
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ไตรมาส 3 ปงีบประมาณ 2561 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ 
และมะเร็งท่อน้ าดี (เขตสุขภาพที่ 1, 6, 7, 8, 9, 10) 
เป้าหมาย  : เป้าหมาย 9 เดือน ร้อยละ 55 (338 ต าบล) 
ผลลัพธ์  : 508 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 82.87 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี มีการ
ด าเนินงานเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 5 มาตรการ ได้แก่ 

มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึงต าบลมีการด าเนินการออกและบังคับใช้ข้อบังคับ เทศ
บัญญัติ/หรือมาตรการทางสังคม ในการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล เพ่ือลดการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อม คน  
ปลา ต าบลมีการสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ในโรงเรียนโดย
บูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกัน หมายถึงมีกิจกรรมการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชาชนอายุ 15 ปี
ขึ้นไป โดยการตรวจอุจจาระ รักษา และด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกรายที่ติดโรค 

มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล หมายถึงมีการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี ในประชาชนอายุ 40 ปี     ขึ้นไป
ด้วยวิธีอัลตราซาวด์ หากสงสัยมะเร็งท่อน้ าดี ด าเนินการส่งต่อเพ่ือการรักษา ตรวจ CT หรือ MRI ต่อไป 

มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา หมายถึงการผ่าตัดหรือรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย
มะเร็งท่อน้ าดีและให้การดูแล Palliative care ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ หมายถึงต าบลมีการด าเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างกระแส
สังคมในการลด เลิก การบริโภคปลาน้ าจืดเกล็ดขาวดิบปรุงดิบ 

 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
ในปีงบประมาณ 2560 ได้ด าเนินการในพ้ืนที่เสี่ยง 29 จังหวัด 138 อ าเภอ 209 ต าบล ได้แก่ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด (นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวล าภู 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี อ านาจเจริญ สุรินทร์ ศรีษะเกษ มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ 
ชัยภูมิ นครพนม) ภาคเหนือ 8 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ล าปาง พะเยาแพร่ และล าพูน) และ
ภาคตะวันออก1 จังหวัด (สระแก้ว) โดยด าเนินการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจอุจจาระให้กับประชาชน
อายุ15ปีขึ้นไป จ านวน 81,376 ราย (คิดเป็นร้อยละ 81.78 จากเป้าหมาย 100,000 ราย)พบติดเชื้อพยาธิ
ใบไม้ตับ จ านวน 6,757 ราย(ร้อยละ 8.3) และประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองมะเร็งท่อ
น้ าดีด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ จ านวน 181,510 ราย (คิดเป็นร้อยละ 113.44 จากเป้าหมาย 160,000 ราย) โดยผู้
ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งท่อน้ าดีได้รับการผ่าตัด จ านวน 659 ราย (คิดเป็นร้อยละ 82.4 จากเป้าหมาย 800 
ราย) ซึ่งจากสถานการณ์ยังคงเป็นปัยหาแต่ประชาชนได้รับการดูแลคัดกรองสุ่กระบวนการรักษาอย่างที่ไม่เคยมี
การด าเนินการมาก่อน 

แบบ ตก. 2 
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 ส าหรับในปี 2561 ได้ขยายพื้นที่การด าเนินงานเพ่ิมขึ้นเป็น 29 จังหวัด 216 อ าเภอ และ 613 ต าบล
โดยมีตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ที่
ก ากับการด าเนินงาน คือ“ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี (เขตสุขภาพที่ 1, 6, 7, 8, 9, 10) ”ก าหนดเป้าหมายทั้งปี เท่ากับ ร้อยละ 100 (613 
ต าบล)  รัฐบาลให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการพันนาการเศรษฐกิจและสังคมได้น าเรื่อง
การจัดการแก้ไขปัญหาการสูญเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ าดีอยูในแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้ มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ(พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ปีงบประมาณ 2561ในแนวทางที่ 4 พันนา
ด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และเป็นเรื่องที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ใช้ตรวจ
ราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ความก้าวหน้าการด าเนินงานในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 60 – มิถุนายน 61) มีดังนี้  
1) การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยการตรวจอุจจาระ รักษา และด าเนินการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย ที่ติดเชื้อ ได้ด าเนินการแล้วใน 508 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 82.87 
 

เขต 
 

เป้าหมาย 
(ต าบล) 

ผลด าเนินงาน 
(ต าบล) 

    
ร้อยละ คัดกรอง 

(ราย) 
ผลติดเชื้อ 

(ราย) 
ร้อยละ 

เขตสุขภาพที่ 1 72 54 75.00 29,292 3,192 10.90 
เขตสุขภาพที่ 6 59 38 64.41 44,928 1,822 4.06 
เขตสุขภาพที่ 7 80 59 73.75 15,289 1,230 8.05 
เขตสุขภาพที่ 8 168 168 100.00 41,472 893 2.19 
เขตสุขภาพที่ 9 99 89 89.90 37,493 2,155 5.75 

เขตสุขภาพที่ 10 135 100 74.07 68,600 4,992 2.27 
รวม 613 508 82.87 237,074 14,284 6.03 

 
 2) การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี จ านวน 26 จังหวัด รวม 99,037 ราย ผิดปกติจ านวน 40,218 
ราย(40.61 %) สงสัย CCA จ านวน 699 ราย เข้ารับ CT/MRI จ านวน 112 ราย ผลยืนยันเป็น CCA จ านวน 
54 ราย (คิดเป็น 48.21 % ของผู้มาตรวจ CT/MRI) 
 3) การรักษาด้วยการผ่าตัดจ านวน 435 ราย จาก 13 โรงพยาบาล ในจ านวนนี้เป็นการผ่าตัดให้หายขาด       
309 ราย และผ่าตัดเพ่ือการประคับประคอง 126 ราย 
 4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดี เมื่อวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหาร นักวิชาการบุคคลากรและภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 , 6, 7, 8, 9 และ 10
ร่วมอภิปรายระดมความคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาและวางแนวทางปฏิบัติ 
 5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพันนาบุคลากรในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  
 6) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน/คณะกรรมการวิชาการ ยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี และประชุม/ติดตามผลการด าเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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 7) จัดท าสารคดี เรื่อง บ่ กินปลาดิบ เผยแพร่ผ่านรายการ ทุ่งแสงตะวัน เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 
2560 เวลา 06.25 – 06.50 น. ทางช่อง 3 และส าเนา DVD จ านวน 2,000 แผ่น เพ่ือสนับสนุนให้กับพ้ืนที่
ด าเนินการ 
 8) ร่วมจัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม มติที่ 7.3  
การก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์การประชุม         
อิมแพ็ค ฟอรั่ม 
 9) ประชุมเชิงปฏิบัติการกการถอดบทเรียนการด าเนินงานต้นแบบต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ระหว่างวันที่ 24 -27 ธันวาคม 2560 ณ อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 10) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี” ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

11) ประชุมคณะกรรมการวิชาการท่ีปรึกษาทางวิชาการและยุทธศาสตร์ ครั้งที่3/2561 วันจันทร์ที่ 23 
เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
     12).ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี วันที่ 11 
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

13) ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณากรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 
2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมส านักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6  

14) ประชุมคณะกรรมการอ านวยการแผนยุทธศาสตร์ ก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ครั้งที่ 
2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 *แหล่งข้อมูลจากสรุปผลการด าเนินงานส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และฐานข้อมูล Isan 
Cohort 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์จากการ
ตรวจติดตาม 

        1.งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี มี
การ ใช้และส่งลงพ้ืนที่ด าเนินการล่าช้าท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

 2.การจัดการสิ่งแวดล้อมและก าจัดสิ่งปฏิกูล เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องบ่อก าจัดสิ่งปฏิกูลซึ่งต้องใช้
งบประมาณและการด าเนินการของ อปท. การน าข้อบังคับ เทศบัญญัติ/หรือมาตรการทางสังคม ของ
ต าบลที่ได้มีการด าเนินการออกและบังคับใช้ยังต้องพันนาองค์ความรู้สร้างความเข้าใจให้เห็นความส าคัญ
และจ าเป็นและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการน าไปใช้ในพ้ืนที่ 
3. กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ตรวจพยาธิมีไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญในการตรวจวินิจฉัย
หนอนพยาธิ 
5. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท าได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นเก่าเป็นวิถีชีวิต 
6. ความครอบคลุมในมาตรการตรวจคัดกรองอัลตร้าซาวด์มะเร็งท่อน้ าดียังต่ า 
7. การส่งต่อ การติดตามกลุ่มเสี่ยง มารับการตรวจวินิจฉัยยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
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5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

- ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดี มีการใช้และส่งลงพ้ืนที่ด าเนินการ
ล่าช้าท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 
 

- กิจกรรมในการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการบางกิจกรรม
สามารถด าเนินการโดยไม่ต้องใช้
งบประมาณ ขอให้พ้ืนที่ด าเนินการไป
ก่อนได้ เลย และหากต้องการใช้
งบประมาณในการด าเนินงานตาม
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน ขอให้
บริ หารจั ดการงบประมาณจาก
แผนงาน/โครงการที่สามารถใช้ได้
ก่อนเมื่องบประมาณดังกล่าวจาก
ส่วนกลางโอนลงมาค่อยทดแทนคืน
ตามระเบียบการใช้งบประมาณ 

- ประสานการด า เนินงานชี้ แจง
แนวทาง และการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงานจากส่วนกลาง
ในการชี้แจงแนวทางและการโอน
งบประมาณให้กับให้กับจังหวัดและ
พ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงานตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้หน่วยงานที่
มีส่ วนเกี่ ยวข้องได้มี การก าหนด
แนวทางและวางแผนการด าเนินงาน
อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

- พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง
ของประชาชนยังปรับเปลี่ยนได้น้อย 
 

- ใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
จ า ก ชุ ม ช น ใ น ก า ร ห า วิ ธี ก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
-ขอให้พัฒนาสื่อสารสาธารณะให้
เหมาะกับกลุ่มเป้าเหมายมีช่องทางที่
เหมาะสมและต่อเนื่องโดยเฉพาะ
กลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ 
- ขอให้จัดกิจกรรม ให้ความรู้กระตุ้น
เตือนให้ตระหนัก เห็นความส าคัญใน
การป้องกันตนเองและชุมชนกับ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ 

-ติ ด ต า ม เ รื่ อ ง ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติ กรรมใน พ้ืนที่ เ ดิ มปี2559 
2560  

- การติดตามประเมินการเรียนการ
สอนโรคพยาธิในโรงเรียนยังไม่เป็น
ระบบ 

- ขอให้มีคณะท างานร่วมระหว่าง
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ
ในการติดตามสนับสนุนกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
-ติดตามเยี่ยมและให้ก าลังใจครูใน
โรงเรียนที่มกีารเรียนการสอน 

- ควรมีการลงพ้ืนที่นิ เทศติดตาม
เยี่ยมให้ก าลังใจครู แกนน านักเรียน 
ในโรงเรียน 

- ข า ด ก ล้ อ ง จุ ล ท ร ร ศ น์ ใ น ก า ร
ด าเนินงาน 

-ทบทวน วิ เคราะห์แนวทางการ
บริหารจัดการดูแลกล้องจุลทรรศน์ให้
ใช้ได้นานในพ้ืนที่ 
-ตั้งงบประมาณจัดซื้อ จัดหากล้อง
จุลทรรศน์ 

- 

- พนักงานตรวจพยาธิมีจ ากัดและ
ขาดความช านาญ 

-ทบทวนองค์ความรู้  และฝึกการ
ต ร ว จ แ ล ะ ว า ง แ ผ น ก า ร พั น น า
พนักงานจุลทัศนกรทดแทน เพ่ิมเติม

- ประสานส านักงานป้องกันควบคุม
โรค ของกรมควบคุมโรค พัฒนา
ศักยภาพแก่พนักงานตรวจพยาธิให้
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ในพ้ืนที่ที่ขาดแคลน เกิดความช านาญ 
- โรงพยาบาลมีแพทย์ทั่วไปที่ ผ่าน
การอบรมอัลตร้าซาวด์น้อย 

- เตรียมแผนและส่งแพทย์เข้ารับการ
ฝึ ก อ บ ร ม ใ น ก ลุ่ ม แ พ ท ย์  ข อ ง
โรงพยาบาล  
-ประสานขอแพทย์ โ รงพยาบาล
ใกล้เคียงช่วยในการคัดกรอง 
  

-ประสานขอแผนการฝึกอบรมแพทย์
ในการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วย
เ ค รื่ อ ง อั ล ต ร า ซ า ว ด์ จ า ก ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และจากสถาบันมะเร็ง 

- การจัดการสิ่งปฏิกูลในชุมซนและ 
สิ่งแวดล้อม 

- เสนอให้ทุกอปท. มีระบบบ าบัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

- ประสาน หารือเรื่องการสร้างบ่อ
ก าจัดสิ่ งปฏิกูลเกี่ยวหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น จัดสร้างเป็นกลุ่ม 

- ระบบข้อมูลการตรวจคัดกรอง
พยาธิ ในโปรแกรม Isan cohort ยัง
ไม่ครบถ้วน การบันทึกข้อมูลมีความ
ซับซ้อน ใช้ เอกสารประกอบ/ใบ
ยินยอม เอกสารไม่ครบถ้วน ข้อมูลที่
บันทึกในโปรแกรมไม่ครบถ้วนไปด้วย 
 

- ประชุมชี้แจงและการบันทึกข้อมูล
ในโปรแกรมแก่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ
งาน ก ากับติดตามความก้าวหน้าการ
บันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องในทุก
ระดับ 

-ติดตามปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
1. ในการด าเนินงานในปีถัดไป ควรเร่งรัดนโยบายและจัดสรรงบประมาณให้เร็วขึ้น เพ่ือให้ พ้ืนที่ สามารถ
ด าเนินการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานลงสู่พ้ืนที่เป้าหมายการก าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงาน/โครงการทีก าหนดไว้ 

  2. ควรมีการติดตามประเมินผลการออกข้อบัญญัติและการน าไปใช้ 
3. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขควรจัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ให้ทันในช่วงต้น
ปีงบประมาณในไตรมาสที่ 1 
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่นควรมีการทบทวนและลดขั้นตอนการลงข้อมูลในโปรแกรม Isan Cohort เพ่ือให้
สะดวกรวดเร็วแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
5. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรมีการคืนข้อมูล
ให้เครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพันนาด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 

 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
1. สายตรวจพาข้าว 
2. หมอล า/เพลงพื้นบ้านรณรงค์ไม่กินปลาดิบ 
3. การน าความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อดีไปขยายผลในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
4. เรียงความจดหมายถึงพ่อ (เลิกกินปลาดิบ) 
5. แรงเสริมนโยบายจังหวัด 3 ดี (คนด,ี รายได้ดี, สุขภาพดี) 
6. จัดตั้งหน่วยประสานงานกระจายวัสดุอุปกรณ์การตรวจคัดกรอง OVCCA ในระดับอ าเภอ  
7. ปลุกกระแสการบริโภคปลาสุก ปลาร้าสุก จัดมหกรรม “ส้มต า ปลาร้าสุก ปลอดโรคปลอดภัย” 
8. จังหวัดสามารถพันนาแบบฟอร์มรายงานผลท าให้จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบมากข้ึน 
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