
การดาํเนินงานป้องกนัควบคุม        

โรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํา้ด ี 

เขตนครชัยบุรินทร์

นพ. ธีรวัฒน วลัยเสถยีร

ผอ. สํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 9

นครชัยบุรินทร





•  จากการศกึษาระบาดวทิยาของโรคพยาธใิบไมต้บั 
พ.ศ. 39, 52, 57 พบความชุกเฉลีย่ประเทศ 
11.8, 8.7 & 5.1 % 

• จาํแนกรายภาค พ.ศ. 57  
ภาคกลาง 0.9 %
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 9.2 %
ภาคเหนอื 5.2 %
ภาคใตพ้บผูต้ดิเชือ้นอ้ยมาก

• 27 จว. พืน้ทีเ่ส ีย่งในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื & 
ภาคเหนอื :

นครราชสมีา อดุรธาน ีขอนแกน่ หนองคาย บงึกาฬ เลย 
หนองบวัลําภ ูมหาสารคาม รอ้ยเอ็ด  ยโสธร 
อบุลราชธาน ีอํานาจเจรญิ สรุนิทร ์ศรสีะเกษ มกุดาหาร 
สกลนคร กาฬสนิธุ ์บรุรัีมย ์ชยัภมู ินครพนม เชยีงใหม ่
ลําปาง แพร ่น่าน พะเยา เชยีงราย และ สระแกว้ 

• 160 หมูบ่า้นมคีวามเสีย่งสงู 
  ตอ้งไดร้บัการแกไ้ขปญัหาเรง่ดว่น 
 

5.2 %
9.2%

0.9 %

สถานการณ์

ขอ้มลูปี 57 ความชุกระดบัประเทศ 5.1 %

≥20





สถานการณร์ายเขตฯ พ.ศ. 53-57
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เขตสุขภาพ

เขต 1 : เชยีงใหม ่แมฮ่อ่งสอน ลําปาง ลําพนู นา่น แพร ่เชยีงราย พะเยา
เขต 7 :ขอนแกน่ มหาสารคาม รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์
เขต 8   : หนองคาย หนองบวัลําภ ูเลย อดุรธาน ีบงึกาฬ นครพนม สกลนคร 
เขต 9   :ชยัภมู ินครราชสมีา บรุรีมัย ์สรุนิทร ์
เขต 10 :ยโสธร ศรสีะเกษ อํานาจเจรญิ อบุลราชธาน ีมกุดาหาร 
เขต 13 :กทม.

จํานวน ผป.

ทีม่า: สนย.,รวบรวมจาก รง. 43 แฟ้ม

ปี 57 จาํนวน ผป.พบมากใน 
เขตฯ 1,7,8,9, & 10 

เขต



















13 พ.ย. 58 :  
นพ.อาํนวย กาจนีะ  อธบิดกีรมควบคมุโรค&ผูบ้รหิารกระทรวง

รว่มกจิกรรม “วาระอสิานตา้นภยัมะเร็งทอ่นํา้ด”ี คร ัง้ที ่34 
ณ เทศบาลศลิา อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน่ 

จดัขึน้โดย CASCAP รว่มกบัมลูนธิมิะเร็งทอ่นํา้ด ี  
• คดักรองประชาชนกลุม่เสีย่ง 600 ราย 
• การจัดเกบ็ขอ้มลูการตรวจผา่นฐานขอ้มลู Isan-cohort 
• กจิกรรมถา่ยทอดองคค์วามรูท้ีห่ลากหลาย 
• เยีย่มชมศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นมะเร็งทอ่น้ําด ีรพ.ศรนีครนิทร์

CASCAP : Cholangiocarcinoma Screening and Care Program



23 พ.ย. 58  : นพ.อาํนวย กาจนีะ  อธบิดกีรมควบคมุโรค 
เขา้รว่ม ปช. กบัสาํนกัทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์
โดยม ีนายจริาย ุ อศิรางกรู ณ อยธุยา เป็นประธาน

- รับมอบ Ultrasound จํานวน 40 เครือ่ง
- ชือ่โครงการ “โครงการกําจัดปัญหาโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น้ําด ี
ถวายเป็นพระราชกศุล เนือ่งในวโรกาสสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์
พระบรมราชนินีาถ เจรญิพระชนมาย ุครบ 84 พรรษา 12 สงิหาคม 2559



 กรอบยทุธศาสตร์
มตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาติ

 26 ธค. 57
มต ิครม. 7 พค. 58

 ยทุธศาสตรก์าํจดัพยาธใิบไมต้บั & มะเร็งทอ่นํา้ดี

พฒันา
นโยบาย & 
การควบคมุ
กาํกบัอยา่ง

เขม้ขน้

เสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็ง
& ขยายความ
ครอบคลมุของ
การป้องกนัท ัง้
ในประเทศ &
ภมูภิาคในลุม่

นํา้โขง

พฒันา
คณุภาพการ
วนิจิฉยั การ
ดแูลรกัษา &
การสง่ตอ่ท ัง้
ระบบแบบ
บรูณาการ

สง่เสรมิการมี
สว่นรว่ม ของ

ชุมชน & อปท.
ในการป้องกนั

ควบคมุ & 
จดัการ

สิง่แวดลอ้ม

วจิยั & พฒันา
ฐานขอ้มลู &

การบรูณาการ
ทีม่ ี

ประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตร ์1 ยทุธศาสตร ์2 ยทุธศาสตร ์3 ยทุธศาสตร ์4 ยทุธศาสตร ์5

5 มาตรการหลกั

1 การป้องกนั &     
คดักรอง

2 การพฒันา
วนิจิฉยั& การดแูล

3 การพฒันา
คณุภาพชวีติ

4 การวจิยัดา้น
การแพทย์

5 การตดิตาม&
ประเมนิผล

สธ. โดย กรม คร. เป็นแกนกลาง
ประสาน 



องคก์ารจดัการ

แผนยทุธศาสตรฯ์

แผนปฏบิตักิาร

คกก.อาํนวยการ
รมว.สธ. ปธ./อธด.คร. เลขาฯ

คกก.วชิาการ
นพ.คํานวณ ปธ./ผอ.สรต. เลขา

คกก.ขบัเคลือ่น
ปลัด ปธ./รอง อธด.คร. เลขา

ภาครฐั ภาคเอกชน เครอืขา่ย

โครงการกําจัดพยาธใิบไม ้ฯ 
ปี 59



เป้าหมายพืน้ที่ดาํเนินการ : 

๒๗ จงัหวัด ๘๔ อาํเภอ 

โครงการกาํจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํา้ดี

ถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสครบ ๘๔ พรรษา

สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์พระบรมราชนีินาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ :

๑. พฒันาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษา จดัการส่ิงแวดล้อมโรคพยาธิ

ใบไม้ตบัและมะเร็งท่อนํา้ดแีบบองค์รวม

๒. เพื่อแก้ปัญหาโรคพยาธิไม้ตับและมะเร็งท่อนํา้ดอีย่างครบวงจร 

๓. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมแก้ไขปัญหาโรค

พยาธิไม้ตับและมะเร็งท่อนํา้ดใีห้ประชาชนเข้าถงึบริการอย่างทนัเวลาและเท่าเทยีม

มีคุณภาพ

ระยะดาํเนินการ : 

ตัง้แต่ มกราคม ๒๕๕๙



พื้นที่เสี่ยงทั้งประเทศ  27 จังหวัด  84 อําเภอ

เขตนครชัยบุรินทร  12 อําเภอ
นครราชสีมา – บวัใหญ / ประทาย / สีดา

ชัยภูม ิ – ภักดีชุมพล / ภูเขียว

บุรีรัมย – เฉลิมพระเกียรติ / บานกรวด / สตึก / หนองกี่

สุรินทร – จอมพระ / รัตนบุรี / ศขีรภูมิ



แนวทางการดําเนินการคัดกรองผูปวยโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

คนหากลุมเสี่ยงโดยการ          

คัดกรองดวยวาจาในพืน้ที่เสี่ยง
เสี่ยง ไมเสี่ยง

ตรวจอจุจาระ

Positive

ทะเบียนกลุมเส่ียง

Negative

จัดประเภทกลุมเสี่ยง 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ตามประเภทกลุมเส่ียง

อายุ 40 ป ขึ้นไปโรงพยาบาลรักษา Ultrasound

ผูปวยมะเร็งทอน้ําดี

เขาสูระบบการรักษา

ความผิดปกติของทอนํ้าดี

เฝาระวังโดยการ U/S

เฝาระวังพฤติกรรม



1.  มาตรการขบัเคลือ่นโยบายสาธารณะ ประเด็นการกาํจดัปญัหาโรค ฯ
2.   มาตรการพฒันาระบบเฝ้าระวงั คดักรอง ป้องกนั ควบคมุ รกัษาโรค ฯ 

3 ด.  6 ด.  9 ด.  12 ด.
1. ปช.คกก.แผน
ยทุธศาสตรฯ์ 2 คณะ/2 ครัง้
2. จัดทําหลักสตูร รปูแบบ
ของ e-learning ในโรงเรยีน
รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
3. พัฒนารปูแบบการเฝ้า
ระวงั คดักรอง ป้องกนั
ควบคมุ รักษาโรคฯ ใน
หมูบ่า้นตน้แบบครอบคลมุ
ทกุกจิกรรมทัง้ในระดบัปฐม
ภมู ิทตุยิภมู ิตตยิภมู ิรว่มกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

1. ปช.คกก.แผน
ยทุธศาสตรฯ์ 1 คณะ/1 ครัง้
2. นําหลักสตูร ฯ มาใชใ้น
โรงเรยีนตน้แบบ
3. นํารปูแบบการเฝ้าระวงั 
คดักรอง ป้องกนัควบคมุ
รักษาโรค ฯ มาใชใ้นหมูบ่า้น
ตน้แบบ

1. นําหลักสตูร ฯ ลงไป
ใชใ้นพืน้ทีต่น้แบบ
2. นํารปูแบบการเฝ้า
ระวงั คดักรอง ป้องกนั
ควบคมุรักษาโรคฯ มา
ใชใ้นหมูบ่า้นตน้แบบ

ประเมนิผลการ
ดําเนนิงานหลักสตูรการ
เรยีนการสอน & หมูบ่า้น
ตน้แบบฯ

PA : นโยบายมะเร็งทอ่นํา้ดี & พยาธใิบไมต้บั

ตวัชีว้ดัที ่6 : รอ้ยละของหมูบ่า้นตน้แบบในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุ 
                    รกัษา & จดัการสิง่แวดลอ้ม เพือ่แกไ้ขปญัหาโรคพยาธใิบไมต้บั 
                    & มะเร็งทอ่นํา้ด ี(เป้าหมาย 80 % จาก 27 จว.  84  อ. 152  หมูบ่า้น)



กจิกรรมโครงการ 

กจิกรรม 3 ด. 6 ด. 9 ด. 12 ด.
- จัดการตําบลตน้แบบการ
จัดการสขุภาพแบบครบวงจร 
อยา่งยั่งยนื

คดัเลอืก
พืน้ที ่84 อ.
(อําเภอละ 1 

ต.)

จัดการ
ความรู ้
สรา้งสือ่
อนามยั

สิง่แวดลอ้ม

รณรงคเ์พือ่
การปรับ

พฤตกิรรม 

ตําบล
จัดการ

สขุภาพที่
เขม้แข็ง/

ยั่งยนื
- ตรวจคน้หาพยาธใิบไมต่บั 
กลุม่ 15 ปีขึน้ไป (76,000 คน)

5,000 25,000 30,000 16,000

- ตรวจ Ultrasound กลุม่
เสีย่ง 40 ปีขึน้ไป (135,000 คน)

15,000 45,000 45,500 30,000

- ใหบ้รกิารผา่ตดัรักษา (600 
ราย)

100 150 150 200 

- อบรมพัฒนาศกัยภาพ
แพทย/์พยาบาล

84 84 



• มรีะบบการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุ รกัษา สง่ตอ่
จดัการสิง่แวดลอ้มโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็ง
ทอ่นํา้ดแีบบองคร์วม

• มแีนวทาง/เครอืขา่ย การมสีว่นรว่มภาคประชาชน 
ความรว่มมอืในหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งรว่มแกไ้ข
ปญัหาโรคพยาธไิมต้บัและมะเร็งทอ่นํา้ดี

• ลดอตัราการตดิเชือ้พยาธใิบไมต้บั
• ลดการเสยีชวีติดว้ยมะเร็งทอ่นํา้ดี
• ผูป่้วยมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ



ขอบคณุครบั

24

รูป้้องกนั รกัษาเร็ว ไมต่ายดว้ย
มะเร็งทอ่นํา้ดี
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