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สวัสดีครับ ในช่วงที่ก�าลังเข้าสู่ฤดูฝน ทีมงานของเราก็เดินหน้าท�างานกัน

อย่างเต็มที่ เปิดพื้นที่ท�างานใหม่ในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ บึงกาฬ 

หนองคาย และสกลนคร ตามเป้าหมาย 20 จังหวัดภาคอีสาน ส�าหรับ

วารสารโครงการ CASCAP ฉบับน้ีเป็นวารสารฉบับท่ี 2 ประจ�าเดือน

เมษายน-มิถุนายน 2558 ในฉบับนี้โครงการ CASCAP จะน�าเสนอให้เห็น

ความรุนแรงของปัญหามะเร็งท่อน�้าดีในภาคอีสานผ่านบทความ “มะเร็ง

ท่อน�้าดี โรคร้ายที่คร่าชีวิตคนอีสานอันดับ 1” และบทความประจ�าฉบับ 

“ท�าความรู้จัก โครงการ CASCAP” เพื่อให้ผู้อ่านรู้จักโครงการ CASCAP 

มากขึ้น 

หากมีข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงวารสารสามารถเข้าไปคุยกับเราได้ที่ 

www.facebook.com/cascapfc ครับ

ทรงพล ตุละทา

บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษา : รศ.ณรงค์ ขันตีแก้ว • รศ.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ • รศ.บัณฑิต ถิ่นค�ารพ • ผศ.วัชรินทร์ ลอยลม • ผศ.นิษณา นามวาท

บรรณาธิการ : ทรงพล ตุละทา

กองบรรณาธิการ : สุปราณี วรพันธ์ • พรชีรา ชูสอน • ปิยพล จันทรา • ภาคภูมิ ขามพิทักษ์ • รัชนีย์ ชนะวงศ์ • สรัญญา สาครพุทธ

ออกแบบรูปเล่ม : ทรงพล ตุละทา • การัณย์ อินทะกูล

พิมพ์ที่ : หจก.อีสานบิซ (โรงพิมพ์เจริญลักษณ์) โทร 089 6227030

จ�านวน : 2,000 เล่ม

จัดท�าโดย : โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร 043 202691 Fax 043 202693

www.cascap.in.th e-mail: cascapkku@gmail.com
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พวกเราดีใจที่ได้ท�างานเพื่อชาวบ้าน ความท้าทายยังรอเราอยู่ เพราะเรา

มีประชาชนกว่า 20 ล้านคนท่ีมีโอกาสติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับและมีกลุ่ม

เสี่ยงอยู่ตั้ง 6 ล้านคน ซึ่งจะพัฒนาเป็นผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี ปีละมากกว่า 

10,000 ราย เราต้องท�าให้ทุกคนในประเทศได้รู้และตระหนักที่จะเข้ามา

ช่วยกนัแก้ไขปัญหาอย่างจรงิจงั มงีานต้องท�าอกีมากมายทีพ่วกเราต้องท�า

ไปด้วยกนั การขอความช่วยเหลอืจากองค์กรต่างๆ การสร้างความร่วมมอื

ในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อความร่วมมือให้เกิดการแก้ปัญหาอย่าง

ยั่งยืนต่อไป

หลังจากที่ผลักดันให้เกิด CASCAP Tools ทางโครงการ CASCAP ได้

ท�างานร่วมกบัมลูนธิมิะเร็งท่อน�า้ดใีนการผลกัดันเรือ่งการแก้ไขปัญหาโรค

พยาธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�า้ดใีห้เป็นมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิซึง่ทาง

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกับมติแล้วเม่ือ 7 พฤษภาคม 2558 ท่ีผ่านมา 

เรื่องนี้เป็นผลงานหนึ่งที่โครงการ CASCAP เข้ามาร่วมผลักดัน เพราะเรา

ต้องการให้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีเป็นเรื่องของสังคมและ

ภาครัฐต้องให้ความสนใจ โครงการ CASCAP และมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีได้

ร่วมเป็นกรรมการยกร่างแผนยทุธศาสตร์ทศวรรษก�าจดัปัญหาพยาธใิบไม้

ตับและมะเร็งท่อน�้าดีตามมติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 7 มติที่ 3 การก�าจัด

ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในประชาชน ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสขุ เชือ่ว่าอกีสามเดอืนข้างหน้าเราจะมแีผน

ยุทธศาสตร์ทศวรรษก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีมาขับ

เคลื่อนกัน

สิ่งที่ท�าอยู่ในส่วนของโครงการ CASCAP เราได้ใช้รูปแบบการด�าเนินงาน

ของโครงการ CASCAP ที่ท�าอยู่ไปเป็นตัวแบบในการพัฒนายุทธศาสตร์ 

นอกจากการท�างานร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุ เราร่วมกบัมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น และสภาวิจัยแห่งชาติ ในการระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 

ในการวางกลยุทธ์การวจิยัทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพือ่ลดอบุตักิารณ์ของ

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีอย่างยั่งยืน

คุยกับคุณหมอณรงค์
น.พ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP

เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ ที่โครงการ CASCAP ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยพยาธิ

ใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีและอกีหลายหน่วยงานจัดการประชมุวชิาการ 

International Congress of Liver Flukes and Cholangiocarcinoma: 

Towards Control and Elimination เมื่อ 10-11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา 

เพือ่น�าเสนอความก้าวหน้าของการศกึษาวิจยัโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็

ท่อน�า้ดใีนทกุมติ ิเป็นการจดังานในวาระครบรอบ 100 ปีนบัตัง้แต่ท่ีมกีาร

รายงานการค้นพบพยาธิใบไม้ตับครั้งแรกเมื่อปี 2458 การสนับสนุนงาน

จดังานวชิาการดงักล่าว เป็นการชีน้�าให้ผูท้ีท่�างานเรือ่งนีส้ามารถเพิม่ความ

ก้าวหน้าในการท�างาน

ตอนนี้เรามีกลุ่มเสี่ยงที่ลงทะเบียนในระบบ CASCAP Tools เกือบ 

100,000 ราย มกีารตรวจด้วยอลัตร้าซาวด์แล้วกว่า 60,000 ราย มผีูส้งสยั

ว่าเป็นมะเรง็ท่อน�า้ดกีว่า 700 ราย ซึง่เราก�าลงัตดิตามผูท้ีเ่ราสงสยัว่าเป็น

มะเร็งท่อน�้าดีให้เข้าสู่การวินิจฉัยและรักษา

เราก�าลังเดินหน้า พยายามเพิ่มจังหวัดท่ีเข้ามาท�างานกับ CASCAP ให้

ครบ 20 จังหวัด เชื่อว่าจะท�าได้ก่อนสิ้นปีนี้ โครงการ CASCAP ได้ขยาย

ความร่วมมอืไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ท้องถิน่เข้ามามส่ีวนร่วม

ในการดูแลประชาชนของตนเอง เช่น เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลนคร 

ขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เป็นการด�าเนินงานตามแนวคิดของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการดูแลประชากรที่อยู ่รอบๆมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เป็นส่ิงที่โครงการ CASCAP กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นดูแล

ประชาชนไปด้วยกัน โดย CASCAP เป็นโครงการต้นแบบในการเข้าถึง

ประชาชน และจะเชื่อมโครงการอื่นๆเข้ามาท�างานบริการประชาชนร่วม

กันในอนาคต
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ปัญหาโรคมะเร็งท่อน�้าดีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความส�าคัญ ทาง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยที่ใหญ่ที่สุด

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตระหนักถึงปัญหาน้ี  และในวาระที่

มหาวิทยาลัยครบรอบ 50 ปี ด้วยปณิธานแห่งการอุทิศเพื่อสังคมจึงได้จัด

ท�าโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดใีนภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care Pro-

gram: CASCAP) เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การคัดกรอง

โรค การวินิจฉัยและการดูแลรักษา การวิจัยพัฒนาคุณภาพในการให้การ

ดูแลรักษา และการติดตามประเมินผลในการดูแลรักษาเพื่อลดอัตราการ

เสยีชวีติจากโรคมะเรง็ท่อน�า้ด ีลดการสญูเสยีทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม 

รวมถึงการผลักดันประเด็นมะเร็งท่อน�้าดีให้เป็นนโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพของคนทั้งประเทศ

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP ได้ให้ข้อมูลว่าโรค

มะเร็งท่อน�้าดีในประเทศไทยอุบัติขึ้นมานานแล้วร่วม 100 ปี และเป็นที่

ทราบกนัดว่ีามสีาเหตเุกดิจากการรบัประทานปลาน�า้จดืมเีกลด็แบบสกุ ๆ  

ดบิ ๆ  ทีอ่าศยัอยูต่ามแหล่งน�า้ในภมูภิาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศ 

ปลาน�้าจืดเหล่านี้มีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่ ตัว

อ่อนของพยาธิใบไม้ตับนี้จะชอนไชและเจริญเติบโตในท่อน�้าดี มีชีวิตอยู่

ได้นานถึง 20 ปี ท�าให้ท่อน�้าดีเกิดการอักเสบเรื้อรังและกลายเป็นมะเร็ง

ท่อน�้าดีในที่สุด ในปัจจุบันพบมีประชาชนที่ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรค

มะเร็งท่อน�้าดีอยู่ราว ๆ  6 ล้านคน และมีผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีอยู่ราว ๆ 

14,000 คนต่อปี และส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาสในการเข้ารับ

การรกัษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทีม่คีวามพร้อมในการรกัษาโรคมะเรง็

ท่อน�้าดี แม้หน่วยงานสาธารณสุขหลายองค์กรตระหนักถึงปัญหาน้ี แต่

ความไร้เอกภาพและความต่อเนื่องท�าให้การแก้ปัญหาที่ด�าเนินมานับ

ทศวรรษไม่ได้ช่วยคลายปัญหาลง เป็นเหตใุห้โรคมะเรง็ท่อน�า้ดเีป็นปัญหา

สาธารณสุขที่ส�าคัญของประเทศ 

จากสถานการณ์ต่างๆข้างต้น โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและ

มะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

โครงการน�าร่องทีจ่ะวางแนวทางในการเฝ้าระวงั ตรวจคดักรองกลุม่เสีย่ง 

ตรวจวนิจิฉัยและรักษาโรคมะเรง็ท่อน�า้ดร่ีวมกนัอย่างเป็นระบบ เพือ่ทีจ่ะ

ท�าให้การรักษามีประสิทธิภาพโดยหวังผลให้หายขาด (curative treat-

ment) หรือได้รบัการรกัษาแบบประคบัประคอง (palliative treatment) 

เพ่ือให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงน�าไปสู่การท�าให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงทางนโยบายระดบัชาตด้ิานสาธารณสุขของโรคมะเร็งท่อน�า้ดี

ในอนาคต

รู้จักโครงกำร CASCAP
โครงกำรแก้ไขปัญหำโรคพยำธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�ำ้ดใีนภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ
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ภารกิจ 4 ด้าน

ด้ำนที่ 1 กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรคัดกรอง กำรเฝ้ำระวัง

กลุ่มเสี่ยงและกำรรักษำผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี

มีกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การผลักดันให้เกิดการประกาศยุทธศาสตร์ 

“ก�าจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน�้าดี วาระคนอีสาน” ได้มีการลงนาม

บนัทกึข้อตกลงทางวชิาการร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุและมลูนธิิมะเรง็

ท่อน�้าดีในการร่วมมือกันท�าโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การผลักดันให้ปัญหาพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพ่ือให้ภาค

ประชาชนได้ตระหนักว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของตนเองและเข้ามามีส่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรักษาดูแล

ผู้ป่วยกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับโดยมีโรง

พยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นโรง

พยาบาลแม่ข่าย ร่วมมือการรักษาดูแลตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิใน

ประชากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยกับโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์ 

และโรงพยาบาลทั่วไป

ด้ำนที่ 2 กำรสร้ำงฐำนข้อมูลเพื่อติดตำมกลุ่มเสี่ยงและ

ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี

การด�าเนินงานในส่วนนี้ทางโครงการได้ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการเพื่อด�าเนินโครงการพัฒนาและบ�ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ CASCAP และด�าเนินการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ

จัดท�ารายงานท้ังเพื่อการพัฒนางานและเพื่อการวิจัยกับศูนย์บริหาร

จดัการข้อมลูและวเิคราะห์ทางสถติ ิคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น (Data Management and Statistical Analysis Center: 

DAMASAC) ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาโปรแกรมที่มีชื่อว่า CASCAP Tools 

นอกจากนี้ทางโครงการยังจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส�าหรับ

แพทย์เพื่อวิเคราะห์และเขียนบทความวิจัย โดยในครั้งแรกได้จัดให้กับ

บุคลากรจากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น และมแีผนทีจ่ะจดัการอบรมดงักล่าวให้กบับคุคลากรทีเ่กีย่วข้อง

ในทุกระดับเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการท�างานที่มีคุณภาพและการตีพิมพ์

ผลงานวิจัย

ด้ำนที่ 3 กำรคัดกรอง กำรเฝ้ำระวังกลุ่มเสี่ยงและกำร

รักษำผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี 

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อวางแนวทางในการเฝ้าระวัง ตรวจคัด

กรองกลุม่เสีย่ง ตรวจวินิจฉยัและรกัษาโรคมะเรง็ท่อน�า้ดร่ีวมกนัอย่างเป็น

ระบบ ผ่านกจิกรรม “วาระอสีานต้านภยัมะเร็งท่อน�า้ดีกบัมลูนธิมิะเรง็ท่อ

น�้าดีสัญจร” โครงการได้ร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีจัดจัดกิจกรรมนี้ไป

แล้ว 26 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน�้าดี 

สอดแทรกการให้ความรู้ รวมถึงกระตุ้นการตระหนักรู้เพ่ือป้องกันโรค

พยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน�้าดีอย่างถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้

ยังได้มีกิจกรรมการระดมทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิมะเร็ง

ท่อน�้าดีอีกด้วย ผลจากการท�างานของโครงการและหน่วยงานเครือข่าย

ท�าให้ขณะนี้ (มิถุนายน 2558) มีประชากรกลุ่มเส่ียงที่ได้รับการขึ้น

ทะเบยีนในระบบ แล้วกว่า 90,000 ราย และได้รบัการตรวจอลัตร้าซาวด์

แล้วประมาณ 60,000 ราย โดยพบว่ามีผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งท่อน�้าดี

มากกว่า 700 ราย ซ่ึงได้รบัการส่งตวัเพือ่ตรวจยนืยนัและรบัการรกัษาต่อ

ไป  โครงการจะจัดให้มกีจิกรรมลกัษณะนีใ้ห้ครอบคลมุทกุจงัหวดัในภาค

อีสานเพื่อเป็นการกระตุ ้นให้โรงพยาบาลในเครือข่ายโดยเฉพาะโรง

พยาบาลชมุชนให้ด�าเนนิการตรวจอลัตร้าซาวด์เพือ่คดักรองและเฝ้าระวงั

กลุ่มเส่ียงอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน นอกจากน้ีทางโครงการท�าบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมอืกบัภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น เพื่อท�าโครงการ วิจัยพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรอง ตรวจ

วินิจฉัย และการวิจัยทางรังสีวิทยาในผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ เพ่ือสร้างทีมรังสีวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพการตรวจคัด

กรอง ตรวจวินิจฉัย และการวิจัยทางรังสีวิทยาให้กับผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสร้างทีมแพทย์ทั่วไปและบุคลากรให้มี

ศกัยภาพในการตรวจคดักรองทางรงัสีวทิยาเพือ่ค้นหาผู้ป่วยมะเรง็ท่อน�า้ดี

ในระยะเริ่มต้น รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมการให้ค�าปรึกษาการตรวจ 

อัลตร้าซาวด์โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และ

เครือข่าย Teleradiology system
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ด้ำนที่ 4 กำรอบรมแพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์

เพื่อกำรคัดกรอง กำรเฝ้ำระวังและกำรรักษำผู้ป่วย

มะเร็งท่อน�้ำดี 

ทางโครงการได้ด�าเนินการฝึกอบรมศัลยแพทย์ สาขาต่อยอดศัลยศาสตร์

ตับ ทางเดินน�้าดีและตับอ่อน หลักสูตร 1 ปี และได้ด�าเนินการอบรม

รงัสแีพทย์และแพทย์ในโรงพยาบาลชมุชนเพือ่ให้สามารถใช้อลัตร้าซาวด์

เพือ่การเฝ้าระวงักลุม่เสีย่งได้ นอกจากนีท้างโครงการยงัได้ด�าเนนิการฝึก

อบรมเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลและสาธารณสขุอ�าเภอ

ให้มคีวามรูแ้ละมทีกัษะในการค้นหากลุม่เสีย่งและส่งต่อเพือ่การเฝ้าระวงั

ด้วยอัลตร้าซาวด์ได้ มีการฝึกอบรมพยาบาลห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยวิกฤติ 

และหอผู้ป่วยมะเร็งท่อน�า้ดีให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยอย่าง

มีมาตรฐาน ฝึกอบรมศัลยแพทย์และรังสีแพทย์ให้มีความรู้และทักษะใน

การใส่ท่อระบายน�า้ดผ่ีานตบัในผูป่้วยท่อน�า้ดอีดุตนัจากมะเรง็ท่อน�า้ดข้ัีว

ตับได้ และฝึกอบรมเพิ่มเติมให้ศัลยแพทย์และอายุรแพทย์ระบบทางเดิน

อาหารให้มคีวามรูแ้ละความช�านาญในการใส่ท่อระบายน�า้ดผ่ีานกล้องอกี

ด้วย มกีารจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารทางการวเิคราะห์ข้อมูลและจดัเตรยีม

นิพนธ์ต้นฉบับแก่กลุ่มแพทย์ประจ�าบ้านและศัลยแพทย์ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อ

เป็นการน�างานประจ�าไปสู่การพัฒนาเป็นงานวิจัย (Routine to Re-

search; R2R) นับเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรที่เป็นรูปธรรม

องค์ประกอบเพื่อการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค และมีวัตถุประสงค์ท่ีส�าคัญ

ชัดเจน คือเป็นศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีเท่านั้น 

ต่อจากนี้ไปประชาชนจะได้รับการดูแลที่ดียิ่งข้ึน ส�าหรับการพัฒนางาน

ด้านวิชาการ ในปีนี้ทางโครงการมีแผนจัดการจัดประชุมประจ�าปีของ

โครงการ CASCAP เพือ่เป็นเวทใีนการน�าเสนอผลการปฏิบตังิานของเครอื

ข่ายทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาด้วย 

ผู้สนใจสำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำ กิจกรรม และข่ำวสำรต่ำงๆของ

โครงกำรได้ที่ เว็บไซต์ www.cascap.in.th

ทิศทำงของโครงกำร CASCAP

ปีนี้ทางโครงการได้ด�าเนินการขยายเครือข่ายทั้งกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย

ในเครือข่ายกลุ่มเสี่ยง ทางโครงการมีแผนการด�าเนินงานขยายเครือข่าย

ให้ครบทัง้ 20 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ส่วนเครอืข่ายการรกัษา

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลมะเร็ง ทาง

โครงการวางเป้าหมายเพิม่จ�านวนโรงพยาบาลให้ได้ 10 โรงพยาบาล เพือ่

ให้โอกาสประชาชนกลุม่เส่ียง และกลุม่ป่วยได้เข้าถงึบริการให้ได้มากทีส่ดุ 

ในขณะเดียวกันทางโครงการได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ

เพิ่มจ�านวนผู้ให้บริการเช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้

เกีย่วข้อง ส่วนการเพิม่คณุภาพการรกัษาพยาบาล โครงการได้ท�างานผ่าน

เครือข่าย และศูนย์ที่ เพิ่งจัดตั้งในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อ “ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อ

น�้าดี” ประกอบไปด้วยหอผู้ป่วยเฉพาะ ที่ดูแลเฉพาะมะเร็งท่อน�้าดีขนาด 

19 เตียง 1 หอผู้ป่วย  มีเตียง ICU เพื่อผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี 2 เตียง และ

ห้องผ่าตดัเฉพาะ 1 ห้อง ผ่าตดัผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ดทีกุวนั 5 วนัต่อสปัดาห์ 

ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน�้าดีนี้เป็นศูนย์แรกและศูนย์เดียวในโลก ที่มี
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เรื่องเล่ำจำกดอนช้ำง

ผู้เขียนได้ร่วมเดินทางไปต�าบลดอนช้างกับคณะท�างานโครงการแก้ไข

ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(CASCAP)  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้วาระ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปี

แห่งการอุทิศเพื่อสังคม” 

“ต�าบลดอนช้าง เป็นต�าบลทีอ่ยูใ่นเขตอ�าเภอเมอืงขอนแก่น ดอนช้างเป็น

ชุมชนชนบทกึ่งเมือง เป็นต�าบลรอบนอกของเมืองขอนแก่น ในต�าบลมี 8 

หมู่บ้าน มีจ�านวนครัวเรือนประมาณ 1,000 ครัวเรือน มีประชากรกว่า 

5,500 คน ในพื้นที่มีแหล่งน�้าส�าคัญคือแก่งน�้าต้อนเป็นแหล่งน�้ากินน�้าใช้

และเป็นแหล่งอาหารส�าคัญของชุมชน ทราบจากคณะท่ีเดินทางไปด้วย

กันว่า ถ้าดูจากข้อมูลทะเบียนมะเร็ง ต�าบลดอนช้างเป็นพื้นที่ที่มีอุบัติ

การณ์มะเร็งท่อน�า้ดสีงูและเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูต่ดิแหล่งน�า้ซึง่เป็นแหล่งระบาด

ของพยาธิใบไม้ตับที่อยู่ใกล้ตัวเมืองขอนแก่นมาก ไม่น่าแปลกใจเลยว่า

ท�าไมโครงการ CASCAP ถึงเลือกมาท�างานที่นี่”

โดยปกติโครงการ CASCAP จะเดินทางไปจัดงาน วาระอีสานต้านภัย

มะเร็งท่อน�้าดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีสัญจร เป็นประจ�า กิจกรรมหลักๆ 

จะเป็นการอัลตร้าซาวด์กลุ่มเส่ียงโรคมะเร็งท่อน�้าดีในพื้นที่พร้อมกับจัด

เวทีให้ความรู้ สร้างความตระหนักและความร่วมมือในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดี เพือ่เป็นการกระตุน้เตอืน

ประชาชนให้ตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคมะเร็งท่อน�้าดีซึ่งเป็นปัญหา

สาธารณสุขส�าคัญของประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่

พบผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน�้าดีมากกว่า 14,000 รายต่อปี และมีกลุ่มเสี่ยงที่

จะเป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดีถึง 6 ล้านคนให้สามารถป้องกันโรคและ

เรื่อง/ภำพ ทรงพล ตุละทำ บรรณำธิกำร
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ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ แต่ที่ดอนช้างซึ่งเป็นพื้นที่

จัดงาน ครั้งที่ 22 นอกจากการอัลตร้าซาวด์แล้วยังมีการตรวจปัสสาวะ

เพิ่มขึ้นมาด้วย เมื่อได้สอบถามคุณสุปราณี วรพันธ์ ผู้จัดการโครงการ 

CASCAP ทราบว่าวนันีเ้ป็นการด�าเนนิงานร่วมกนัระหว่างโครงการ CAS-

CAP กบัโครงการวจิยัการประยกุต์ใช้ตวับ่งชีช้วีภาพเพือ่ตรวจคดักรองโรค

ระบบท่อน�า้ดแีละตบัในผูต้ดิเชือ้พยาธใิบไม้ตบัในพืน้ทีเ่สีย่งของโรคมะเรง็

ท่อน�้าดีในจังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการมีการตรวจคัดกรองและติดตามผล 

กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน�้าดีในพื้นที่ จ�านวน 200 ราย ซึ่งได้รับการตรวจ

คัดกรองเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และครั้งนี้เป็นการตรวจครั้งที่ 3 

กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ได้เข้าร่วมกับโครงการวิจัยการประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ชีว

ภาพฯ ในการท�าวจิยัเพือ่พฒันาตวับ่งช้ีทางชวีภาพเพือ่คดักรองกลุม่เสีย่ง

มะเร็งท่อน�้าดี ที่องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

โดยท�าการตรวจปัสสาวะ และอัลตร้าซาวด์ กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน�้าดี

ในพื้นที่

รศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ เลขาธิการมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี และหัวหน้า

โครงการวจิยัการประยกุต์ใช้ตวับ่งชีช้วีภาพฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ

การจัดงานท่ีต�าบลดอนช้างว่า โรคมะเรง็ท่อน�า้ดเีป็นมะเรง็ทีม่กีารด�าเนนิ

โรคช้า ท�าให้ผูป่้วยได้รบัการวนิจิฉยัโรคเมือ่อยูใ่นระยะสดุท้ายหรอืมะเรง็

ได้แพร่ลกุลามแล้ว ส่งผลให้การรกัษาไม่เป็นทีน่่าพอใจ จากผลการศึกษา

ทัง้จากสตัว์ทดลองและในคนของคณะผูว้จิยัพบว่ามตีวับ่งชีช้วีภาพหลาย

ชนิดที่สามารถจ�าแนกประชากรที่เป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดีและประชากรที่

มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน�้าดีออกจากกลุ่มประชากรปกติได้ใน

ระดบัทดลอง โดยเฉพาะตวับ่งชีช้วีภาพทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการเกิด ภาวะ

การเป็นพงัผดืรอบท่อน�า้ด ี(periductal fibrosis)  คอืผูต้ดิพยาธใิบไม้ตบั

จะพบความขุ่นขาวหรือพังผืดท่ีเกิดจากการอักเสบและซ่อมแซมตนเอง

ของท่อน�้าดี เราเรียกว่าภาวะการเป็นพังผืดรอบท่อน�้าดี ซึ่งถือเป็นปัจจัย

เสี่ยงที่ส�าคัญต่อการพัฒนาเป็นมะเร็งท่อน�้าดี ภาวะการเป็นพังผืดนี้

สามารถวนิจิฉยัได้โดยการท�าอลัตร้าซาวด์ แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านทัว่ไป

เข้าถงึการอลัตร้าซาวด์ได้ยาก ดงันัน้การศกึษาเพือ่หาตวับ่งชีช้วีภาพของ 

ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจคัดกรอง

เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งและท�าให้สามารถตรวจหาผู้เป็น

มะเร็งในระยะแรกได้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เลือกพื้นที่ต�าบลดอน

ช้างซึ่งเป็นพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่มีอุบัติ

การณ์โรคมะเรง็ท่อน�า้ดสีงูเนือ่งจากอยูใ่กล้แหล่งน�า้ โดยท�าการศกึษาเป็น

ระยะเวลา 3 ปี เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่อาจพัฒนาเป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดี 

ซึง่มโีอกาสพบโรคในระยะเริม่ต้นและจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รบัการรกัษาอย่าง

ทันท่วงทีมีโอกาสหายขาดได้มาก

รศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย ์

หัวหน้ำโครงกำรวิจัยกำรประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ชีวภำพฯ

รศ.พญ.นิตยำ ฉมำดล ก�ำลังตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน�้ำดี 

โดยใช้เครื่องอัลตร้ำซำวด์
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โอกาสตรวจสุขภาพ อย่างมะเร็งท่อน�้าดีหากตรวจพบก็รีบไปรักษาตั้งแต่

เจอระยะต้นๆ เช่นเดียวกับ นางทองแสน ซ้ายขวา อายุ 64 ปี ประธาน 

อสม. บ้านดอนหญ้านาง หมู่ 7 ต.ดอนช้าง สามีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อ

น�้าดีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 กล่าวถึงการที่มีโครงการของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นเข้ามาท�าโครงการวจิยัในพืน้ทีว่่าเป็นประโยชน์ท�าให้ชาวบ้านได้

ตรวจสุขภาพ ได้สร้างความตระหนัก ความใส่ใจสุขภาพของตนเองมาก

ขึ้น เป็นงานที่มีคุณค่ามาก

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในประเทศไทยอุบัติขึ้นมานานแล้ว

ร่วม 100 ปี และเป็นทีท่ราบกนัดีว่ามสีาเหตเุกดิจากการรบัประทานปลา

น�้าจืดมีเกล็ดแบบสุก ๆ ดิบ ๆ ที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน�้าในภูมิภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือของประเทศ ปลาน�้าจืดเหล่านี้มีตัวอ่อนระยะติดต่อของ

พยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่ ตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับน้ีจะชอนไชและเจริญ

เติบโตในท่อน�้าดี มีชีวิตอยู่ได้นานถึง 20 ปี ท�าให้ท่อน�้าดีเกิดการอักเสบ

เรื้อรังและกลายเป็นมะเร็งท่อน�้าดีในที่สุด การขับเคล่ือนงานเรื่องโรค

มะเร็งท่อน�้าดี คนท�างานมีความพยายามที่จะพัฒนาระบบ เครื่องมือ ใน

การคดักรอง เฝ้าระวงั และดแูลรกัษา ตลอดจนการพฒันาเชงินโยบายให้

ประชาชนได้รับการดูแล ซึ่งโครงการ CASCAP จะน�าความคืบหน้า 

นวตักรรมต่างๆทีพ่ฒันามาเพือ่ดแูลกลุม่เสีย่ง กลุม่ป่วยโรคมะเรง็ท่อน�า้ดี

มาน�าเสนอในโอกาสต่อๆไป

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ (1) วิเคราะห์ตัวช้ีวัด

ชีวภาพในซีรัมและปัสสาวะที่สัมพันธ์กับภาวะ advanced periductal 

fibrosis จากการตรวจอัลตร้าซาวด์ (ultrasonography) เพื่อเป็นตัวบ่ง

ชีภ้าวะเสีย่งต่อการเกดิโรคมะเรง็ท่อน�า้ด ีและ (2) ตรวจหาผูป่้วยโรคมะเรง็

ท่อน�้าดีระยะแรกโดยการติดตามและเฝ้าระวังการเกิดโรคโรคมะเร็งท่อ

น�้าดี ในกลุ ่มเสี่ยงที่มีภาวะการเป็นพังผืดรอบท่อน�้าดี เ พ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการรักษา รวมทั้งการตรวจหาตัวบ่งชี้ชีวภาพที่มีความ

จ�าเพาะกับ โรคมะเร็งท่อน�้าดี 

โครงการวจิยันีใ้ช้กลุม่ตวัอย่างเป็นประชากรทีถ่กูเลอืกตามปัจจยัเส่ียงต่อ

การเป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดี  เช่น เป็นชาวอีสาน อายุมากกว่า 40 ปี มี

ประวัติการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและ/หรือประวัติการเป็นมะเร็งตับของ

เครอืญาต ิเป็นต้น โดยในชัน้แรกจะคดักรองตวัอย่างจากแบบสอบถาม มี

การเก็บตัวอย่างอุจจาระเพ่ือตรวจนับไข่พยาธิใบไม้ตับ และตรวจระดับ

แอนติบอดีในเลือดเพื่อหาผู้ท่ีติดและเคยติดเช้ือพยาธิรวมถึงผู้มีประวัติ

เส่ียงต่อการเป็น โรคมะเร็งท่อน�้าดี จะได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์ของ

ช่องท้องเพื่อวินิจฉัยหาพยาธิสภาพของระบบท่อน�้าดีและตับ โดยเฉพาะ 

ภาวะการเป็นพงัผดืรอบท่อน�า้ด ีและภาวะไขมนัพอกตบั และตรวจระดบั

ตัวบ่งชี้ชีวภาพต่างๆ ที่ได้มาจากการทดสอบเบ้ืองต้นในสัตว์ทดลองและ

กลุม่ผูป่้วยโรคมะเรง็ท่อน�า้ด ีแล้วว่ามศีกัยภาพในการบ่งช้ีว่าเกีย่วข้องกบั

โรคมะเร็งท่อน�้าดี ข้อมูลที่ได้จะน�ามาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของ

ระดบัของตวับ่งชีช้วีภาพ และความรนุแรงของพยาธสิภาพระบบท่อน�า้ดี 

การศึกษานี้เป็นระยะแรกเพื่อให้ได้ประชากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อติดตามเฝ้า

ระวงัการเกดิโรคมะเรง็ท่อน�า้ดต่ีอไปเป็นระยะ ระยะละ 3 ปี เป็นเวลา 10 

ปี โดยคณะผู้วิจัยจะแสวงหาทุนและความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและ

เอกชนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการช่วงต่อไป ในอนาคตชาวบ้านอาจเข้าถึง

การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�้าดีได้ง่ายข้ึน โดยตรวจจากเลือดหรือ

ปัสสาวะ หรือโดยวิธีการท่ีง่ายและไม่ซับซ้อน ท�าให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อ

น�้าดีสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ตั้งแต่เป็นระยะแรกๆ

นอกจากผลการวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อ

น�า้ดใีนอนาคต ตลอดระยะเวลาทีมี่การด�าเนนิการตามโครงการวจิยัมกีาร

ตรวจพบผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษา รวมถึงผู้

ที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากโครงการท่ีเข้ามาท�าวิจัยและดูแล

ชาวบ้านในพื้นที่ไปพร้อมกัน ผู้เขียนได้คุยกับ นายบุญเลี้ยง กองหาโคตร 

อายุ 56 ปี ชาวบ้านป่าเหลื่อม หมู่ 2 ต.ดอนช้าง ผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าว

ถึงโครงการนี้ว่า โดยปกติชาวบ้านท่ีเป็นชาวไร่ชาวนาไม่ค่อยได้มีโอกาส

เข้าไปตรวจสุขภาพ เป็นอะไรก็ต้องดูแลตนเอง การท่ีมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นมีโครงการหรือการท�าวิจัยในชุมชนแบบนี้ท�าให้ชาวบ้านได้มี

นำงทองแสน ซ้ำยขวำ อำยุ 64 ปี ประธำน อสม. บ้ำนดอนหญ้ำนำง 

หมู่ 7 ต.ดอนช้ำง ผู้ให้สัมภำษณ์
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สมัน ชุมทอก
มะเร็งท่อน�้ำดีรักษำได้ถ้ำพบตั้งแต่ระยะแรก

สัมภาษณ์

เรื่อง/ภาพ : กรรณิกา บุตรอุดม/ทรงพล ตุละทา

ได้รับค�าแนะน�าจาก รศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ หนึ่งในคณะผู้บริหารโครงการว่าทีมงานวารสารโครงการ CASCAP ต้องได้มาคุยกับแม่สมัน ชุมทอก 

ชาวบ้านดอนช้าง ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น แม่สมันพบว่าตนเองป่วยมะเร็งท่อน�้าดีหลังจากรับการตรวจในโครงการวิจัยการประยุกต์ใช้ตัวบ่ง

ชี้ชีวภาพเพื่อตรวจคัดกรองโรคระบบท่อน�้าดีและตับในผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน�้าดีในจังหวัดขอนแก่น ผลจากการเจาะ

เลือดตรวจและอัลตร้าซาวด์และสงสัยว่าเป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดี แม่สมันถูกส่งต่อไปตรวจด้วยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 

ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดี และส่งต่อไปท�าการรักษาด้วยการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ทมีงานเดนิทางไปคยุกบัแม่สมนั โดยมน้ีองมขุ จนัทร์สดุา เมอืงศรสีขุ ผูช่้วยวจิยัโครงการฯ ทีด่แูลแม่สมนัมาตัง้แต่ระยะต้นๆของโครงการ ช่วยประสาน

งานนดัหมายและสนบัสนนุข้อมลูให้กับทมีงานเป็นอย่างด ีในวนันดัหมายแม่สมนัใส่ชดุสวย รอให้สมัภาษณ์ด้วยหน้าตายิม้แย้มแจ่มใส หลงัจากทกัทาย

และแนะน�าตัว เมื่อทุกอย่างพร้อม ทีมงานก็เริ่มต้นสัมภาษณ์โดยที่แม่สมันก็ตอบค�าถามอย่างเป็นกันเอง

แม่รู้ได้อย่ำงไรว่ำตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็งท่อน�้ำดี

มีอาการอยู่คือเป็นหนุนๆอยู่ท่ีท้อง แต่ไม่เจ็บ จนมีโครงการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามาตรวจที่หมู่บ้าน มีตรวจปัสสาวะ อุจจาระ แล้วไปท�า 

อัลตร้าซาวด์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตอนนั้นมาตรวจกันหลายคน เหมือนว่านัดให้ไปผ่าทั้งหมด 6 คน แต่มีคนไม่ไป ตอนนี้เสียชีวิตไปสองคนแล้ว 

เหลืออยู่ 4 คน แม่ไปผ่ามาก็สบายอยู่อย่างนี้
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ตกใจไหมตอนที่รู้ผลว่ำป่วยเป็นมะเร็งท่อน�้ำดี

นอนเอามือก่ายหน้าผาก กลัว แต่ไม่ได้รอนานอะไร ทางหมอเขานัดให้ไป

หา ตอนนั้นน�้าหนักลงหลายกิโล มีแต่คนทักว่าท�าไมเอาแต่นอนเอามือ

ก่ายหน้าผาก ตอนแรกรู้ผลจากการเจาะเลือด มารู้ผลชัดเจนจากอัลตร้า

ซาวด์ แต่ตามสิทธิ์แม่ต้องไปท่ีโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและทางโรง

พยาบาลศูนย์ถึงส่งต่อมาโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ตอนแรกตกใจ ใจหายหมด ไม่รูแ้ล้ว หมอให้ไปท�าอะไรกไ็ป จนกระทัง่เขา

เข็นไปผ่าตัด ฟื้นมา เห็นหมออยู่คนเดียว เลยร้องไห้ หมอก็ถามคุณแม่

ร้องไห้ท�าไม แม่กบ็อกว่าฉนัฟ้ืนขึน้มาไม่เหน็ญาตฉินัเลยร้องไห้ หมอบอก

ว่าอยู่กับหมอไม่เป็นไรหรอกคุณแม่ เลยหยุดร้องไห้ จริงๆนึกว่าจะไม่ได้

ฟื้นแล้ว อยู่โรงพยาบาลทั้งหมด 11 คืน อาการก็ดีขึ้นเป็นล�าดับ เดินออก

มาจากห้องพิเศษได้ก็มีคนมาถ่ายรูปแม่ว่าเดินได้

ช่วงแรกที่ออกมำจำกโรงพยำบำลแล้วเป็นอย่ำงไรบ้ำง 

กินข้าวกินน�้าปกติ ลูกหลานเอามาให้กินบ�ารุงให้แข็งแรง หาซื้อนม หา

อะไรมาให้กิน กินหมดทุกอย่างทุกแนว 

กินปลำดิบอีกไหม

(หัวเราะ) ไม่เลย ไม่เข้าใกล้เลย กินปลาร้าปลาแดกก็เอาต้มให้สุกก่อน ไป

กินส้มต�าตามงานบุญก็ไม่กล้ากิน ถ้าจะกินก็ท�ากินเอง ท�าให้สุกๆ เห็น

เดก็ๆแม่กพ็ยายามเตอืนว่าอย่าไปกนิดบิๆมากนัก หลานบอกว่ามนัอร่อย

มากนะแม่ เราเลยบอกว่าอร่อยกอ็ย่ากนิ ให้ท�าให้สกุ กบ็อกเขาอย่างนี ้มา

เจอกับตัวเองแม่ก็เลยกลัว 

ตอนสาวๆท�าไร่ กนิแต่ปลา ตอนกนิกกิ็นดบิๆได้ กินก้อยปลาขาว เขาเรียก

ว่าขาวสร้อย ปลาขาวกุม่ เป็นของโปรดเลย ก่อนผ่าแม่กินทกุอย่าง กุง้เต้น 

ปูดองน�้าปลา กินหมด เห็นลูกหลานยังกินอยู่ทุกวันก็เตือนแต่เขาก็ไม่ฟัง 

แม่ก็เอามานึ่งก่อน ท�าให้สุกก่อน

ตอนนี้เป็นยังบ้ำง แข็งแรงขึ้นไหม

ดีขึ้น แต่ก็ท�างานหนักไม่ได้เหมือนสมัยก่อนๆ (ขณะท่ีทีมงานสัมภาษณ์ 

ในวงก็มีการแกล้งถามแม่สมันว่าสมัยก่อนๆคือตอนแม่สมันยังสาวๆใช่

ไหม) ไปผ่าแล้วก็ไม่ได้กนิยาอะไร บอกว่าให้ไปตรวจหกเดอืน ไปเจาะเลือด

ตามนัดทุกเดือน ไม่เจ็บไม่ปวดอะไร จะเป็นก็ปวดแข้งปวดขาตามประสา

คนแก่ หลังผ่าตัดกินได้ อ้วนข้ึนกว่าเดิม คุณหมอณรงค์ท่ีผ่าให้ก็ทักว่า

ผ่าตดัแล้วอ้วนจงัเลย  (หวัเราะ) คณุหมอชวนไปบ้านดอนหญ้านาง ไปคยุ

กับคนที่กลัวไม่กล้าไปผ่าตัด แม่ก็ไปคุยให้ฟังว่าผ่าแล้วดีขึ้น คนที่ผ่าตัด

แล้วก็มาเล่าให้แม่ฟัง พอแม่ผ่าตัดแล้วก็ไปเล่าให้คนที่ก�าลังจะผ่าตัดฟัง

ตัดสินใจนำนไหมว่ำจะเข้ำรับกำรผ่ำตัด

ตอนทีต่ดัสนิใจว่าจะผ่าตดัไหม หมอได้แนะน�าวธิกีารรกัษา และให้ตดัสนิ

ใจว่าจะผ่าตดัหรอืไม่ ฟังเหตผุลหลายๆ อย่างว่าถ้าผ่าตัดกย็งัมโีอกาสรอด

ได้เดินกลับบ้านถึง 90% ก็เลยตัดสินใจผ่าตัด ผ่าแล้วก็เป็นตามที่หมอว่า

คือได้อยู่กับลูกกับหลาน

น้องมขุ จนัทร์สดุา เมอืงศรสีขุ ได้เล่าเรือ่งแม่สมนัให้เราฟังเพิม่เตมิว่า ก่อน

จะเข้ารบัผ่าตดั แม่สมนักลวัการผ่าตดัมาก เลยประสานไปทีว่อร์ด 3ก โรง

พยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แม่สมันได้เข้าไปคุยกับ

คนไข้ที่ผ่านการผ่าตัดมาแล้วให้แม่หายกลัว พยาบาลที่วอร์ดได้พูดคุยกับ

คณุแม่และใหค้�าแนะน�าเกี่ยวกับเตรยีมตวัให้พร้อมส�าหรับการผ่าตดัรวม

ถึงการดูแลตนเองหลังการผ่าตัด ท�าให้แม่สมันมีก�าลังใจดีขึ้นและกล้าท่ี

จะเข้ารับการผ่าตัด หลังจากการผ่าตัดแม่สมันฟื้นตัวได้ไวมาก นอน ICU 

หลังจากผ่าตัดแค่คืนเดียว วันที่สองที่สามก็สามารถลุกขึ้นยืน เดินได้แล้ว

ถือว่ำแม่เป็นผู้ที่โชคดีมำกที่ตรวจพบในระยะต้นๆ

ใช่ โชคดีมาก ถ้าไม่ได้ตรวจตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไร

มีอะไรฝำกถึงลูกหลำนไหม

แนะน�าว่าอย่ากินดิบ แม่เห็นแล้วเป็นแล้ว

แม่มีอะไรฝำกถึงคนอื่นๆที่เพิ่งตรวจเจอมะเร็งท่อน�้ำดีบ้ำงไหม

ถ้าเป็นก็ผ่าตัดเพราะผ่าแล้วหาย ที่ผ่านมาเจอแต่คนที่กลัวการผ่าตัดก็ให้

ค�าแนะน�าว่าผ่าตัดแล้วมีโอกาสหาย อาการก็ดีขึ้น ถ้าไม่ผ่าตัดรักษาก็ไม่

หาย เพิง่ไปลอกต้อทีต่ามา รูส้กึว่าไปลอกตาเจ็บมากกว่าถ้าสามารถผ่าตดั

ได้ให้ผ่าตัดรักษา อย่ากลัว กลัวหมอก็ไม่มีโอกาสหาย ฝากถึงทีมคุณหมอ

ทีม่หาวทิยาลัยขอนแก่น ให้สุขภาพแข็งแรง คุณพระคุณเจ้าช่วยดแูลรกัษา 

ขอบคุณทีมคุณหมอด้วย

ทุกวันนี้คุณแม่สมัน ชุมทอก ก็ยังแข็งแรงดี เป็นกรณีเรียนรู้ว่าหากเรา

สามารถตรวจพบมะเร็งท่อน�้าดีในระยะแรกๆ สามารถรักษาได้ด้วยการ

ผ่าตดัและสามารถยดืชวิีตให้ผู้ป่วยอยูก่บัครอบครวัอย่างปกติได้ไม่ต�า่กว่า 

5 ปี แต่ที่ยังเป็นปัญหาอยู่คือ โรคมะเร็งท่อน�้าดีเห็นอาการภายนอกได้ช้า 

มีกลุ่มเส่ียงจ�านวนมากที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการตรวจโรคมะเร็งท่อน�้าดีไม่

ว่าจะมาจากสาเหตดุ้วยความไม่มคีวามรู ้ความยากจนและเศรษฐกจิครวั

เรือนที่ท�าให้ไม่สามารถไปตรวจได้ เมื่อมีอาการภายนอกและมาโรง

พยาบาลก็เป็นระยะที่รักษาได้ยาก ในฉบับหน้าเราจะพาไปพบกับทีม

พยาบาลทีด่แูลผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ดทีีโ่รงพยาบาลศรนีครนิทร์ แล้วพบกนั

ฉบับหน้าครับ
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มะเร็งท่อน�้ำดี
โรคร้ายที่คร่าชีวิตคนอีสานอันดับ 1

ดร.พรชีรา ชูสอน

นักวิจัยโครงการ CASCAP

appleccafoundation@gmail.com

ในประเทศไทย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 รองลงมา

คือ อุบัติเหตุ และโรคหัวใจ กระทรวงสาธารณะสุขรายงานว่า ในแต่ละปี 

คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 60,000 ราย หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ

เกือบ 7 ราย โดยเสียชีวิตจาก มะเร็งท่อน�้าดีและตับ สูงเป็นอันดับที่ 1 

เฉลี่ยปีละ 14,000 ราย คิดเป็น ประมาณ 38 รายในแต่ละวัน

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2555 พบผู้ป่วยเสียชีวิต

ด้วยโรคมะเรง็ท่อน�า้ดแีละตบัสงูถงึประมาณ 14,000 ราย ซึง่สงูกว่าข้อมลู

เมื่อ 10 ปีที่แล้วที่อยู่ที่ประมาณ 11,000 ราย โดยพบสัดส่วนในเพศชาย

มากกว่าเพศหญิงถึง 2.5 เท่า

“มะเร็ง”  โรคที่สำมำรถสร้ำงควำมตระหนกให้กับคนทั่วไปด้วยควำมเข้ำใจว่ำ มะเร็งเป็นโรคที่รักษำไม่หำย เป็นแล้วตำยอย่ำงเดียว ซึ่งไม่

ว่ำจะเกิดกับอวัยวะส่วนไหนของร่ำงกำย ผลสุดท้ำยมักลงเอยด้วยควำมตำยที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้  ในปี พ.ศ. 2555 องค์กำรอนำมัยโลก

พบว่ำมีผู้เสียชีวิตจำกโรคมะเร็งทั่วโลกรำว 8.2 ล้ำนคน (3 อันดับแรก คือ มะเร็งปอด มะเร็งตับ (รวมถึงมะเร็งท่อน�้ำดี) และมะเร็งกระเพำะ

อำหำร) ซึ่งสูงจำกในปี พ.ศ. 2551 ที่เสียชีวิตจ�ำนวน 7.6 ล้ำนคน ท�ำให้โรคมะเร็ง เป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้คนทั่วโลก มี

แนวโน้มว่ำจ�ำนวนจะเพิ่มขึ้นสูงในทุกๆ ปี และไม่มีวี่แววว่ำจะลดลงในอนำคตอันใกล้
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อ้างอิงและแปลงจาก Sripa B, Brindley PJ, Mulvenna J, et al. The tumorigenic liver fluke Opisthorchis viverrini--multiple  

pathways to cancer. Trends Parasitol 2012;28(10):395-407.

จากสถิติอุบัติการณ์การเป็นมะเร็งตับจากทั่วโลก พบมะเร็งเซลล์ตับ มีอุบัติการณ์สูงเป็นอันดับที่ 1 แต่ในประเทศไทย กลับพบว่ามะเร็งตับชนิดมะเร็ง

เซลล์ท่อน�้าดีนั้นสูงเป็นอันดับ 1 โดยเฉพาะที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งพบว่า อุบัติการณ์การเป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดีใน

ประเทศไทยนั้นสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ชนิด Opisthorchis viverrini (Ov) ดังภาพด้านบน ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า ประชากรที่อาศัยอยู่

ใกล้บริเวณแหล่งน�้าธรรมชาติ เช่น แม่น�้าโขง มีโอกาสติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้มากกว่าประชากรที่อาศัยอยู่ไกลแหล่งน�้า แต่โอกาสในการเป็นมะเร็ง

ท่อน�้าดีนั้นยังขึ้นกับปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย เช่น พฤติกรรมการรับประทานปลาน�้าจืดที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแบบดิบๆ ซึ่งพบมากในประชากรภาคอีสาน 

ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะพฤติกรรมดังกล่าว จะท�าให้เกิดการติดเชื้อของพยาธิใบไม้ตับในท่อน�้าดีและเกิดการอักเสบเรื้อรัง ส่งผลให้เกิดการก่อมะเร็ง

อย่างช้าๆใช้เวลาประมาณ 20-30 ปี โดยผู้ป่วยที่แสดงอาการเป็นมะเร็งส่วนใหญ่ มักเป็นระยะสุดท้ายซึ่งท�าให้รักษาได้ไม่ทันท่วงที กว่าจะรู้ตัวก็สาย

ไปเสียแล้ว

แม้ว่าอบุตักิารณ์และอัตราการเสยีชีวติของโรคมะเรง็ท่อน�า้ดนีัน้จะสูงและมแีนวโน้มสงูขึน้ในแต่ละปี แต่ยงัโชคดทีีม่ะเรง็ชนิดนีส้ามารถรกัษาให้หายขาด

ได้ถ้าตรวจพบในระยะเริ่มต้น ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยโดยใช้การตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องเพื่อคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีในระยะแรก ซึ่งท�าให้

สามารถวางแผนการรกัษาได้ทนัเวลา แต่วธิกีำรทีด่ท่ีีสดุ คอื กำรป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจำกโรคมะเรง็ท่อน�ำ้ดด้ีวยกำรท�ำควำมเข้ำใจถงึสำเหตุ

ของโรคมะเร็งท่อน�้ำดีอย่ำงถูกต้อง และลงมือปฏิบัติหลีกเลี่ยงพฤติกรรมกำรรับประทำนปลำดิบอย่ำงจริงจัง
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รอบรั้ว CASCAP

วำระอีสำนต้ำนภัยมะเร็งท่อน�้ำดี ครั้ง 20 

อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
เมือ่วนัศกุร์ท่ี 3 เมษายน 2558 โครงการแก้ไขปัญหา

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ (CASCAP) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้วาระ 

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปีแห่งการอุทิศเพื่อ

สังคม” ร่วมกับ มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี และส�านักงาน

สาธารณสุขอ�าเภอคูเมือง จัดกิจกรรม“วาระอีสาน

ต้านภัยมะเรง็ท่อน�า้ด ีกบัมลูนิธมิะเร็งท่อน�า้ดสีญัจร 

ครัง้ที ่20” ณ โรงเรยีนคเูมอืงวทิยาคม อ�าเภอคเูมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางนิภา สุทธิพันธ์ รองนาย

แพทย์สาธารณสขุจงัหวดับรุรีมัย์ เป็นประธานในพธิี 

พร้อมทั้งหน่วยงานอื่นๆทั้งในและนอกพ้ืนที่ ร่วม

เป็นเกียรติในงาน 

วำระอีสำนต้ำนภัยมะเร็งท่อน�้ำดี ครั้งที่ 21 

อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธำนี
เมื่อวันศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2558 โครงการแก้ไข

ปัญหาพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดใีนภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ (CASCAP)  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้

วาระ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปีแห่งการอุทิศ

เพื่อสังคม” ร่วมกับ มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี และ

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอหนองวัวซอ จัด

กิจกรรม“วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน�้าดี กับ

มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีสัญจร ครั้งที่ 21” ณ โรงเรียน

หนองวัวซอพิทยาคม อ�าเภอหนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี  โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ขอ

ขอบคุณทีมงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข โรงพยาบาลหนองวัวซอ โรงเรียน

หนองวัวซอพิทยาคม อสม. และหน่วยงานอื่นที่ให้

ความร่วมมือร่วมใจในการจัดงานในครั้งนี้

พิธีลงนำมควำมร ่วมมือ  พัฒนำระบบ

สำรสนเทศรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย
พธิลีงนามความร่วมมอืทางวชิาการ โครงการพฒันา

ระบบสารสนเทศในการเก็บรวมรวบข้อมูลผู้ป่วย

ระยะสดุท้าย และการจดัการดแูลรกัษาผูป่้วยระยะ

สุดท้าย ในรูปแบบ Cloud ภายใต้ โครงการแก้ไข

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื (CASCAP) ร่วมกับศนูย์การณุ

รกัษ์โรงพยาบาลศรีนครนิทร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

โดย รศ.นพ. ชาญชยั พานทองวริยิะกลุ คณบดคีณะ

แพทยศาสตร์ เปน็ประธาน รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว 

หัวหน้าโครงการฯ ร่วมลงนามกับ รศ.พญ.ศรีเวียง 

ไพโรจน์กุล หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาล

ศรนีครินทร์ ในวนัพุธที ่29 เมษายน 2558 ณ อาคาร

เวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอ

แก่น

วำระอีสำนต้ำนภัยมะเร็งท่อน�้ำดี ครั้งที่ 22 

ณ อ.ดอนช้ำง จ.ขอนแก่น
โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น�้าดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) มูลนิธิ

มะเร็งท่อน�้าดี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด

สญัจรลงพืน้ทีจ่ดังาน “วาระอสีานต้านภยัมะเรง็ท่อ

น�้าดี และมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีสัญจร ครั้งที่ 22 ณ 

องค์การบรหิารส่วน ต.ดอนช้าง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

โดยวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด

โรคมะเร็งท่อน�า้ด ีและให้ประชาชนตระหนกัรูถ้งึภยั

เงียบของโรคมะเร็งท่อน�้าดี ซึ่งอ�าเภอดอนช้างทาง

โครงการท�าการตรวจคัดกรองและติดตามผลกลุ่ม

เสี่ยงโรคมะเร็งท่อน�้าดี จ�านวน 209 ราย ส่งรักษา

ต่อ 5 ราย

Manuscript hands-on writing workshop 

ครั้งที่ 4/2558
การอบรม “Manuscript hands-on writing 

workshop” การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการ

วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนบทความทางวิชาการ 

ส�าหรบับคุคลกรทางการแพทย์ ครัง้ที ่4 ระหว่างวนั

ที่ 15-17 พ.ค. 58 ณ โรงแรมอิมภาวา อ.บ้านไผ่ 

จ.ขอนแก่น หวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ

เข้าใจ ขั้นตอนและกระบวนการของการเขียนวิจัย 

เขยีนบทความทางวชิาการ ส�าหรบับคุคลกรทางการ

แพทย์ เพื่อเป้าหมายในงานเขียนบทความวิจัย ให้

ได้ตีพิมพ์อย่างน้อย 1 paper ต่อคน ในปลายปี 

2558 นี้

อบรมเชิงปฏิบัติกำร US ส�ำหรับแพทย์ทั่วไป 

ครั้งที่ 4/2558 

อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�้าดี

ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ส�าหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 

4/2558 ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยและการ

วิจัยทางรังสีวิทยาในผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 20 -21 พฤษภาคม 

2558 ณ ห้องประชมุอาคาร MRI คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

ร่วมกับมหำวิทยำลัยขอนแก่น ก�ำมีกำรจัด

ประชุมระดมสมอง“วิเครำะห์สถำนภำพจำก

ผลงำนวิจัยเพ่ือกำรควบคุม ป้องกัน พยำธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี”
เมือ่วนัที ่5 มถินุายน 2558 ส�านกังานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ก�ามกีารจัดประชมุระดมสมอง“วเิคราะห์สถานภาพ

จากผลงานวจิยัเพือ่การควบคมุ ป้องกนั พยาธใิบไม้

ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด”ี ที ่โรงแรมพลูแมน ราชา ออ

คิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพ่ือเป็นการวิเคราะห์

สถานภาพจากผลงานวิจัย และควบคุมพยาธิใบไม้

ตับและมะเร็งท่อน�้าดี รวมถึงการระดมสมองจากผู้

เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการวางกลยุทธ์การวิจัยทั้ง

ระยะสั้น และระยะยาว และลดอุบัติการณ์ของโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีอย่างย่างยืน และ

น�ากลยุทธ์ท่ีได้ไปวางแผนการให้ทุนวิจัยแบบมุ่ง

เป้าฯ ของ วช. และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อลดอุบัติ

การณ์ของโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดอีย่าง

ยั่งยืน
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วำระอีสำนต้ำนภัยมะเร็งท่อน�้ำดี ครั้งที่ 23 

ณ โรงพยำบำลพุทไธสง อ�ำเภอพุทไธสง 

จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการ CASCAP มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน วาระอีสานต้านภัย

มะเร็งท่อน�้าดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีสัญจร ครั้งที่ 

23” ณ โรงพยาบาลพทุไธสง อ�าเภอพทุไธสง จงัหวดั

บุรีรัมย์ โดย นายแพทย์สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน

ในพิธี  พร ้อมทั้ ง เจ ้ าหน ้าที่ สาธารณสุขและ 

หน่วยงานอื่นๆทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติ

ในงาน ในงานมกีารตรวจคัดกรองมะเรง็ท่อน�า้ดด้ีวย

เครือ่งอลัตราซาวด์ระบบคอมพวิเตอร์โดยทมีแพทย์

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจากโรงพยาบาล

ต่างๆ ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง จ�านวนกว่า 487 

ราย ค้นพบผู้ป่วยในระยะแรกเร่ิม 8 ราย ท�าให้

สามารถส่งผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ประจ�าจังหวัดและโรงพยาบาลศรีนครินทร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงกำรแก้ไขปัญหำพยำธใิบไม้ตบัและมะเรง็

ท่อน�้ำดีในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ(CAS-

CAP) ร่วมเป็นเจ้ำภำพจัดงำนกำรประชุม

วิชำกำรนำนำชำติ
11-12 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี และ

โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(CASCAP) จัด

งานการประชุมวิชาการ International Congress 

of Liver Flukes and Cholangiocarcinoma: 

Towards Control and Elimination ณ โรงแรม

พลูแมน ราชา ออคดิ จังหวดัขอนแก่น เพือ่น�าเสนอ

ความก้าวหน้าของการศกึษาวจิยัโรคพยาธใิบไม้ตบั

และมะเร็งท่อน�้าดีในทุกมิติทั้งในด้านระบาดวิทยา 

ชวีวทิยา กลไกการก่อโรค การวนิจิฉยัและการรักษา 

รวมทัง้การควบคุมโรคแนวใหม่ เป็นเวทสี�าหรบัการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเร็ง

ท่อน�้าดีจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในและต่างประเทศ 

เป็นการขยายขอบเขตความรู้และความร่วมมือใน

การศึกษาวิจัยในปัญหาดังกล่าวได้กว้างขวางมาก

ขึ้น ที่ส�าคัญที่สุดคือการน�าไปสู่การหาแนวทางการ

ควบคุมและก�าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น�้าดีอย่างมีประสิทธิภาพ

กำรประชุม Palliative care conference 

สัญจร ครั้งที่ 1
โครงการ CASCAP ศนูย์จดัการข้อมลูและวเิคราะห์

ทางสถิติ DAMASAC ร่วมกับ ศูนย์การุณรักษ์ 

(Karunruk Palliative care center) จัดการประชมุ 

Palliative care conference สัญจร ครั้งที่ 1 เมื่อ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม iHotel 

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 โดย รศ.พญ.ศรเีวยีง ไพโรจน์กลุ หัวหน้าศนูย์การณุ

รกัษ์ โรงพยาบาลศรนีครินทร์ เป็นประธานเครอืข่าย

ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และเป็นประธานจัดการ

ประชุมในครั้งนี้ อีกทั้งได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.

บัณฑิต ถิ่นค�ารพ ผอ.ศูนย์จัดการข้อมูลและ

วิเคราะห์ทางสถิติ (DAMASAC)  และคณะทีมงาน 

เป็นวทิยากรในการอบรมการใช้งานโปรแกรม CAS-

CAPเพือ่ใช้บนัทกึตวัชีว้ดัของหน่วย Palliative care 

มหำวทิยำลัยขอนแก่นร่วมกบัมูลนิธิมะเร็งท่อ

น�้ำดี จัดงำน วำระอีสำนต้ำนภัยมะเร็งท่อน�้ำดี 

กับมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีสัญจร ครั้งที่ 24
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 โครงการแก้ไข

ปัญหาพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดใีนภาคตะวนั

ออกเฉยีงเหนอื (CASCAP)  ร่วมกบั มลูนธิมิะเรง็ท่อ

น�า้ด ีและส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอชมุพลบรุ ีจดั

กิจกรรม“วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน�้าดี กับ

มลูนธิมิะเร็งท่อน�า้ดสีญัจร ครัง้ที2่4”ณ โรงพยาบาล

ชุมพลบุรี อ�าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  โดยมี

นายชูศักดิ์ ราชบุรี นายอ�าเภอชุมพลบุรี เป็น

ประธานในพิธี มี รศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 

เลขาธิการมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตี

แก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP อ.วีระ ภาคอุทัย 

รองผูอ้�านวยการศนูย์ประสานงานพฒันาภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมหวัง 

อฐิรตัน์ สาธารณสขุอ�าเภอชมุพลบรุแีละ หน่วยงาน 

อื่นๆในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในงาน

มหำวทิยำลัยขอนแก่นร่วมกบัมูลนิธิมะเร็งท่อ

น�้ำดี จัดงำน วำระอีสำนต้ำนภัยมะเร็งท่อน�้ำดี 

กับมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีสัญจร ครั้งที่ 25
เม่ือวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 โครงการแก้ไข

ปัญหาพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดใีนภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ (CASCAP)  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้

วาระ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปีแห่งการอุทิศ

เพ่ือสังคม” ร่วมกับ มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี และ

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล�าภู จัด

กิจกรรม“วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน�้าดี กับ

มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีสัญจร ครั้งที่ 25” ณ โรงเรียน

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ�าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด

หนองบัวล�าภู  โดยมีนายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู เป็นประธาน

ในพิธี มี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ 

CASCAP และ รองประธานมูลนธิมิะเรง็ท่อน�า้ด ีนาย

แพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดหนองบัวล�าภู และหน่วยงานอื่นๆในพ้ืนท่ี

ร่วมเป็นเกียรติในงาน

ติดตำมข่ำวสำรจำกโครงกำร CASCAP ได้ที่ www.facebook.com/cascapfc
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ในปัจจุบันพบมีประชาชนที่ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน�้าดีอยู่ราว ๆ  

6 ล้านคน และมีผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีอยู่ราว ๆ 14,000 คนต่อปี และส่วนใหญ่

มฐีานะยากจน ด้อยโอกาสในการเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทีม่ี

ความพร้อมในการรักษาโรคมะเร็งท่อน�้าดี แม้หน่วยงานสาธารณสุขหลาย

องค์กรตระหนกัถงึปัญหานี ้แต่ความไร้เอกภาพและความต่อเนือ่งท�าให้การแก้

ปัญหาที่ด�าเนินมานับทศวรรษไม่ได้ช่วยคลายปัญหาลง เป็นเหตุให้โรคมะเร็ง

ท่อน�้าดีจึงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญของประเทศ มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี จึง

ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ  ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี ช่วยเพิ่ม

โอกาสในการรกัษา เพือ่ให้ผูป่้วยมคีณุภาพชวีติทีด่ยีิง่ข้ึน เมือ่ประชาชนทกุภาค

ส่วนได้มีการตื่นตัวเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี จึงได้

มีก่อตั้งมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือให้มี

คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ สร้างความตระหนกัถงึภยัจากมะเร็งท่อน�า้ดใีห้เกิดแก่ชมุชน

และสังคมรวมถึงป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค สนับสนุนทุน

การศึกษา การพัฒนาและวิจัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจคัด

กรอง วินิจฉัย และดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี เป็นทุนส�ารองในการจัดหาและ

พัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการตรวจคัดกรอง และการดูแลผู้ป่วยทั้งใน

ระยะการรักษาและระยะสุดท้ายของชีวิต และจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ

ดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

ประชำชนที่สนใจสำมำรถร่วมบริจำคสมทบทุนกับมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีได้

ด้วยกำรบริจำคเงินทอนต้ังแต่ 1 บำทขึ้นไปที่เคำน์เตอร์จ่ำยเงินในร้ำน 

เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสำขำทั่วประเทศ และโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรบริจำค

เงนิสมทบทนุกบัมลูนธิมิะเรง็ท่อน�ำ้ดผ่ีำนทำงธนำคำร ชือ่บญัช ี“มลูนธิมิะเรง็

ท่อน�ำ้ด”ี ธนำคำรไทยพำณชิย์ บญัชอีอมทรพัย์ สำขำมหำวทิยำลยัขอนแก่น 

เลขที่ 551-427863-2 ธนำคำรกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สำขำ

มหำวิทยำลัยขอนแก่น เลขที่ 549-2-13194-8 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ

สหกรณ์เพื่อกำรเกษตร (ธกส.) บัญชีออมทรัพย ์ สำขำขอนแก่น  

เลขที่ 020-03556840-8 และธนำคำรทหำรไทย บัญชีออมทรัพย์ สำขำ 

เซ็นทรัลพลำซำ ขอนแก่น เลขที่ 630-2-21423-1

มลูนธิมิะเร็งท่อน�ำ้ด ีร่วมกบัโครงกำร CASCAP และคณะแพทยศำสตร์

มหำวทิยำลยัขอนแก่น ้จดักำรแข่งขนักอล์ฟกำรกศุล “มลูนธิิมะเรง็ท่อ

น�้ำดี” ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ร่วมกับโครงการ CASCAP 

และคณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้จดัการแข่งขนักอล์ฟการกศุล 

“มลูนธิมิะเรง็ท่อน�า้ด”ี ครัง้ที ่2 ณ สนามกอล์ฟสงิห์ปาร์ค ขอนแก่นกอล์ฟคลบั 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงาน ถ้วยรางวัลเกียรติยศหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 

รองนายกรัฐมนตรี มีคุณสุรพล ทวีแสงสกุลไทย ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า

จงัหวดัขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการจดัการแข่งขนั มวีตัถปุระสงค์เพือ่

หารายได้ให้แก่มลูนธิิมะเรง็ท่อน�า้ดทีีย่ากไร้ขาดแคลนทนุทรัพย์และจดัซือ้เครือ่ง

มือแพทย์ที่จ�าเป็นให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในการรักษาโรคมะเร็งท่อน�้าดี ให้ได้

รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รวมถึงให้สังคม 

สาธารณชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงภัยมะเร็งท่อน�้าดี เพ่ือให้การป้องกัน 

วินิจฉัยและรักษาเกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากการจัดแข่งขันกอล์ฟ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการของมูลนิธิมะเร็ง

ท่อน�้าดี การตรวจวัดดัชนีมวลกายโดยโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น  

การอัลตร้าซาวด์โดยภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ในช่วงเย็นมีกิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขัน โดยมีคุณไมค์ ภิรมย์พร 

มาร่วมสร้างสีสันในงานตัง้แต่ช่วงเช้า ผลการจดังานมลูนธิมิะเรง็ท่อน�า้ดสีามารถ

ระดมทุนได้กว่า 900,000 บาท

ติดตำมข่ำวสำรของมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีได้ที่ www.cca.in.th และ www.facebook.com/ccafoundationthai


