สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
สํานักสื่อสารความ สาธารณสุข รวมกับศึกษาธิการ นํารอง 50 โรงเรียนใน 11 จว.ภาคอีสาน
เสี่ยงฯ 7 กรกฎาคม ใชหลักสูตรการปองกันและแกไขโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
พยาธิใ บไมต ับ และมะเร็ง ทอ น้ํ า ดี เปน ปญ หาสาธารณสุข ที่
พ.ศ. 2558
สํา คัญ ของภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ซึ่ง สาเหตุข องมะเร็ง ทอ น้ํา ดีใ น
ภูมิภาคนี้มีปจจัยเสี่ยงจากการติดเชื้อพยาธิใบไมในตับ จากการศึกษา
ระบาดวิทยาของโรคพยาธิใบไมตับในอีสานตอนบนในป 2556 ของ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน พบวา มีอัตราความ
ชุกโรคพยาธิใบไมตับเฉลี่ยรอยละ 22 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ มี
ผูปวยมะเร็งทอน้ําดีที่ยังไมมีแสดงอาการประมาณ 26,500 คนตอป และ
มีรายงานการเสียชีวิตของผูปวยเฉลี่ยวันละ 76 ราย
นอกจากนี ้ การสํ า รวจพฤติก รรมการบริโ ภคปลาดิบ ของ
ประชาชนในพื้นที่ 11 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 7และ 8 ป 2557 พบวา
ประชาชนรอยละ 49.7 ยังบริโภคสมตําใสปลาราดิบ, รอยละ 43.6
บริโภคปลาจอมดิบ, รอยละ 29.2 บริโภคลาบปลาดิบ, รอยละ 28.2
บริโภคกอยปลาดิบ โดยใหเหตุผลวา อรอย เคยชิน กินกันมานานแลว
และบางสวนมีความเชื่อวา เปนโรคพยาธิใบไมตับแลวไมเปนไรกินยา
ถายพยาธิก็หายแลวกินใหมไดอีก สิ่งเหลานี้ถือเปนปจจัยเสี่ยงของการ
เกิดโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
ปญ หาเรื ่อ งการติด เชื้อ โรคพยาธิใ บไมต ับ อัน เปน สาเหตุข อง
โรคมะเร็ง ทอ นํ า ดี ยัง คงเปน ปญ หาที ่ต อ งเรง แกไ ข โดยผา นสมัช ชา
สุข ภาพในเดือ นธัน วาคมที ่ผ า นมา และคณะรัฐ มนตรีม ีม ติใ หท ุก
หนวยงานรวมมือกันกําจัดปญหานี้ ดังนั้น กรมควบคุมโรค จึงไดพัฒนา
ความรว มมือ กับ ภาคีเ ครือ ขา ยจัด การเรีย นการสอนในสถานศึก ษา ใน

แนวทางการดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
ยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว

หลัก สูต รการปอ งกัน และแกไ ขโรคพยาธิใ บไมตับ และมะเร็ง ทอ น้ํา ดี
โดยความรว มมือ ของเครือ ขา ยกระทรวงศึก ษาธิก าร และกระทรวง
สาธารณสุข และนํารองใชในระดับอนุบาล ประถมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนตน เริ่มในป 2558 นี้ เพื่อเปนการสนับสนุน สงเสริม
การเรียนรูทักษะชีวิต สรางสุขนิสัยใหกับเด็กและเยาวชน อันจะนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงคานิยมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ลดปญ หาโรคพยาธิใ บไมต ับ และการเสีย ชีวิต ดว ยโรคมะเร็ง ทอ น้ํา ดี
เสริมสรางสุขภาวะใหกับเด็กและเยาวชน
กรมควบคุม โรค ไดจ ัด การประชุม เชิง ปฏิบ ัต ิก ารเพื ่อ นํ า
หลักสูตรการปองกันและแกไขโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีใน
ระดับอนุบาล ประถมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนตน ป 2558 ณ
โรงแรมวีวิชญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยจะนํารองใชใน 50
โรงเรียน กับกลุมเปาหมายในพื้นที่ 11 จังหวัด ไดแก จังหวัดรอยเอ็ด
ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู บึง
กาฬ เลย สกลนคร และนครพนม
“สาเหตุสําคัญของโรคนี้เกิดจากคานิยมกินปลาน้ําจืดเกล็ดขาว
ปลาพื้นบานในทุงนา เมื่อคนกินเขาไปตัวออนพยาธิใบไมตับเจริญเปน
ตัว เต็ม วัย ในทอ น้ํา ดี อาการเริ่ม แรกของผูปว ยโรคพยาธิใ บไมตับ คือ
เบื่ออาหาร น้ําหนักลด ทองอืด ตับโต อาหารไมยอย จุกเสียดและรูสึก
แนนทองที่ใต ชายโครงขวา อาการมักเกิดขึ้นตอนบายๆ นานประมาณ
1-3 ชั่วโมง มีอาการรูสึก“ออกรอน” ที่ผิวหนังหนาทองดานขวาหรือที่
หลัง หากมีอ าการเหลา นี้ข อใหรีบ พบแพทยเ พื่อ ตรวจรัก ษาโดยเร็ว ที่
สํ า คัญ คือ เนน การปอ งกัน โรคพยาธิใ บไมต ับ สง เสริม ใหป ระชาชน
รับประทานอาหารเมนูปลาที่ปรุงสุกดว ยความรอ น ลา งมือ ลา งผักให
สะอาด ถายอุจจาระในสวมหรือ ขุดหลุมฝงกลบเมื่อถายนอกบาน และ
ตรวจอุจจาระคนหาไขพยาธิปละ 1 ครั้งทุกป

