisthorchis viverrini ในปลาน้ำจ้ดเกิล็ดขาวิวิงศ์ปลาตะเพียน ในปลาน้ำจ้ดเกิล็ดขาวิวิงศ์ปลาตะเพียน

กิารตรวิจ Metacercaria กิารตรวิจ Metacercaria Opisthorchis viverriniOpisthorchis viverrini ในปลาร้า ปลาส้ม ในปลาร้า ปลาส้ม

กิารตรวิจ Metacercaria กิารตรวิจ Metacercaria Opisthorchis viverriniOpisthorchis viverrini ในสัตวิ์รังโรค ในสัตวิ์รังโรค

ตรวิจค้นหาหนอนพยาธิ (ปลาน้ำจ้ด และหอยน้ำจ้ด) อ่างเกิ็บน้ำลำสะพุง”ตรวิจค้นหาหนอนพยาธิ (ปลาน้ำจ้ด และหอยน้ำจ้ด) อ่างเกิ็บน้ำลำสะพุง”

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี18
ปีที่ 7 ฉบับที่ 19



สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุ�ี 9 จุังหวััดีนครืรืาชสีม้า รื่วัม้กับเครืือข่่ายในพื้นทุ�ี จุัดีกิจุกรืรืม้รืณรืงค์แก้ไข่ปัญหาพยาธิิใบไม้้ตัับและม้ะเร็ืงทุ่อน้ำดีี และการือบรืม้
ใหค้วัาม้รืูเ้รื�ืองโรืคพยาธิใิบไม้ต้ับัและม้ะเร็ืงทุอ่นำ้ดี ีเพ�ือการืปอ้งกันและปรัืบเปล�ียนพฤตักิรืรืม้ใหก้บัปรืะชาชนกลุม่้เสี�ยงในพืน้ทุ�ีตัำบลสะแกรืาช ในวันัทุี� 11 กนัยายน 2565  
ณ ศููนย์ผู้สูงอายุ บ้านโคกหนองแฟบ ตัำบลสะแกรืาช อำเภอปักธิงชัย จุังหวััดีนครืรืาชสีม้า โดียม้ีผู้เข่้ารื่วัม้อบรืม้จุำนวัน 150 คน 

สำนกังานปอ้งกนัควับคมุ้โรืคทุี� 10 จุงัหวัดัีอบุลรืาชธิาน ีรืว่ัม้กบัเครือืข่า่ยทุี�เกี�ยวัข่อ้งไดีจุ้ดัีปรืะชมุ้ถอดีบทุเรืยีนและแลกเปลี�ยนเรืยีนรืูป้รืะสบการืณก์ารืสรืา้งบอ่บำบดัี
สิ�งปฏิกิลูใหบ้รืรืลเุปา้หม้าย ปงีบปรืะม้าณ 2565 ในวันัทุี� 12 กนัยายน 2565 ณ โรืงแรืม้บา้นสวันคณุตัา กอลฟ์ แอนดี ์รืสีอรืท์ุ จุ.อบุลรืาชธิาน ีซึ่ึ�งในปจัุจุบุนัเข่ตัสขุ่ภาพทุี� 10 
ม้ีรืะบบบำบัดีสิ�งปฏิิกูล 38 บ่อใน 28 อำเภอ (จุากทุั้งหม้ดี 70 อำเภอ) และในปี 2565 ม้ีงานแผนโครืงการืก่อสรื้าง 38 อำเภอ โดียในจุังหวััดียโสธิรื ไดี้ม้ีแผนการืก่อสรื้าง
รืะบบบำบัดีสิ�งปฏิิกูลครืบทุั้ง 9 อำเภอ ซึ่ึ�งม้ีการืบูรืณาการื ทุุกภาคส่วันทุี�เกี�ยวัข่้องรืะหวั่างทุ้องถิ�นจุังหวััดีและสำนักงานสาธิารืณสุข่จุังหวััดี ม้ีการืตัิดีตัาม้การืดีำเนินงาน
อย่างตั่อเนื�อง

สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุี� 10 จุังหวััดีอุบลรืาชธิานี รื่วัม้กับสำนักงานสาธิารืณสุข่จุังหวััดีอุบลรืาชธิานี จุัดีปรืะชุม้รืาชการืในช่วังเดีือนสิงหาคม้-กันยายน 2565 
ณ ห้องปรืะชุม้สำนักงานสาธิารืณสุข่อำเภอ ในพื้นทุี� 6 อำเภอเสี�ยงข่องจุังหวััดีอุบลรืาชธิานี ปรืะกอบดี้วัย อำเภอสิรืินธิรื อำเภอโพธิิ�ไทุรื อำเภอดีอนม้ดีแดีง อำเภอน้ำยืน
อำเภอสวัา่งวัรีืะวังศู ์และอำเภอเข่ื�องใน เพื�อแลกเปลี�ยนเรืยีนรืู ้ตัดิีตัาม้ผลการืดีำเนนิงานโรืคพยาธิใิบไม้ต้ับัและม้ะเรืง็ทุอ่นำ้ดีแีละตัดิีตัาม้ควัาม้กา้วัหนา้การืสรืา้งบอ่บำบดัี
สิ�งปฏิิกูล โดียกลุ่ม้เป้าหม้ายปรืะกอบดี้วัย ศููนย์อนาม้ัยทุี� 10 จุังหวััดีอุบลรืาชธิานี สำนักงานสาธิารืณสุข่จุังหวััดีอุบลรืาชธิานี สำนักงานสาธิารืณสุข่อำเภอ โรืงพยาบาล
ส่งเสรืิม้สุข่ภาพตัำบล องค์กรืปกครืองส่วันทุ้องถิ�น ผู้นำชุม้ชน รื่วัม้กันแสดีงควัาม้คิดีเห็นและข่้อเสนอแนะเพื�อวัางแผนแก้ไข่ปัญหาการืดีำเนินงานสู่เป้าหม้ายตั่อไป

สำนักงานป้องกันควับคุม้โรืคทุี� 10 จุังหวััดีอุบลรืาชธิานี รื่วัม้กับเครืือข่่ายผู้รืับผิดีชอบงานในพื้นทุี� ไดี้จุัดีกิจุกรืรืม้รืณรืงค์ให้ควัาม้รืู้สู่ชุม้ชนเรืื�องโรืคพยาธิิใบไม้้ตัับ 
และม้ะเรื็งทุ่อน้ำดีี ในพื้นทุี�อ่างเก็บน้ำลำห้วัยบอนอันเนื�องม้าจุากพรืะรืาชดีำรืิ อ.น้ำยืน จุ.อุบลรืาชธิานี ในวัันทุี� 23 สิงหาคม้ 2565 ณ โรืงพยาบาลส่งเสรืิม้สุข่ภาพตัำบล
บ้านตัาโม้ เพื�อสรื้างควัาม้รือบรืู้ดี้านสุข่ภาพและสรื้างกรืะแสการืเฝ้้ารืะวัังป้องกันควับคุม้โรืคหนอนพยาธิิในพื้นทุี�ทุี�ม้ีผลกรืะทุบจุากโครืงการือ่างเก็บน้ำลำห้วัยบอน 
อันเนื�องม้าจุากพรืะรืาชดีำรืิ โดียม้ีปรืะชาชน ผู้นำชุม้ชน และนักเรืียน รื่วัม้จุำนวันทุั้งสิ้น 200 คน

อบรมพัฒนาควิามรู้กิารป้องกิันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอบรมพัฒนาควิามรู้กิารป้องกิันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ประชีุมแลกิเปลี�ยนเรียนรู้และติดตามผู้ลกิารดำเนินงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีประชีุมแลกิเปลี�ยนเรียนรู้และติดตามผู้ลกิารดำเนินงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

จัดประชีุมสรุปถูอดบทเรียนกิารสร้างบ่อบำบัดเพ้�อตัดวิงจรพยาธิใบไม้ตับ ปี 2565จัดประชีุมสรุปถูอดบทเรียนกิารสร้างบ่อบำบัดเพ้�อตัดวิงจรพยาธิใบไม้ตับ ปี 2565

รณรงค์ให้ควิามรู้เร้�องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีรณรงค์ให้ควิามรู้เร้�องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

จลุสาร ศนูยป์ระสานงานโรคพยาธิใบไมตั้บและมะเรง็ท่อน้ําดี 19
ปีที่ 7 ฉบับที่ 19




