
บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) 
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบท่ี 2 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 5261 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 

แผนงานโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้้าดี 
1. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ 
 โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ พบว่าในปี 2539 2552 
2557 พบอัตราความชุกทั่วประเทศเฉลี่ยร้อยละ 11.8 ร้อยละ 8.7 และร้อยละ 5.1 ตามล าดับ  เมื่อพิจารณา
ในระดับหมู่บ้านในปี 2552 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราความชุกของโรคสูงที่สุดถึ งร้อยละ 85.2 ในระดับ
หมู่บ้านภาคเหนือสูงสุด 45.6 จากการประมาณการพบว่าคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า20 ล้านคนติดโรคหรือ
เคยติดโรคพยาธิใบใบไม้ตับกว่า 6 ล้านคน หรือนับเป็นหนึ่งในสามของประชากรในภูมิภาคสอดคล้องกับสถิติการ
เสียชีวิตของโรคมะเร็งท่อน้ าดีสูงสุดในปี 2548 เมื่อ10 ปี ที่ผ่านมาประมาณ 25,000 ราย คิดเป็นอัตราการ
เสียชีวิตวันละ 70 ราย หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 3 ราย ในปี 2554 พบคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ าดีและตับ 
จ านวน 14,314 ราย ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือประมาณ 7 ,539 ราย รองลงมา
คื อภาค เหนื อ  จ า นวน  2 ,638 ราย  และจากสถิ ติ โ ร งพยาบาลศรี นคริ นทร์  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2556 พบผู้ป่วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดีรายใหม่มากกว่า 1,765 ราย ซึ่งมีแนวโน้ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี โดยเป็นมะเร็งท่อน้ าดี ร้อยละ 63 (1 ,108 ราย) มะเร็งตับร้อยละ 18 (320 ราย) 
โดยประมาณร้อยละ 55 เกิดขึ้นกับประชากรวัยท างานที่เป็นหัวหน้าครอบครัว อายุระหว่าง 40 -60 ปี ค่าใช้จ่าย
ในการรักษา (เฉพาะผ่าตัด ICC) 80,000 บาท ต่อราย ประมาณ 1,960 ล้าน/ปี ซึ่งถือว่าเป็นโรคที่รุนแรงและ
ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคม คุณภาพชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก 
 

2. เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี 2561 
ลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่เสี่ยง 29 จังหวัด ลดลงร้อยละ  5  

(ของ พท. ด าเนินการ 29 จังหวัด) 
 
 

3. มาตรการ 

มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
ค่าเป้าหมาย 

ส้านัก สคร. 
มาตรการที่ 1  
การสร้างเสริมสุขภาพ 
(กรมอนามัย, องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 
กระทรวงศึกษาธิการ, 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของต าบล
เป้าหมายมีกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของโรงเรียน
ในพ้ืนที่ด้าเนินการมีจัดการเรียน

29 จังหวัด 
613 ต าบล 
(ร้อยละ 80) 

 
 

ร้อยละ 80 

29 จังหวัด 
613ต าบล 

(ร้อยละ 80) 
 
 

ร้อยละ 80 



มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ 
ค่าเป้าหมาย 

ส้านัก สคร. 
การสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้้าดี 

มาตรการที่ 2  
การควบคุมป้องกันคัด
กรองพยาธิใบไม้ตับ 
(กรมควบคุมโรค) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของต าบล
เป้าหมายที่ประชาชนอายุขึ้นไป
ได้รับการคัดกรองโดยการตรวจ
อุจจาระ รักษา และได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

417 ต าบล 
(ร้อยละ 80) 

417 ต าบล 
(ร้อยละ 80) 

มาตรการที่ 3  
การคัดกรองมะเร็งท่อ
น้ าดี (กรมการแพทย์)  

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปี
ขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งท่อน้ าดีด้วยอัลตราซาวด์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100 

200,000 ราย 
(ร้อยละ 80) 

200,000 ราย 
(ร้อยละ 80) 

มาตรการที่ 4  
การผ่าตัด 
ประคับประคอง และ 
Palliative (กรมการ
แพทย์, กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยฯ) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง
ท่อน้ าดีได้รับการผ่าตัดหรือรักษา
แบบประคับประคองและให้การ
ดูแล Palliative care 

1,000 ราย 
(ร้อยละ 80) 

1,000 ราย 
(ร้อยละ 80) 

มาตรการที่ 5 
การสื่อสารสาธารณะ 
(กรมควบคุมโรค) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของต าบลมี
การสื่อสารความเสี่ยงและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (การ
รณรงค์หรือการใช้สื่อปลูกฝังให้
ทานสุก) แผนการสื่อสาร
สาธารณะเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี 

613 ต าบล 
(ร้อยละ 80) 

613 ต าบล 
(ร้อยละ 80) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.ผลการด้าเนินงาน 
   4.1 ผลการด้าเนินงานภาพรวมแผนงาน/โครงการ (small success) 

เป้าหมาย/มาตรการ ผลการด้าเนินงานที่ส้าคัญ 
เป้าหมาย : ลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่
เสี่ยง 29 จังหวัด 
  

- 

มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ (กรมอนามัย, 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กระทรวงศึกษาธิการ, 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง  
ท่อน้ าดี (100 ราย) 
2.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการจัด
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
3.การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน/คณะกรรมการ
วิชาการ ยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็ งท่อน้ าดี  และการประชุม/ติดตามผลการ
ด าเนินงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการด าเนินงานต้นแบบ
ต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
5.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ก าจัด
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี”ครั้งที่ 1/2561 
6. ประชุมคณะกรรมการวิชาการที่ปรึกษาทางวิชาการ
และยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 

2561  ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร  3  ชั้น  5 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
7. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ก าจัด
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี วันที่ 11 พฤษภาคม 
2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกันคัดกรองพยาธิใบไม้
ตับ (กรมควบคมุโรค) 

1. การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับโดยการตรวจอุจจาระ รักษา 
และด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกรายที่ติดเชื้อ ได้
ด าเนินการแล้วใน 508 ต าบล แยกเป็นรายเขตสุขภาพ 
ดังนี้ 
 เขต 1 =  54  ต าบล (คัดกรองจ านวน 29,292 
ราย ติดเชื้อ 3,192 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.90) 
 เขต 6 =  38  ต าบล (คัดกรองจ านวน 44,928 



เป้าหมาย/มาตรการ ผลการด้าเนินงานที่ส้าคัญ 
ราย ติดเชื้อ 1,822 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.06) 
 เขต 7 = 59 ต าบล (คัดกรองจ านวน 15,289 
ราย ติดเชื้อ 1,230 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.05) 
 เขต 8 = 168 ต าบล (คัดกรองจ านวน 41,472 
ราย ติดเชื้อ 893 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.19) 
 เขต 9 = 89 ต าบล (คัดกรองจ านวน 37,493 
ราย ติดเชื้อ 2,155 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.75) 
 เขต 10 = 100 ต าบล (คัดกรองจ านวน 
68,600 ราย ติดเชื้อ 4,992 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.27) 
2. สนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์ ส าหรับการคัดกรองพยาธิ
ใบไม้ตับ จ านวน 180,000 ชุด ในไตรมาสแรก และ จัด
สนับสนุนเพ่ิมเติมในไตรมาสที่ 2 170,000 ชุด 

มาตรการที่ 3 การคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี (กรมการ
แพทย์) 

ผลงานตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี ได้ด าเนินงาน 9 เดือน
ไตรมาศที่ 3  ใน 29 จังหวัด รวม 105,732 ราย ผิดปกติ
จ านวน 43,363 ราย (41.01 %) สงสัย CCA จ านวน 
732 ราย(0.69 %) เข้ารับ CT/MRI จ านวน 118 ราย ผล
ยืนยันเป็น CCA จ านวน 57 ราย คิดเป็น 48.31 % ของผู้
มาตรวจ CT/MRI และคิดเป็น 0.1 % ของผู้มาตรวจอัลตร้า
ซาวด์ 

มาตรการที่ 4  
การผ่าตัด ประคับประคอง และ Palliative (กรมการ
แพทย์, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ) 

ผลงานการรักษาด้วยการผ่าตัดจาก 13 รพ. ผ่าตัด 457 
ราย ในจ านวนที่ผ่าตัดนี้ เป็นผ่าตัดให้หายขาด 326 ราย 
และผ่าตัดเพ่ือการประคับประคอง 131 ราย  

มาตรการที่ 5 
การสื่อสารสาธารณะ (กรมควบคุมโรค) 

1.จัดท าสารคดี เรื่อง บ่ กินปลาดิบ เผยแพร่ผ่านรายการ 
ทุ่งแสงตะวัน ในวันเสาร์ที่  23 ธันวาคม 2560 เวลา 
06.25 – 06.50 น. ทางช่อง 3 และส าเนา DVD จ านวน 
2,000 แผ่น กระจายในพ้ืนที่ด าเนินการ 
2.จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม มติที่ 7.3 การก าจัด
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ณ ห้อง แซฟไฟร์ 201 
อิมแพค ฟอรั่มเมืองทองธานี คู่ขนานไปกับประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10  
3.จัดท าโปสเตอร์ “วงจรพยาธิใบไม้ตับ”สนับสนุนพ้ืนที่
ด าเนินการทั้งในโรงเรียนและชุมชน 



 4.2 ผลการด้าเนินงานแยกรายหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน เป้าหมายท่ี  1 
ลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 

ในพื้นที่เสี่ยง 29 จังหวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 มาตรการท่ี 1 
ร้อยละของต าบลเป้าหมายมี

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน้ าดี 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 มาตรการท่ี 1 
ร้อยละของโรงเรียนในพื้นที่

ด าเนินการมีจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน้ าดี 

ตัวช้ีวัดมาตรการท่ี 2 
ร้อยละของต าบลเป้าหมายที่

ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไปได้รับการ
คัดกรองโดยการตรวจอุจจาระ รักษา 
และได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ตัวช้ีวัดมาตรการท่ี 3 
ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีข้ึนไปใน
พื้นที่ด าเนินการได้รับการคัดกรองโดยการ

ตรวจด้วยวิธีอัลตราซาวด์ 

ตัวช้ีวัดมาตรการท่ี 4 
ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีได้รับการ
ผ่าตัดหรือรักษาแบบประคับประคอง

และให้การดูแล Palliative care 

ตัวช้ีวัดมาตรการท่ี 5 
การสื่อสารสาธารณะ (กรมควบคุมโรค) 

ค่าเป้าหมาย ผล 9 เดือน ค่าเป้าหมาย ผล 9 เดือน ค่าเป้าหมาย ผล 9 เดือน   ค่าเป้าหมาย ผล 9 เดือน ค่าเป้าหมาย ผล 9 เดือน ค่าเป้าหมาย ผล 9 เดือน ค่าเป้าหมาย ผล 9 เดือน 
ระดับประเทศ ลดลงร้อยละ 

5 
(ของ พท. 
ด าเนินการ 
29 จังหวัด) 

508  ต าบล 613 ต าบล 
ร้อยละ 100 

508  ต าบล ร้อยละ 80 1,359 แห่ง 613 ต าบล 
ร้อยละ 
100 

508  ต าบล 200,000 ราย 
(ร้อยละ 80) 

105,732 ราย 1,000 ราย 
(ร้อยละ 80) 

 

457  ราย 613 ต าบล 
ร้อยละ100 

 

สคร.1 ลดลงร้อยละ5 
 

84  ต าบล 72 ต าบล 
ร้อยละ100 

84  ต าบล  164 แห่ง 72 ต าบล 
ร้อยละ100 

84  ต าบล  6,497 ราย  42  ราย 613 ต าบล 
ร้อยละ100 

ทุกพื้นที่ 

สคร.2               

สคร.3               

สคร.4               

สคร.5               

สคร.6 ลดลงร้อยละ5 
 

38 ต าบล 59 ต าบล 
ร้อยละ100 

38 ต าบล  56 แห่ง 59 ต าบล 
ร้อยละ100 

38 ต าบล  3,967 ราย  - 613 ต าบล 
ร้อยละ100 

ทุกพื้นที่ 

สคร.7 ลดลงร้อยละ5 
 

59  ต าบล 80 ต าบล 
ร้อยละ100 

59  ต าบล 163 รร 
(เก่า117
ใหม่46) 

117 แห่ง 80 ต าบล 
ร้อยละ100 

59  ต าบล  22,658 ราย  189  ราย 613 ต าบล 
ร้อยละ100 

ทุกพื้นที่ 

สคร.8 ลดลงร้อยละ5 
 

168  ต าบล 168 ต าบล 
ร้อยละ100 

168  ต าบล  705 แห่ง 168 ต าบล 
ร้อยละ100 

168  ต าบล  26,732 ราย  30  ราย 613 ต าบล 
ร้อยละ100 

ทุกพื้นที่ 

สคร.9 ลดลงร้อยละ5 
 

89  ต าบล 99 ต าบล 
ร้อยละ100 

89  ต าบล  307 แห่ง 99 ต าบล 
ร้อยละ100 

89  ต าบล  31,267 ราย  32  ราย 613 ต าบล 
ร้อยละ100 

ทุกพื้นที่ 

สคร.10 ลดลงร้อยละ5 
 

100  ต าบล 135 ต าบล 
ร้อยละ100 

100  ต าบล  10  แห่ง 135 ต าบล 
ร้อยละ100 

100  ต าบล  14,611 ราย  157 ราย 613 ต าบล 
ร้อยละ100 

ทุกพื้นที่ 

สคร.11               

สคร.12               

 
* อัตราการตดิเช้ือพยาธิใบไมต้ับในพ้ืนท่ีเสี่ยง 29 จังหวัด ต้องรอให้พื้นที่ด าเนินการคดักรองพยาธิใบไม้ตับใหเ้สร็จสิ้นก่อนในช่วงไตรมาสที่ 4 และรายงานผลการคดักรองฯ ใน
โปรแกรม Isan Cohort และการรายงานจากส านักงานป้องกันควบคุมโรค 1,6,7,8,9,10 
 



** 613 ต าบล ปี 2559 84 ต าบล ป ี2560 216 ต าบล ติดตามผู้ติดเชื้อซ้ า ปี 2561 คัดกรองต าบลใหม ่397 ต าบล   



5. ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน :   
1) รอการจัดสรรงบประมาณยังไม่ลงพ้ืนที่ด าเนินการ แต่มีการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่แล้ว 
 
6. ความต้องการขอรับการสนับสนุน 

จากหน่วยงานส่วนกลาง จากกรมควบคุมโรค 
- การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง - การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง 
 
7. แนวทางการปรับแผนการด้าเนินงานรอบ 3 เดือนหลังปี 2561 เพื่อให้การด้าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
1) ต้องเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ในการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ  
 
8. ผู้จัดท้ารายงาน 
ชื่อ-สกุล : นางอรนาถ วัฒนวงษ์    โทรศัพท์มือถือ : 081 - 8753568    โทร. 02 - 590-3180  
                                            โทรสาร:02 - 5918436 E-mail : oranard.w@gmail.com 
ชื่อ-สกุล : นายอัมภัส  วิเศษโมรา    โทรศัพท์มือถือ :084 - 5147012    โทร. 02 - 590-3180  
                                            โทรสาร:02 - 5918436 E-mail : tao_ampas@hotmail.com 
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพรรษา  พิมพ์เถื่อน  โทรศัพท์มือถือ :085 - 6515184    โทร. 02 - 590-3180  
                                             โทรสาร:02 - 5918436 E-mail : tungtungssc83@gmail.com 
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