
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    16. ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน้ าดี 
ค านิยาม ต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น้ าดี หมายถึง ต าบลท่ีมีการด าเนินงานเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 5 มาตรการ ได้แก่ 
 มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ต าบลมีการด าเนินการออกและบังคับ
ใช้ข้อบังคับ เทศบัญญัติ/หรือมาตรการทางสังคม ในการจัดการส่ิงแวดล้อม ส่ิงปฏิกูล เพื่อลด
การแพร่กระจายในส่ิงแวดล้อม คน  ปลา ต าบลมีการสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในโรงเรยีนโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกัน หมายถึงมีกิจกรรมการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ใน
ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยการตรวจอุจจาระ รักษา และด าเนินการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ทุกรายท่ีติดเช้ือ 
 มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล หมายถึงมีการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี ในประชาชน
อายุ 40 ปี ขึ้นไปด้วยวิธีอัลตราซาวด์ หากสงสัยมะเร็งท่อน้ าดี ด าเนินการส่งต่อเพื่อการรักษา 
ตรวจ CT หรือ MRI ต่อไป 
 มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา หมายถึงการผ่าตัดหรือรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วย
ท่ีได้รับการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ าดีและให้การดูแล Palliative care ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ หมายถึงต าบลมีการด าเนินงานจัดกิจกรรม
รณรงค์และสร้างกระแสสังคมในการลด เลิก การบริโภคปลาดิบ 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อค้นหาประชากรกลุ่มเส่ียงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในพื้นท่ีภาคเหนือและ          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และให้การรักษา  
2. เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนในพื้นท่ีเป้าหมายการด าเนินการได้รับความรู้และมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
3. เพื่อขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะด้านการควบคุมโรคโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ าดี 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ประชากรพื้นท่ีเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นท่ี 29 จังหวัดเส่ียงสูง 613 ต าบล 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัด 



ประกอบด้วยจังหวัด นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวล าภู 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี อ านาจเจริญ สุรินทร์ ศรีษะเกษ มุกดาหาร 
สกลนคร กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครพนม เชียงใหม่ ล าปาง แม่ฮ่องสอน น่าน 
พะเยา เชียงราย แพร่ ล าพูน และ สระแก้ว (เขตสุขภาพที่ 1, 6, 7, 8, 9, 10) 
2. ประชาชนกลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปีข้ึนไปได้รับการตรวจคัดครองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยอัลตร้าซาวด์ 
จ านวน 200,000 คน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูล Isan-cohort 
แหล่งข้อมูล 
1. จ านวนต าบลท่ีด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแกไ้ขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีใช้ข้อมูลจากการด าเนินงานร่วมกับพืน้ท่ีเป้าหมาย คือ สคร. 1, 6, 7, 
8, 9, 10 
2. ฐานข้อมูล Isan-cohort คือ โปรแกรมฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามโครงการก าจัดพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 

แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากผลการด าเนินงานระดับจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวนต าบลจัดการสุขภาพที่ด าเนินงานครบ 5 มาตรการ  
รายการข้อมูล 2 B1 = จ านวนต าบลเป้าหมาย (613 ต าบล)  
รายการข้อมูล 3 A2 = จ านวนประชาชนกลุ่มเส่ียง อายุ 40 ปีขึ้นไปท่ีได้รับการตรวจคัดครองมะเร็งท่อน้ าดีด้วย

อัลตร้าซาวด์ 
รายการข้อมูล 4 B2 = จ านวนประชาชนเป้าหมายกลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปีขึ้นไปท่ีได้รับการตรวจคัดครองมะเร็ง   

ท่อน้ าดีด้วยอัลตร้าซาวด์ (200,000 ราย) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1.ต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี   

 = (A1/B1) x 100 
2.ประชาชนกลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปีข้ึนไป ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยอัลตร้าซาวน์ 
 = (A2/B2) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2561 :  
ต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 5 

(ของ 613 ต าบล = 31 ต าบล) 
ร้อยละ 30 (ของ 613 
ต าบล = 184 ต าบล) 

ร้อยละ 55 (ของ 613 
ต าบล = 338 ต าบล) 

ร้อยละ 80 (ของ 613 
ต าบล = 491 ต าบล) 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยอัลตร้าซาวน์ 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ 5 
(10,000 ราย) 

ร้อยละ 40 
(80,000 ราย) 

ร้อยละ 50 
(100,000 ราย) 

ร้อยละ 100 
(200,000 ราย) 



 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 5  ร้อยละ 30  ร้อยละ 55 ร้อยละ 80 

 
ปี 2563 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 5  ร้อยละ 30  ร้อยละ 55 ร้อยละ 80 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ 5  ร้อยละ 30  ร้อยละ 55 ร้อยละ 80  
วิธีการประเมินผล :  1. ความส าเร็จของการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด “ร้อยละของต าบลจัดการ

สุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี” ต้องมี
การด าเนินงานครบท้ัง 5 มาตรการ รายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินงานตามมาตรการ 
ไตรมาส 

1 2 3 4 
มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ     
มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกัน     
มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล     
มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา     
มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ     

2. การวัดผลส าเร็จการด าเนินงานไตรมาสท่ี 4 ต้องด าเนินงานครบท้ัง 5 มาตรการและ 
มีผลการด าเนินงานตามกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
2.1 ต าบลมีการออกและบังคับใช้ข้อบังคับจัดการ ส่ิงปฏิกูล 
ลดการแพร่กระจายโรคในส่ิงแวดล้อม คน สัตว์รังโรค 
และมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในโรงเรียน 
ทุกต าบลในพื้นท่ีด าเนินการ 
2.2 ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไปได้รับการคัดกรองโดยการตรวจอุจจาระ 
และได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทุกราย (คัดกรองต าบลละ 905 ราย 
ในพื้นท่ีด าเนินการใหม่ และติดตามตรวจผู้ติดโรคซ้ าในพื้นท่ีด าเนินการเดิม) 
2.3 ประชาชนอายุ 40 ปีข้ึนไป ได้รับการคัดกรองโดยการตรวจด้วยวิธี 
อัลตราซาวด์ (เป้าหมาย 200,000 ราย) 
2.4 ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีได้รับการผ่าตัดผ่าหรือรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยท่ีได้รับ
การวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ าดีและให้การดูแล Palliative care ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
2.5 รณรงค์ สร้างกระแสปรุงปลาสุกและสนับสนุนผู้ประกอบการในการปรุงปลาปลอด
พยาธิ เพื่อให้ผู้ประกอบการประกอบผลิตภัณฑ์ปลาปลอดพยาธิและบังคับใช้กฎ 



หมายให้เป็นรูปธรรม การให้ความรู้/อบรมกับผู้ประกอบการ ทุกต าบลในพื้นท่ี
ด าเนินการ 

เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละของต าบล
ในการคัดกรอง
พยาธิใบไม้ตับ 

- - 84 ต าบล 
(76,000 ราย) 

209 ต าบล 
(100,000 ราย) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์โสภณ  เอี่ยมศิริถาวร  ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อท่ัวไป         
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903160   โทรศัพท์มือถือ : 081-5559216 
    โทรสาร :    E-mail :  
 
2. นางอรนาถ วัฒนวงษ์   หัวหน้ากลุ่มโครงการตามพระราชด าริฯ  
     โรคหนอนพยาธิโรคในถิ่นทุรกันดาร 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903180, 02-5918436  โทรศัพท์มือถือ : 081-8753568 
    โทรสาร : 02-5918436  E-mail : oranard.w@gmail.com 
3. นายอัมภัส วิเศษโมรา   กลุ่มโครงการตามพระราชด าริฯ  
     โรคหนอนพยาธ ิ
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903180, 02-5918436 โทรศัพท์มือถือ : 084-5147012 
    โทรสาร : 02-5918436  E-mail : tao_ampas@hotmail.com 
กรมควบคุมโรค 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคุมโรค 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1, 6, 7, 8, 9 และ 10 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางอรนาถ วัฒนวงษ์   หัวหน้ากลุ่มโครงการตามพระราชด าริฯ  
     โรคหนอนพยาธิโรคในถิ่นทุรกันดาร 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903180, 02-5918436  โทรศัพท์มือถือ : 081-8753568 
    โทรสาร : 02-5918436  E-mail : oranard.w@gmail.com 
2. นายอัมภัส วิเศษโมรา   กลุ่มโครงการตามพระราชด าริฯ  
     โรคหนอนพยาธ ิ
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903180, 02-5918436 โทรศัพท์มือถือ : 084-5147012 
    โทรสาร : 02-5918436  E-mail : tao_ampas@hotmail.com 
กรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรค 

 


