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สวัสดีครับ พบกันเป็นฉบับที่ 3 แล้วนะครับ นอกจากการดูแลกลุ่มเสี่ยง/

กลุม่ป่วยของโรคมะเรง็ท่อน�า้ด ีตอนนีโ้ครงการ CASCAP เดนิหน้าท�างาน

สือ่สารงานของโครงการและเผยแพร่ความรูเ้รือ่งมะเรง็ท่อน�า้ดสีูส่าธารณะ

อย่างเตม็รปูแบบ ช่วงนีเ้ราจะเริม่เหน็ข่าว สกูป๊ของโครงการ CASCAP ใน

สือ่ต่างๆบา้ง ลา่สดุก็มดีราม่ากบักระแสใน social media เรื่องปลาร้าไป

พักหนึ่ง แต่ก็ท�าให้โรคมะเร็งท่อน�้าดีและงานของพวกเราเป็นที่รู้จักมาก

ขึ้น ส�าหรับวารสารฉบับที่ 3 นี้เราจะพาไปรู้จักกับมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีที่

เป็นพี่น้องกันกับโครงการ CASCAP และบอกเล่าถึงพัฒนาการขององค์

ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีครับ

ตอนนี้ CASCAP มีประกวดค�าขวัญภายใต้หัวข้อ “กินปลาดิบ ติดพยาธิ

ใบไม้ตับ เป็นมะเร็งท่อน�้าดี ตาย” ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท และเพิ่ม

คอลัมน์ตอบปัญหาชิงรางวัลประจ�าฉบับ ดูรายละเอียดได้ที่ปกหลังครับ

หากมีข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงวารสารสามารถเข้าไปคุยกับเราได้ที่ 

e-mail : cascapmag@gmail.com และ www.facebook.com/

cascapfc ครับ

ทรงพล ตุละทา

บรรณาธิการ
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วันนี้โครงการ CASCAP ได้พัฒนาและเข้าถึงประชาชนได้มากกว่าที่วาง

เป้าหมายไว้ สิ่งเหล่านี้เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม  

CASCAP Tools ท�าให้การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่การรักษาท�าได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เรา

ได้เปิด “ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน�้าดี” เพื่อเป็นศูนย์การดูแลรักษาผู้

ป่วยมะเรง็ท่อน�า้ดทีีค่รบวงจรและเป็นศนูย์ฝึกอบรมศลัยแพทย์ บคุลากร

ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีด้วย 

จากการท�างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสขุภายหลงัวาระการแก้ไขปัญหา

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในประชาชน ถูกผลักดันจนเป็นมติ

สมชัชาสขุภาพแห่งชาตแิละ ครม. ให้การรบัรอง เราผลกัดนัให้ประชาชน

สามารถเข้าสู่กระบวนการคัดกรองให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ตั้งแต่การ

ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง การจัดหาเครื่องอัลตร้าซาวด์ การพัฒนาศักยภาพ

แพทย์ในการคดักรอง และเปิดโอกาสให้คลนิกิและโรงพยาบาลเอกชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วย นอกจาก สปสช. กระทรวง

สาธารณสุข มหาวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมแล้วเราอยากให้ภาคเอกชน 

ได้เข้ามามส่ีวนร่วมตรงนี ้จากนีไ้ปการขบัเคลือ่นเรือ่งนีใ้ห้ประชาชนได้รบั

ประโยชน์สูงสุดจึงเป็นเรื่องส�าคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งของ CASCAP

อีกเร่ืองหนึ่งที่เราก�าลังด�าเนินการอยู่ขณะน้ีคือการร่วมผลักดันให้เกิด  

Fast Track การวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีในจังหวัด

ขอนแก่นและใกล้เคยีงโดยมสีมชัชาสขุภาพจงัหวดัขอนแก่นเข้ามาร่วมจดั

เวทีพูดคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

จังหวัด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษาได้ทันเวลา

โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด การท�างานประสานส่วนที่เกี่ยวข้องให้ท�างาน

เป็นทีม เป็นสิ่งที่จ�าเป็นในการแก้ไขปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง

คุยกับคุณหมอณรงค์
น.พ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP

ในอนาคต CASCAP จะพฒันาศกัยภาพการดแูลกลุม่เสีย่งโรคพยาธใิบไม้

ตับและมะเร็งท่อน�้าดีทั้งที่ติดโรคพยาธิใบไม้ตับและยังไม่ติดเพื่อแก้ไข

ปัญหาให้หมดไปให้ได้ สิ่งที่เราก�าลังท�า เราร่วมมือกับสภาวิจัยแห่งชาติ 

เพื่อผลักดันโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรค การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม อาหารปลอดภัย การให้การศึกษากับเยาวชน การพัฒนาการ

รักษาให้ดีขึ้นทั้งการรักษาแบบหายขาดและแบบประคับประคอง โดยมุ่ง

หวังให้ประชาชนสามารถป้องกันตัวเองไม่ให้ติดโรคพยาธิใบไม้ตับ ส่วนผู้

ที่ติดโรคพยาธิจะรักษาให้หายขาดได้อย่างไรโดยไม่กลับมาติดซ�า้และกิน

ยาถ่ายพยาธิซ�้า  ซึ่งเป็นการเร่งให้เกิดโรคมะเร็งท่อน�้าดีได้เร็วขึ้น ในส่วน

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีประวัติกินปลาน�้าจืดในวงศ์

ปลาตะเพียนดิบๆ เคยกินยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับซ�้าๆ ต้องท�าให้เข้าสู่

กระบวนการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการอัลตร้าซาวด์ทุก 6 เดือน – 1 ปี

ในเดือนตุลาคมนี้ เราจะมีการจัดสัมมนาพัฒนาแผนและออกแบบการ

ด�าเนินงานของ CASCAP ร่วมกับเครือข่าย และจะมีการจัดเวทีประชุม

วิชาการประจ�าปี 2558 ในเดือนธันวาคมนี้ พวกเราหวังว่างานต่างๆ ที่

ชาว CASCAP ได้ท�ามาทั้งหมดในปีนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้การแก้ไข

ปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญนี้ให้มุ่งสู่ความส�าเร็จให้ได้ เรายังหวังอีกว่าจะ

มีกัลยาณมิตรเข้ามาร่วมงานกับเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อความส�าเร็จต่อไป 

สำมำรถติดตำมรำยละเอียดและควำมคืบหน้ำต ่ำงๆเพิ่มเติม 

ได้ทำงเว็บไซต์ www.cascap.in.th
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ในฉบบันีท้มีงำนบรรณำธกิำรจะพำท่ำนไปรูจ้กัเพือ่นร่วมงำนทีส่นิทชดิ

เชื้อเหมือนเป็นพ่ีน้องกันกับโครงกำร CASCAP เลยทีเดียว เรำขอ

แนะน�ำให้รู้จัก มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี องค์กรภำคเอกชนที่ถูกก่อตั้งมำ

เพื่อผนึกก�ำลังภำคสังคมในกำรต่อสู้กับปัญหำโรคมะเร็งท่อน�้ำดี

ในปัจจุบันพบมีประชาชนที่ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน�้าดีอยู่

ราวๆ 6 ล้านคน และมีผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน�้าดีอยู่ราวๆ 14,000 คนต่อปี 

และส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาสในการเข้ารับการรักษาในโรง

พยาบาลขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในการรักษาโรคมะเร็งท่อน�้าดี แม้

หน่วยงานสาธารณสุขหลายองค์กรตระหนักถึงปัญหาน้ี แต่ความไร้

เอกภาพและความต่อเนือ่งท�าให้การแก้ปัญหาท่ีด�าเนนิมานบัทศวรรษไม่

ได้ช่วยคลายปัญหาลง จึงเป็นเหตุให้โรคมะเร็งท่อน�้าดีเป็นปัญหา

สาธารณสุขที่ส�าคัญของประเทศ มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี จึงได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อ

เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน�้าดี ช่วยเพิ่มโอกาสใน

การรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

มลูนธิมิะเรง็ท่อน�า้ดก่ีอตัง้เมือ่ วนัที ่28 กนัยายน 2555  โดยเกดิจากความ

ร่วมมอืกันของเครอืข่ายญาตผิูป่้วยโรคมะเรง็ท่อน�า้ด ีแพทย์ พยาบาล นกั

วชิาการและผูท้ีท่�างานเกีย่วข้องกบัโรคมะเรง็ท่อน�า้ด ีมลูนธิมิะเรง็ท่อน�า้ดี

ได้เชญิผู้มคีวามรู ้ความสามารถ และมคีวามเช่ียวชาญในแขนงสาขาต่างๆ 

และผู้ที่มีใจอยากช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน�้าดีเข้ามาร่วมเป็นคณะ

กรรมการมลูนธิ ิโดยม ีผศ.พญ.เนตรเฉลยีว  สณัฑ์พทิกัษ์ อดตีคณบดคีณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธาน มี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตี

แก้ว เป็นรองประธาน และมี ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ เป็นเลขาธิการ

มลูนธิ ิเป็นการผนกึก�าลังกนัภายใต้แนวคิดทีว่่าการแก้ไขปัญหาโรคมะเรง็

ท่อน�า้ดไีม่สามารถท�าให้บรรลผุลและยัง่ยนืได้หากให้ภาครฐัเป็นผูด้�าเนนิ

การเพยีงฝ่ายเดียว แต่การท�างานควบคู่กนัไปกบัพลังของภาคเอกชน ภาค

ประชาชน รวมถงึการผนกึก�าลังจากทกุภาคส่วนของสังคมจะท�าให้มพีลงั

ในการต่อสู้กับปัญหานี้ได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้น

ท�ำควำมรู้จัก “มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี”
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คณะกรรมการมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี

โดย กองบรรณาธิการ



มลูนิธมิะเร็งท่อน�า้ด ีมพัีนธกจิชดัเจนในการช่วยให้ผูป่้วยโรคมะเรง็ท่อน�า้ดี

ทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ได้มคีณุภาพชวีติทีด่ข้ึีน เช่น สงเคราะห์ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง ดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วย ฯลฯ  ทั้งสร้างความ

ตระหนกัถงึภยัจากมะเรง็ท่อน�า้ดใีห้เกดิแก่ชมุชนและสงัคม รวมถงึรณรงค์

เพื่อป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค  นอกจากนี้ยังให้การ

สนบัสนนุทนุการศกึษา การพฒันาและวิจยัให้แก่บคุลากรทางการแพทย์ 

และเพ่ือเป็นทนุส�ารองในการจดัหาและพฒันาอปุกรณ์ทางการแพทย์ ใน

การตรวจคัดกรอง และการดูแลผู้ป่วยทั้งในระยะการรักษาและระยะ

สุดท้ายของชีวิต  โดยจะมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแล

ประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือด้านการดูแล รักษาพยาบาล แก่หน่วยงานต่างๆ 

เช่น มอบเครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน และชุดโครงโลหะส�าหรับถ่วง

แขนและขาผู้ป่วยให้แก่ ศูนย์การุณรักษ์  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มอบ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยแรงลมร้อน ให้แก่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบชุดเสาพร้อมลูกรอก 

Retractor  ให้แก่ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น อกีทัง้ได้มอบทนุช่วยเหลอืผูป่้วยโรคมะเรง็ท่อน�า้ด ีโรงพยาบาล

ศรนีครนิทร์ คณะแพทยศาสตร์  จ�านวน 100,000 บาท ส�าหรบัเงนิจ�านวน

ดงักล่าวจะน�าไปช่วยเหลอืผูป่้วยโรคมะเรง็ท่อน�า้ดทีีย่ากไร้ ขาดแคลนทนุ

ทรัพย์  ที่เจ็บป่วยไม่มีค่ายา ค่ารักษา ตลอดจนค่ายานพาหนะในการเดิน

ทางกลับภูมิล�าเนา หรือเดินทางมารักษา รวมถึงช่วยเหลือบุคคลท่ีมีข้อ

จ�ากัดด้านการรักษาพยาบาล หรือเข้าถึงการรักษาพยาบาลบางอย่างท่ี

นอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับ เช่น เครื่องมือพิเศษ หรือยาบางชนิดเช่น 

อปุกรณ์จีใ้นห้องผ่าตดั, Human albumin, stent  หรอืเครือ่งมอืท่ีจ�าเป็น

ต้องใช้เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน  อีกทั้งยังสามารถช่วย

เหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน�้าดีที่เสียชีวิตระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น กรณีศพไร้

ญาต ิหรอืยากจนไม่มเีงนิค่าจดังานศพ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในพธิกีารต่างๆ 

หรือกรณีอื่นๆ ซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายพยาบาล ในการพิจารณาเป็น

รายกรณีไป ส�าหรับทุนช่วยเหลือผู้ป่วย ทางมูลนิธิก�าลังอยู่ระหว่างการ

ประสานงานและตั้งคณะกรรมการกองทุนในโรงพยาบาลขอนแก่น และ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เพื่อขยายเครือข่ายการ

ช่วยเหลือผู้ป่วยให้มากขึ้น

CASCAP | 05

พยาบาลก�าลังแนะน�ามูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีให้กับผู้ป่วย



นอกจากมอบทุนช่วยเหลือต่างๆ ทางมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ได้จัดกิจกรรม

ให้ความรู้กับ อสม. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้

เรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในโอกาสต่างๆ เช่น ในงานวาระ

อสีานต้านภัยมะเรง็ท่อน�า้ดกีบัมูลนธิมิะเรง็ท่อน�า้ดสัีญจร ร่วมกบัโครงการ 

CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมรับน้องใหม่และกิจกรรมเชียร์

ของมหาวทิยาลยั และการเป็นทมีวทิยากรให้ความรูต้ามสถานศกึษา รวม

ถงึการจดันทิรรศการให้ความรูต้ามงานต่างๆ เช่น การร่วมจดันทิรรศการ

ในกิจกรรม“วันต่อต้านคอรัปชั่น ประจ�าปี 2558” การจัดกิจกรรมและ

นิทรรศการที่ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

กิจกรรมอื่นๆนอกจากการให้ความรู้กับสังคมและการช่วยเหลือผู้ป่วยทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีได้เข้าร่วมกับกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ต่างๆและสร้างเครือข่ายภาคเอกชนในการระดมทุน

ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน�้าดี เป็นการบอกกับสังคมทางอ้อมว่าผู้มี

ศักยภาพควรเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน�้าดีที่ส่วนใหญ่เป็นคน

ยากจน และยากล�าบาก ทางมูลนิธิได้จับมือกับ CP All ในการเพิ่มช่อง

ทางการบริจาคให้กับมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่  

7-Eleven ทกุสาขาทัว่ประเทศ มกีารจดักจิกรรมร่วมกบัหอการค้าจงัหวดั

ขอนแก่นเพือ่ประชาสมัพันธ์มลูนธิแิละให้ความรูเ้กีย่วกับโรคมะเรง็ท่อน�า้ดี 

จากกิจกรรมต่างๆในระยะหลังพบว่านักธุรกิจ ผู้มีบทบาทในสังคมโดย

เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเริ่มตระหนักถึงภัยจากโรคมะเร็งท่อน�้าดีและมา

เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น

แม้ว่ำในช่วงสำมปีที่ผ่ำนมำกำรด�ำเนินงำนของมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีมี

ควำมเป็นรูปธรรมและมีเครือข่ำยเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ แต่โจทย์ส�ำคัญที่

มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีต้องท�ำให้ลุล่วงคือ กำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับ

สังคมและท�ำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน�้ำดีได้รับควำมช่วยเหลือมำกขึ้น 

สุดท้ำยขอฝำกไว้ว่ำ “รักชีวิต รักครอบครัว รักสังคม ช่วยกันเฝ้ำระวัง

โรคมะเร็งท่อน�้ำดี”
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มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีให้ความรู้กับนักศึกษาในกิจกรรมรับน้องใหม่

สู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์



ผศ.พญ.เนตรเฉลียว  สัณฑ์พิทักษ์
สัมภาษณ์

เรื่อง/ภาพ : พรชีรา ชูสอน/ปิยพล จันทรา

วันนี้วารสาร CASCAP จะพาท่านไปพูดคุยกับ ผศ.พญ.เนตรเฉลียว  สัณฑ์พิทักษ์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี อาจารย์ที่เป็นผู้มีความเข้าใจอย่างดี

ในปัญหาสาธารณสขุทีร้่ายแรงของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีป่ระชากรยงัมนีสัิยรบัประทานปลาดบิ ท�าให้ตดิเช้ือพยาธใิบไม้ตบัซึง่เป็นสาเหตขุองโรค

มะเร็งท่อน�้าดี ท�าให้ประชากรในภูมิภาคนี้เสียชีวิตปีละกว่า 10,000 คน อาจารย์เชื่อว่า มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีจะเป็นองค์กรภาคเอกชนที่คอยกระตุ้น

เตอืนภาครฐั ให้ความใส่ใจต่อโรคนี ้และเปิดโอกาสให้ผูม้จีติศรทัธาร่วมตระหนกั และร่วมบรจิาคเพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วยโรคมะเรง็ท่อน�า้ดทีีย่ากไร้ ดงันัน้

มูลนิธินี้จะท�าให้สังคมหันมาดูแลตัวเอง  สร้างเสริมภูมิคุ้มกันตัวเองพร้อมๆกับการเยียวยารักษา ต่อสู้กับโรคร้ายนี้ร่วมไปกับภาครัฐ 

อำจำรย์รู้จักโรคมะเร็งท่อน�้ำดีตั้งแต่ตอนไหน อำจำรย์มีควำมเห็นต่อโรคมะเร็งท่อน�้ำดีอย่ำงไร 

ตั้งแต่สมัยมาท�างานที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว ในสมัยนั้นพบว่าเป็นโรคที่รักษาได้ยากมาก ผู้ป่วยส่วน

ใหญ่ในสมัยนั้นมักจะมีโอกาสรอดชีวิตไม่สูงนัก และเป็นโรคที่น่าสงสาร 

อำจำรย์รู้สึกอย่ำงไรบ้ำงที่ได้เป็นประธำนมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีในประเทศไทยคนแรก

รู้สึกเป็นเกียรติที่เป็นประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีที่จะสามารถช่วยเหลือด้านการบ�าบัดรักษาและท�าให้โรคนี้น้อยลงจากสังคมได้
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ประธำนมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี



อำจำรย์คิดว่ำงำนในส่วนไหนของมลูนมิะเรง็ท่อน�ำ้ดทีีเ่รำเอำมำตัง้เป็น 

priority แรกในกำรท�ำงำน จุดประสงค์ไหนที่อำจำรย์ให้น�้ำหนักมำก

ที่สุดและเพรำะอะไร

ส่วนตัวคิดว่า การให้ข้อมูลแก่สังคมโดยเฉพาะเรื่องอุบัติการณ์เกิดโรค

มะเรง็ท่อน�า้ด ีทีส่งูมากทีส่ดุในโลกอย่างน่าตกใจ เพราะถ้าสงัคมตระหนกั

เห็นปัญหาตรงนี้ได้ จะท�าให้การแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งท่อน�้าดีด้วย

กระบวนการอื่นๆตามมาแบบยั่งยืน

อำจำรย์คิดว่ำกำรแก้ปัญหำโรคมะเร็งท่อน�้ำดีส่วนไหนที่ยำกที่สุด

คิดว่าทุกๆส่วนมีความยากเหมือนกันหมด ท้ังด้านการรณรงค์ให้คน

ตระหนักถึงปัญหา การช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงการตรวจคัดกรอง และ

ช่วยเหลือด้านการบ�าบัดรักษา ทั้งหมดนี้ยากเหมือนกันหมด

คนไทยจ�ำนวนมำกเข้ำใจผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน�้ำดี ทั้งเรื่องของชื่อ 

ที่เรียกกันอย่ำงสับสนกับมะเร็งตับ ท�ำให้โรคมะเร็งท่อน�้ำดีแม้จะท�ำให้

คนอีสำนเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของประเทศแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู ้จัก 

อำจำรย์คดิว่ำมลูนธิมิะเรง็ท่อน�ำ้ดจีะมส่ีวนร่วมในกำรแก้ไขควำมเข้ำใจ

ผิดดังกล่ำวได้อย่ำงไร

มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้และข้อมูลที่ถูก

ต้องแก่สังคม ว่าจริงๆแล้วโรคมะเร็งท่อน�้าดีคืออะไร

จดุประสงค์ข้อหนึง่ของมลูนธิฯิทีบ่อกว่ำช่วยเหลอืผู้ป่วยมะเรง็ท่อน�ำ้ดี 

เรำช่วยเหลือเฉพำะผูท้ีเ่ข้ำรบักำรรกัษำทีโ่รงพยำบำลเครอืข่ำยเท่ำนัน้

หรือเปล่ำ และมีวิธีกำรช่วยเหลืออย่ำงไร

มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่เข้ารับการรักษาที่โรง

พยาบาลเท่านัน้ แต่เราเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยทีเ่ข้าไม่ถึงการรกัษาด้วย โดย

วิธีการช่วยเหลือ คือ เราจะให้เงินสงเคราะห์บ้าง ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค

มะเร็งท่อน�้าดีบ้าง หรือเป็นความรู้ในการบ�าบัดรักษาโรคในระยะสุดท้าย

แก่ผู้ป่วยและครอบครัว

 

อำจำรย์อยำกให้ใครมำมส่ีวนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตบั

และมะเร็งท่อน�้ำดีกันบ้ำง

ทุกภาคส่วนของสังคมควรจะเข้ามาช่วยกันทั้งหมดเพราะโรคนี้เป็นโรคที่

เกีย่วกบัคนจ�านวนมากหลายภาคส่วน ไม่ควรเป็นคนเฉพาะกลุม่ทีร่่วมกนั

แก้ปัญหานี้

อำจำรย์มีอะไรฝำกถึงคนท่ีท�ำงำนขับเคล่ือนกำรแก้ปัญหำโรคพยำธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีบ้ำง

คนทีเ่ข้ามาขบัเคลือ่นโรคนีต้้องมคีวามอดทนเป็นอย่างมากในการท�างาน

ให้ประสบความส�าเร็จ ซึ่งการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีท้ังหมดนี้ 

เท่ากับเป็นการท�าบุญช่วยเหลือช่วยชีวิตคน ก็ขอให้เกิดเป็นอานิสงส์การ

ท�าดีขึ้นกับคนที่ตั้งใจทุกคน
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“มะเร็งท่อน�้ำดีเป็นเรื่อง

ของทุกภำคส่วนในสังคม”

ติดตำมข่ำวสำรของมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีได้ที่ www.cca.in.th และ www.facebook.com/ccafoundationthai
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30 ปี พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
องค์ควำมรู้ที่สร้ำงสมเพื่อผู้ป่วยในปัจจุบันและอนำคต

โดย ดร.พรชีรา ชูสอน นักวิจัยโครงการ CASCAP



เวลา 30 ปี นี่เทียบได้กับครึ่งชีวิตคนหนึ่งคน แต่ถ้าเป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดี

เมื่อ 30 ปีที่แล้วล่ะ สงสัยเหมือนกันไหมคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้าง 

และเป็นไปได้ไหมว่าอีก 30 ปีข้างหน้าจากนี้ โรคมะเร็งท่อน�้าดีจะกลาย

เป็นเพียงบันทึกทางประวัติศาสตร์ ที่ครั้งหนึ่ง เคยระบาดและเป็นโรคที่

น่ากลวั แต่ถ้าวันนัน้ทีม่าถงึ กับกลายเป็นโรคทีเ่รารบัมอืได้ ป้องกนัได้ และ

รกัษาได้สบายๆ ซึง่ก่อนจะย้อนไปดขู้อมลูเม่ือ 30 ปีทีแ่ล้ว เราต้องมารูจ้กั

เรื่องราวที่ยังไม่เป็นต�านานของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

กันก่อนค่ะ

พยาธิใบไม้ตับ หรือ Opisthorchis viverrini เรียกสั้นๆว่า Ov ตามชื่อตัว

แรกของจีนัส (genus) ด้านหน้า และสปีชีส์ด้านหลัง (species) ถูกค้น

พบมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2429 ครัง้แรกในชะมด (Felis viverrus) ตอนนัน้ไม่มี

ใครรูว่้าพยาธติวัเลก็ขนาดนีจ้ะเป็นสาเหตขุองโรคมะเรง็ท่อน�า้ดทีีเ่รารูจ้กั

กนัเป็นอย่างดใีนปัจจบุนั ต่อมำปี พ.ศ. 2458 พยำธใิบไม้ตบัถกูรำยงำน

ครั้งแรกในประเทศไทย โดย Prof. Leiper ที่ได้รับตัวอย่างพยาธิจาก  

Dr.Kerr ซึ่งได้ตัวอย่างมาจากนักโทษในจังหวัดเชียงใหม่ และปี 2470 

ศ.นพ.เฉลิม พรมมาส ได้รายงานว่าพบพยาธิชนิดนี้จากการชันสูตรศพผู้

ป่วยทีเ่ป็นคนร้อยเอด็ ต่อมาในปี 2509 ศ.นพ.ณฐั ภมรประวตั ิและ ศ.นพ.

วีกิจ วีรานุวัตติ์ ได้ศึกษาถึงโรคตับในประเทศไทย ก็พบพยาธิใบไม้ตับใน

ผูป่้วยทีส่งสยัว่าเป็นมะเร็งตบั โดยในเวลาต่อมามรีายงานทางระบาดวทิยา

ถึงความสัมพันธ์ของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีอีกมากมาย 

จากการค้นพบดงักล่าวในมนษุย์ จงึเกดิการตัง้สมมตฐิำนว่ำ พยำธิใบไม้

ตับน่ำจะเป็นสำเหตุที่ท�ำให้เกิดมะเร็งท่อน�้ำดี และน�าไปสู่การทดสอบ

สมมติฐานนี้ในสัตว์ทดลอง โดยนักวิทยาศาสตร์กลุ่มแรกท่ีท�าการศึกษา 

คือ ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ และ ศ.นสพ.วิทยา ธรรมวิทย์ ในปี พ.ศ. 2521 

โดยให้สารก่อมะเร็ง dimethylnitrosamine (ซึ่งเป็นสารที่อาจพบได้ใน

อาหารหมักดอง) ผสมในน�้าดื่ม ร่วมกับการป้อนตัวอ่อนระยะติดต่อของ

พยาธิใบไม้ตับ ได้แก่ เมตาเซอร์คาเรีย ในหนูแฮมสเตอร์ชนิด Syrian 

Golden hamster ซึง่ผลการทดลองพิสจูน์ให้เหน็ชดัเจนว่าหนแูฮมสเตอร์

ทุกตัว เป็นมะเร็งท่อน�้าดีในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่งจากการงาน

วจิยัดงักล่าวได้น�ามาสูง่านวจิยัอกีมากมายทีอ่ธิบายความสมัพนัธ์ของการ

เกิดมะเร็งท่อน�้าดีเพื่อน�าไปสู ่การป้องกันและรักษาในเวลาต่อมา
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ศ.ดร.พวงรตัน์ ยงวณชิย์ เลขาธกิารมลูนธิมิะเรง็ท่อน�า้ดแีละนกัวจิยัเรือ่ง

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เล่าให้ฟังว่า เมื่อ 30 ปีที่แล้ว เรำรู้แค่ว่ำ พยำธิใบไม้ตับและ

มะเรง็ท่อน�ำ้มคีวำมสัมพนัธ์กนั แต่ไม่รูก้ลไกว่ำโรคพยำธใิบไม้ตบัท�ำให้

เป็นมะเร็งท่อน�้ำดีได้อย่ำงไร อะไรอยู่ตรงกลางที่เชื่อมต่อระหว่างโรคทั้ง

สองนี้ จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2533 Dr. Hibbs ได้ค้นพบสารตัวกลางใน

กระบวนการอักเสบที่ชื่อว่า ไนตริกออกไซด์ (Nitric oxide, NO) ซึ่งท�า

ให้จิ๊กซอว์ที่หายไปได้รับการต่อเติม ประกอบกับการช่วงเวลานั้น มีการ

พัฒนาเทคโนโลยีทางเคมีวิเคราะห์และชีววิทยาโมเลกุลมากขึ้น จึง

เป็นการเปิดศกัราชงานวิจยัท่ีอธบิายความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านีใ้นเวลาต่อ

มาว่า จนตอนนี้เราได้องค์ความรู้ที่ส�าคัญ คือ “กำรติดพยำธิใบไม้ตับนั้น

ท�าให้เกิดการอักเสบแบบเรื้อรังเป็นเวลานานในท่อน�้าดี ร่างกายจะตอบ

สนองต่อการติดพยาธิโดยให้เซลล์เม็ดเลือดขาวปล่อยสารตัวกลางหลาย

ชนิดรวมทั้งอนุมูลอิสระ เช่นสารไนตริกออกไซด์ (NO) ซึ่งไม่สามารถ

ท�าลายตัวพยาธิให้ตาย แต่สารเหล่านี้กลับท�าลายเซลล์ท่อน�้าดีปกติ ที่น่า

สนใจยิง่ไปกว่านีค้อืการตดิพยาธใิบไม้ตบัซ�า้ จะท�าให้มกีารตอบสนองของ

ร่างกายโดยเซลล์เม็ดเลือดขาวจะเคลื่อนที่มาบริเวณติดพยาธิรวดเร็วขึ้น

เป็นล�าดบั และผลของกำรอกัเสบท�ำให้ท่อทำงเดนิน�ำ้ดเีกดิพังผืด มกีาร

ท�ำลำยสำรพนัธกุรรมคือเบสบนดเีอน็เอ จนท�าให้เกดิกำรกลำยพนัธุแ์ละ

มโีอกาสพฒันำเป็นเซลล์มะเรง็ได้” บางทร่ีางกายทีพ่ยายามรกัษาตวัเอง

ก็กลับมาท�าร้ายตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อ

30 ป ีพยาธิใบไม้ตับ 

และมะเร็งท่อน�้าดี



ในปี พ.ศ. 2542 – 2545 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ได้รายงานการผ่าตัดผู้

ป่วยมะเรง็ท่อน�า้ด ี30 ราย ด้วยวธิทีีไ่ม่ได้ระบายน�า้ดอีอก (Preoperative 

biliary drainage, PBD) พบอัตรารอดชีวิตของผู้ป่วย 4 ปีหลังการผ่าตัด 

6.7% นอกจากนี้พบอัตรารอดชีวิต 5 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2552 ถึง 

10.8% จากการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีชนิดนอกตับ 58 ราย และ 

11.2% จากการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีชนิดในตับ 73 ราย และถ้า

เป็นการผ่าตัดแบบเอาเนื้อเยื่อมะเร็งออกหมด (R0 resection) พบอัตรา

รอดชีวิต 5 ปี มากกว่า 20% และในปี พ.ศ. 2549 – 2554 พบว่าการ

ผ่าตัดแบบเอาเนือ้เยือ่มะเรง็ออกหมด (R0) ในผู้ป่วยมะเรง็ท่อน�า้ดีบรเิวณ

ขัว้ตบั (perihilar cholangiocarcinoma) จ�านวน 153 ราย ได้อตัรารอด

ชีวิต 5 ปี สูงถึง 47% ซึ่งผลการรักษาที่ดีขึ้นนี้ท�าให้เห็นว่าโรคมะเร็งท่อ

น�้าดีไม่ใช่โรคที่รักษาไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

30 ปีที่ผ่ำนมำนี้ เรำได้ท�ำงำนวิจัยจนมีองค์ควำมรู้มำกขึ้น เข้ำใจถึง

สำเหตุกำรก่อมะเร็งท่อน�้ำดีและกลไกกำรเกิดโรคมำกขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้

สำมำรถน�ำมำใช้เพื่อพัฒนำกำรป้องกันและรักษำโรคมะเร็งท่อน�้ำดีใน

ปัจจุบัน ในอนำคต องค์ควำมรู้ต่อยอดจำกนี้ ยิ่งจะสำมำรถช่วยให้เรำ

รู้และเข้ำใจโรคมะเร็งท่อน�้ำดีมำกขึ้น และเป็นไปได้ว่ำเทคโนโลยีกำร

ตรวจวินิจฉัยและกำรรักษำที่ดีขึ้นนั้น จะท�ำให้มะเร็งท่อน�้ำดี เป็นโรค

ที่เรำรับมือได้ ป้องกันได้ และรักษำได้สบำยๆ มำดูกันอีกที 30 ปีส่ง

ท้ำยต่อจำกนี้กันนะคะ
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รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP และรองประธาน

มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ศัลยแพทย์ที่ผ่าตัดรักษามะเร็งท่อน�้าดีมากว่า 20 ปี 

เล่าให้พวกเราฟังว่า เมื่อ 30 ปีที่แล้ว มะเร็งท่อน�้าดีถือเป็นโรคที่หมอพูด

ได้ว่า “ผ่ำก็ตำย ไม่ผ่ำก็ตำย” เพราะสมัยน้ันมะเร็งท่อน�้าดียังไม่เป็นที่

รูจ้กัดทีางการแพทย์ ยงัไม่มเีครือ่งมอืในการวนิจิฉยัโรคทีแ่ม่นย�า ประกอบ

กบัมะเรง็ท่อน�า้ดใีนระยะเริม่ต้นจะไม่แสดงอาการแต่จะมอีาการในระยะ

ลุกลามซึ่งกว่าจะมาถึงแพทย์ก็สายไปเสียแล้ว 

ในจังหวัดขอนแก่น มีรายงานการผ่าตัดมะเร็งท่อน�้าดีครั้งแรกเมื่อ 30 ปี

ก่อน โดย ศ.นพ.ทองอวบ อุตรวิเชียร และ รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 

โดยพบว่าโรคนีเ้กดิในผูช้ายมากกว่าผูห้ญงิ จากการรวบรวมผลการผ่าตดั

ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีจ�านวน 125 ราย ระหว่างปี พ.ศ. 2525 - 2528 โดย 

รศ.นพ.วัชรพงศ์ พบว่ามี 21 ราย ที่สามารถผ่าตัดเอามะเร็งออกได้หมด 

แต่มีอัตรารอดชีวิตหลังผ่าตัด 1 ปี เพียง 15% 

หลงัจากนัน้ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 พบว่ำกำรรกัษำโรคมะเรง็ท่อน�ำ้ดมีกีำร

พัฒนำที่ดีขึ้น เพรำะว่ำกำรวินิจฉัยโรคท�ำได้ดีขึ้น มีความก้าวหน้าของ

รังสีวินิจฉัยมากขึ้น โดยเฉพาะการอัลตราซาวด์ (Ultrasound), การ

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography scan; CT) และการ

ท�า Magnetic resonance imaging (MRI) มีการพัฒนาระบบการดูแล

ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด การพัฒนาเทคนิคการดมยาสลบและการ

ผ่าตัดที่ดีขึ้น ท�าให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลง อัตราการเสียชีวิตและภาวะ

แทรกซ้อนหลังการผ่าตัดจึงลดลง ผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีจึงมี

ประสิทธิภาพขึ้นมาก



ปลาแดก ในภาษาอีสาน หรือปลาร้า ในภาษาไทยกลาง แม้ว่าเรียกด้วย

ภาษาทีแ่ตกต่าง แต่ในความเป็นจรงิแล้วปลาแดกของคนอสีานกบัปลาร้า

ของคนไทยกลางนั้นไม่มีความแตกต่างกันเลย ค�าว่า “แดก” ชาวอีสาน

แปลว่า ท�าให้เข้ากนั คัน้ให้เข้าเป็นเนือ้เดยีว ดงันัน้ ปลาแดก แปลว่า ปลา

ทีค่ัน้หรอืท�าให้เข้าเป็นเนือ้เดยีวกบัเกลอื เมือ่พดูถงึปลาแดก ผูเ้ขยีนกเ็หน็

ปลาร้าอยู่ในไหข้างห้องครัวหรืออยู่ใต้ถุนบ้าน ใต้ถุนยุ้งฉางข้าวมาตั้งแต่

จ�าความได้

ปลาแดกกบัวถิขีองคนอสีาน อาจจะเรยีกได้ว่าอยูใ่นสายเลอืดแล้ว ทีม่คี�า

พดูตดิปากกนัว่า “ถ้าไม่ได้กนิปลาแดกจะครัน่เนือ้ครัน่ตวั กนิข้าวไม่แซ่บ 
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ปลาแดก วิถีของคนอีสาน
เรื่อง/ภาพ : รพินทร์ ยืนยาว

หรือกินข้าวไม่อร่อย” คนอีสานไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ จะได้ทานปลาแดก

เป็นวถิ ีกนิได้ทัง้ดบิหรอืสุก  อาหารเกอืบทกุอย่างของคนอสีานจะมปีลาร้า

เป็นตัวหลักในการปรุงอาหาร ถ้าขาดปลาร้าจะถือได้ว่าขาดความเป็น

อีสานไป

ปลาแดกหรอืปลาร้าเป็นภมูปัิญญาการถนอมอาหารอนัชาญฉลาดของคน

อสีานทีม่กีารทดลองน�าเกลือบดจากการต้มในพ้ืนท่ีทุง่กุลาร้องไห้ ซึง่แถบ

ภูมนิเิวศนัน้จะมบ่ีอเกลอืในชุมชนกนัมาก พอน�าเกลือมาคลุกเคล้ากบัปลา

ที่ได้มาจากห้วย หนอง คลอง บึง กุด และแม่น�้า ชาวอีสานสามารถจับ

ปลาจากแมน่�้าสายหลักไดป้ริมาณมาก ที่เหลือจากการกนิสดๆและเหลอื

“เป็นการยากที่จะไปถามแม่ค้า

ตรงๆว่าน�า้ปลาร้าต้มไหม ถ้าไม่ต้ม 

ปลาร้าหมกัไว้เกนิสามเดอืนหรือไม่ 

ดังนั้นปลาแดกที่ซื้อมาจากตลาด 

หากไม่แน่ใจควรท�าให้สุกก่อนกิน

หรือเก็บไว้ก่อนสักสามเดือนค่อย

เอาออกมากิน”
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จากการน�ามาประกอบอาหารอย่างอื่น เช่น ต้มปลา ลาบ ก้อย ปิ้งปลา 

เป็นต้น จากนั้นก็จะน�าปลาที่เหลือน�าไปท�าเป็นปลาแห้งตากแดด ท�า

ปลาส้มและท้ายสุดก็กลายเป็นปลาแดกตามมา ใส่เกลือใส่ร�าข้าว พร้อม

ข้าวคั่วสักนิด จะไม่เน่า แถมมีกลิ่นเฉพาะ หอมแบบอีสานๆ หลายคนมา

พูดแซวกันตลกๆว ่ า  ซี๊ ด . . . ๆ  อ ้ า  กลิ่ นปลาร ้ าหอม . . . ช่ืน ใจ 

พ่อบัวลี บุญจันทร์ ชาวบ้านท่าศาลา หนึ่งในผู้ท�าปลาแดกอาศัยแม่น�้าชี

เลี้ยงครอบครัว ซึ่งอยู ่ในเขตต�าบลชีทวน อ�าเภอเข่ืองใน จังหวัด

อุบลราชธานี ได้กล่าวถึงกรรมวิธีที่ได้ท�าปลาแดกตั้งแต่พ่อแม่พาท�ามา 

กรรมวธิที�าปลาแดกนัน้ เริม่ต้นด้วยการน�าปลาทีไ่ด้มาล้างท�าความสะอาด

แล้วใส่เกลือในปริมาณที่พอเหมาะตามสูตรใครก็แล้วแต่ตามที่มีการ

ถ่ายทอดกันมา พร้อมร�าข้าว ข้าวคั่ว แล้วบรรจุเข้าในไห หมักไว้นานกว่า 

6 เดือนขึ้นไป ถ้าต้องการให้อร่อยๆจริงก็ต้อง 1 ปีเต็ม ค่อยน�ามาใช้

ประกอบอาหารได้ ซึ่งปลำร้ำชั้นดีนั้นจะต้องมีหนอนน้อยตัวสีขำวเดิน

ลำดตะเวนรอบปำกไหอยู่ตลอดเวลำ เฝ้ำอยู่ปำกอ่ำว แสดงว่ำไหนี้มีดี

มำก ต้องมกีำรคุม้ครองเป็นอย่ำงด ีแถว...แถว..แถวตรง วนัทยำหตั....

กระดึ๊บ...กระดึ๊บ...กระดึ๊บ...ฮำ...

เมื่ออยู่ในไหภายใต้บรรยากาศปกติที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ผ่าน

ระยะเวลาการหมักจนได้ท่ี ปลาร้า สามารถน�ามาประกอบอาหารแบบ 

อีสานๆ ได้หลายชนิดอย่าง เช่น ส้มต�า ลาบ น�้าตก แจ่วฮ้อน ป่นปลา  

แจ่วบองและอาหารเลศิรสของภาคอสีานทัง้หลาย ปลาร้า ถูกพฒันาเรือ่ย

มา จากการหมักด้วยเกลือสินเธาว์จากกาฬสินธุ์จนเปลี่ยนมาใช้เกลือ

อนามัยจากอ่าวไทยที่อุดุมด้วยไอโอดีนในปัจจุบัน 

ด้วยความเชื่อในการกินอาหารของคนอีสานและเป็นพฤติกรรมการกิน

สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลากว่าพันปี ในอดีตท่ีผ่านมาคนอีสานจะชอบ

น�าปลาแดกมากินดิบโดยใส่พริกคั่วบด ผักหอมแดง บีบน�้ามะนาวใส่ให้

เปรีย้วสกันดิอร่อยจรงิเชยีว ใช้ข้าวเหนยีวป้ันแน่นๆจ�า้ลงไปในถ้วยทีม่ชีิน้

ปลาแดก ยังไม่พอเท่านั้น ยิ่งกินยิ่งอร่อย น�าชิ้นปลาแดกที่อยู่ในถ้วยมา

ฉีกเป็นชิ้นกินกับผักพื้นบ้านอย่างผักเม็ก ผักกระโดน ผักกระเดาหวาน 

และผกัอกีหลายชนดิทีข้ึ่นตามธรรมชาต ิเป็นวถีิของชาวอสีานทีม่รีปูแบบ

การกินแบบเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากมากมาย 

ด้วยความเชื่อที่ของชาวอีสาน ที่เชื่อว่า การหมักปลาแดกกับเกลือใส่ใน

ไหหมกัไว้ถงึปีมันกเ็ป็น หรือปลาแดกกส็ามารถทานได้อย่างปลอดภยั และ

ความเชื่ออีกอย่างการน�าน�้ามะนาวบีบลงในปลาแดกจะท�าให้ ปราศจาก

เชือ้โรคสามารถทานได้อย่างปลอดภยั พร้อมการน�าเนือ้ปลาดบิมาท�าก้อย

คั้นใส ่มดแดงรับประทาน อีกอย ่างปลาแดกน�ามาใส ่ส ้มต�าก็ ดี

ถ้าเป็นปลาแดกสุกจะไม่อร่อยเท่าปลาแดกดบิ พร้อมต้องมกีลิน่ตุๆ สกันดิ

ก็ดีน่ารับประทาน 

ความเชือ่เหล่านัน้ท�าให้ตามมาด้วยพฤตกิรรมการกนิท่ีสืบทอดกนัมาอย่าง

ยาวนาน กลายเป็นวิถีการกินที่ผิดเพี้ยน จนน�าไปสู่ยอดสถิติโรคร้ายมา

คร่าชีวิตของชาวอีสาน ส่วนใหญ่จะเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับท่ีเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ท�าให้เกิดโรคมะเร็งท่อน�้าดีมากกว่าภาคอื่นๆ ด้วยภาครัฐอย่าง

เช่นฝ่ายสาธารณสขุเองกพ็ยายามทีจ่ะรณรงค์ไม่ให้กนิปลาดบิๆ ควรมกีาร

ผ่านความร้อนท�าให้สุกเสียก่อนถึงจะปลอดภัยในการรับประทาน แต่

สถานการณ์ตอนนีถ้อืว่าลดการกนิดบิน้อยลง นัน้ใช่ว่าจะหมดไป ยงัมหีลง

เหลือการกินดบิอยูใ่นชนบทห่างไกล หรอืแม้แต่คนเมอืงทีก่นิไปอย่างรูเ้ท่า

ไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะปลาแดกที่ขายตามตลาด เราไม่รู้ว่าแม่ค้าหมักไว้

ได้ระยะเวลานานพอจนความเค็มท�าให้พยาธิตายหรือไม่

ทราบจาก รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ว่าปลาร้าหมักเกินสามเดือนขึ้นจะพอ

กินได้เพราะเค็มได้ที่จนพยาธิใบไม้ตับมันตาย แต่ปัจจุบันวิถีการกินท่ี

เปลี่ยนไป ในภาคอีสานมีร้านส้มต�าอยู่แทบทุกซอย เป็นการยากที่จะไป

ถามแม่ค้าตรงๆว่าน�า้ปลาร้าต้มไหม ถ้าไม่ต้ม ปลาร้าหมกัไว้เกนิสามเดอืน

หรือไม่ ดังนั้นปลาแดกที่ซื้อมาจากตลาด หากไม่แน่ใจควรท�าให้สุกก่อน

กินหรือเก็บไว้ก่อนสักสามเดือนค่อยเอาออกมากิน ...ทกุวันนี้คนอีสำนมี

แต่ควำมเสี่ยงจริงๆ...เฮ้อ!



รอบรั้ว CASCAP

โครงกำร CASCAP มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัด

มหกรรม “เทศบำลนีม้รีกั ครัง้ท่ี 2 วำระอสีำนต้ำน

ภัยมะเร็งท่อน�้ำดีฯ ครั้งที่ 27”

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ มลูนธิิมะเร็งท่อน�้าดี 

โครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด

มหกรรม “เทศบาลนี้มีรัก ครั้งที่ 2 วาระอีสานต้าน

ภยัมะเร็งท่อน�า้ด ีกับ มูลนธิิมะเรง็ท่อน�า้ดสีญัจร ครัง้

ที่ 27” ศุกร์ท่ี 10 กรกกาคม 2558 ณ โรงเรียน

เทศบาลบ้านโนนทนั เทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดั

ขอนแก่น โดยมีนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่า

ราชการจงัหวดัขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ร่วม

ด้วยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนคร

ขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหาร

และสมาชกิสภาเทศบาล ผูบ้ริหารศกึษาในสงักัด ทัง้ 

11 โรงเรียน และเครือข่าย ร่วมกับโครงการ CAS-

CAP ท�าการคัดรองกลุ่มเส่ียงด้วยระบบอลัตร้าซาวด์

ระบบคอมพิวเตอร์ 500 ราย พบผู้ที่สงสัยว่าเป็น

มะเร็งท่อน�้าดี 8 ราย

CASCAP จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรตรวจคัดกรอง

มะเร็งท่อน�้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้ำซำวด์

CASCAP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรอง

มะเรง็ท่อน�า้ดด้ีวยเครือ่งอลัตร้าซาวด์ส�าหรบั แพทย์

ทั่วไป ครั้งที่ 5/2558 ภายใต้ โครงการวิจัยเพื่อการ

พฒันาศกัยภาพการตรวจคดักรอง ตรวจวนิจิฉยัและ

การวจิยัทางรงัสวิีทยาในผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ดใีนภาค

ตะวันออก เฉียงเหนือ ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม ณ 

ห้องประชุมอาคาร MRI ภาควิชารังสีวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

CASCAP ชวนน้องใหม่มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

ปี2558 ร่วมรณรงค์สร้ำงควำมตระหนักถึงภัย

มะเร็งท่อน�้ำดี

วันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ทีมมูลนิธิมะเร็งท่อ

น�้าดีและโครงการ CASCAP ได้เดินทางไปชวนน้อง

ใหม่มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปี 2558 กว่า 6,000 คน 

ให้มาร่วมด้วยช่วยกนัรณรงค์สร้างความตระหนกัถงึ

ความเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน�้าดีเพื่อการป้องกัน

และรกัษาอย่าง ยัง่ยนื และยงัเชญิชวนน้องๆมาร่วม

ช่วยเหลอืผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ด ีเดก็ๆเป็นก�าลงัส�าคญั

ในการพัฒนาสังคม โดยเริ่มต้นจากการพัฒนา

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สิ่งส�าคัญกว่านั้น 

คอื การมจีติสาธารณะ อทุศิตนช่วยเหลอืสงัคมอย่าง

จริงใจ

ศ.กนก วงษ์ตระหง่ำน เยีย่มชมโครงกำร CASCAP

13 สิงหาคม 2558  ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน รศ. 

รงัสรรค์ เนยีมสนทิ ผูอ้�านวยการส�านกังานประสาน

ความร่วมมอืพฒันาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เยีย่ม

ชมและร่วมปรึกษาหารือ แนวทางการด�าเนินงาน 

พัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) เพื่อให้เกิด

ความยั่งยืนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน คนไทย

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โครงกำร CASCAP เดินสำยพบสื่อมวลชน

เมือ่วนัที ่21 สงิหาคม 2558 รศ.นพ.ณรงค์ ขนัตแีก้ว 

หวัหน้าโครงการCASCAP เดนิทางเข้าพบสือ่มวลชน 

สยามรัฐ TNN24 ข่าวสด และมติชน ในวาระต้าน

ภัยมะเร็งท่อน�้าดี โดยทีมงานบริษัท Thaiactive 

ประสานงานการเข้าพบสื่อมวลชนครั้งนี้

CASCAP เปิดศูนย์ควำมเป็นเลิศมะเร็งท่อน�้ำดี

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 -  โครงการแก้ไข

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ : CASCAP และโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อ

น�้าดี อย่างเป็นทางการ โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย  ไตร

รัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล รองคณบดีฝ่ายการคลัง 

ทรัพย์สินและพัสดุ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้

อ�านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นายแพทย์

พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธา ผู้อ�านวยการ สปสช.เขต 7 

และผู้แทนจากหลายหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติ ใน

พิธี ณ ห้องประชุม สว.2 ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี  อนุสรณ ์  คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  และหอผูป่้วย

พิเศษ 8C โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

โครงกำร CASCAP มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัด

งำนวำระอีสำนต้ำนภัยมะเร็งท่อน�้ำดีฯ ครั้งที่ 28

โครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ 

มูลนิ ธิมะเร็งท ่อน�้ าดี  โรงพยาบาลพรเจริญ 

สาธารณสุขอ�าเภอพรเจริญ สาธารณสุขจังหวัด

บึงกาฬ จัดมหกรรม วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อ

น�้าดี กับ มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีสัญจร ครั้งท่ี 28  

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558ณ โรงเรียนพรเจริญ

วทิยา อ�าเภอพรเจรญิ จงัหวดับงึกาฬ ในครัง้นีไ้ด้รบั

เกียรติจาก คุณธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและเยี่ยม

ชมนิทรรศการ มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี โครงการ CAS-

CAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ในจัด

กิจกรรมในครั้งนี้
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โครงกำร CASCAP จดักจิกรรม “วำระอสีำนต้ำน

ภัยมะเร็งท่อน�้ำดีฯครั้งที่ 29” 

14 สิงหาคม 2558 โครงการ CASCAP มูลนิธิมะเร็ง

ท่อน�้าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม 

“วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน�้าดี กับมูลนิธิมะเร็ง

ท่อน�า้ดสีญัจร ครัง้ที ่29” โดยครัง้นีไ้ด้รบัเกยีรตจิาก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางนภา ศกุนตนาค 

เป็นประธาน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ชัยภูมิ นายแพทย์ดุสิต ข�าชัยภูมิ นายอ�าเภอจัตุรัส 

นายสรกฤช ชื่นจิตย์ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท และ 

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รองประธานมูลนิธิมะเร็ง

ท่อน�้าดี และหัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออก เฉียง

เหนือ(CASCAP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วย

งานอืน่ๆ ในพืน้ทีเ่ป็นเกยีรตเิข้าร่วมงาน มผีูเ้ข้าร่วม

การตรวจคัดกรองกว่า 500 ราย นอกจาก นี้ยังมีพี่

น้องอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน นกัเรยีน

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์

เพ่ือปรับพฤตกิรรมและลดความเสีย่งในการเกดิโรค

มะเร็ง ท่อน�้าดี กว่าพันคน

โครงกำร CASCAP ร่วมจัดกำรประชุมวิชำกำร

นำนำชำติ

โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) 

ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน�้าดี และมูลนิธิมะเร็ง

ท่อน�้าดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดการประชุม

วิชาการนานาชาติ หัวข้อ “standard guideline 

for pathological classification of cholangio-

carcinoma based on CASCAP tools” ในวัน

จันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมพูลแมน 

ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมี

วัตถุประสงค ์ ในการจัดงานเพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์จากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในสาขา

ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวาง

กลยุทธ์ในการวิจัยเพื่อที่จะได้องค์ความรู้ที่น�าไปสู่

การแก้ปัญหาและลดอบุตักิารณ์ของโรคพยาธใิบไม้

ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  และสร้างเครือข่ายและ

พัฒนาความร่วมมือในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรค

พยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดรีะหว่างนกัวจิยัทัง้

ในและต่างประเทศ

โครงกำร CASCAP จัดงำนวำระอีสำนต้ำนภัย

มะเร็งท่อน�้ำดี ครั้งที่ 30

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 โครงการแก้ไขปัญหา

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื (CASCAP)  ซ่ึงเป็นโครงการภายใต้วาระ 

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปีแห่งการอุทิศเพื่อ

สังคม” ร่วมกับ โครงการวิจัยการประยุกต์ใช้ตัวบ่ง

ชี้ชีวภาพเพื่อตรวจคัดกรองกลุ ่มเส่ียงในแหล่ง

ระบาดของพยาธิใบไม้ตับ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ องค์การบริหารส่วน

ต�าบลดอนช้าง ได้จัดงาน วาระอีสานต้านภัยมะเร็ง

ท่อน�้าดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีสัญจร ครั้งที่ 30 ที่

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ต.บ้านหว้า อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น โดยท�าการตรวจปัสสาวะ และอัลตร้า

ซาวด์ กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน�้าดีในพื้นที่ 

ติดตำมข่ำวสำรจำกโครงกำร CASCAP ได้ที่ 

www.facebook.com/cascapfc
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โครงกำร CASCAP จดักจิกรรม “วำระอสีำนต้ำน

ภัยมะเร็งท่อน�้ำดีฯครั้งที่ 31” 

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 โครงการ CASCAP 

ร่วมกับ มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุรินทร์ ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอท่าตูม 

โรงพยาบาลท่าตมู และหน่วยงานอืน่ๆในพืน้ที ่ร่วม

จัดกิจกรรม“วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน�้าดี กับ

มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีสัญจร ครั้งที่ 31” ณ โรงเรียน

เทศบาลท่าตูม อ�าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  โดยมี

นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

เป็นประธานในพิธี มี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว 

หัวหน้าโครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และรองประธานมลูนธิมิะเรง็ท่อน�า้ด ีนายแพทย์สนิ

ชยั ตนัตริตันานนท์ รกัษาการนายแพทย์สาธารณสขุ

จงัหวัดสรุนิทร์ นายวรีะเกยีรต ิ รมัณย์ีรตันากลุ นาย

อ�าเภอท่าตมู และผูแ้ทนหน่วยงานอืน่ๆในพืน้ทีร่่วม

เป็นเกียรติในงาน

มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงเยี่ยมโครงกำร CASCAP

วนัที ่1 กย. 58 โครงการ CASCAP คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น น�าทีมโดยหัวหน้าโครงการ 

CASCAP และรองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี 

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตแีก้ว ได้มโีอกาสน�าเสนอโครงการ 

แนวคิดความเป็นมา ตลอดจนการการพัฒนาของ

โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัในภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ (CASCAP) แด่ ม.ร.ว.ดิศนัดดา  

ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

มหำวทิยำลยัขอนแก่นร่วมกับมลูนธิิมะเรง็ท่อน�ำ้ดี 

จดังำน วำระอสีำนต้ำนภยัมะเรง็ท่อน�ำ้ด ีกบัมลูนธิิ

มะเร็งท่อน�้ำดีสัญจร ครั้งที่ 32

เมือ่วนัศกุร์ที ่18 กนัยายน 2558 โครงการ CASCAP  

ร่วมกับ มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดบึงกาฬ ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเซกา 

โรงพยาบาลเซกา และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ ร่วม

จัดกิจกรรม“วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน�้าดี กับ

มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีสัญจร ครั้งที่ 32” ณ วิทยาลัย

การอาชีพเซกา อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  โดยมี

มนีายแพทย์วษิณ ุวทิยาบ�ารงุ นายแพทย์สาธารณสขุ

จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี มี รศ.นพ.ณรงค์ 

ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นและรองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี 

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อ�านวยการศูนย์ประสาน

ความร่วมมอืภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น นายนพินธ์ คนขยนั นายกองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดบึงกาฬ นายนิวัฒน์ โฆสิตาภา นาย

อ�าเภอเซกา นายอาคม วงศ์ปรีดี ผู ้อ�านวยการ

วิทยาลัยการอาชีพเซกาและผู้แทนหน่วยงานอื่นๆ

ในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในงาน
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ขอเชิญทุกทานรวมสงคําขวัญเขาประกวด ในหัวขอ “กินปลาดิบ ติดพยาธิ

ใบไมตับ เปนมะเร็งทอนํ้าดี ตาย” 

กติกาการสงคําขวัญเขาประกวด

1. คําขวัญมีความยาวไมเกิน 35 คํา

2. ผูสงผลงานเขาประกวดสามารถสงไดคนละไมเกิน 3 คําขวัญ

3. ผลงานที่สงเขาประกวดตองเกี่ยวของกับการรณรงค สรางความตระหนัก

    ใหคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหยุดกินปลาดิบ ปองกันตนเองจากการ

    ติดพยาธิใบไมตับเพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะเปนโรคมะเร็งทอนํ้าดี 

    ตามหัวขอ “กินปลาดิบ ติดพยาธิใบไมตับ เปนมะเร็งทอนํ้าดี ตาย”

4. ผลงานที่สงเขาประกวดตองไมเคยสงเขาประกวดที่ใดมากอน

5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

การสงคําขวัญเขาประกวดได 2 ชองทาง

1. ทาง e-mail : cascapmag@gmail.com 

    ระบุในหัวขอวา สงคําขวัญเขาประกวด 

2. ทางไปรษณีย (ไดทั้งจดหมายและไปรษณียบัตร) สงมาตามที่อยู

   วารสารโครงการ CASCAP

   ตู ปณ. 200 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

   จังหวัดขอนแกน 40002

   วงเล็บมุมซองวา (สงคําขวัญเขาประกวด)

ทั้ง 2 ชองทาง ผูสงคําขวัญเขาประกวดตองแจงรายละเอียดดังนี้ 

   ชื่อ นามสกุล / อายุ / ที่อยูที่ติดตอได / หมายเลขโทรศัพท / e-mail (ถามี)

   สงไดคนละไมเกิน 3 คําขวัญ ตามกติกาขางตน

ปดรับผลงาน วันที่ 

15 ธันวาคม 2558

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ

เงินสด 5,000 บาท พรอม

เกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย

เงินสด 1,000 บาท พรอม

เกียรติบัตร จํานวน 3 รางวัล

ตดิตำมผลกำรประกวด ได้ที ่www.facebook.com/cascapfc วนัที ่5 มกรำคม 2559

คําถามชิงรางวัล ประจําฉบับที่ 3
ฉบับนี้ขอถามวา...การทดสอบสมมติฐานวา “พยาธิใบไมตับนาจะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด
มะเร็งทอนํ้าดี” ทดสอบครั้งแรกในสัตวทดลองชนิดใด
สงคําตอบไดที่ e-mail : cascapmag@gmail.com ระบุหัวขอวา ตอบคําถามชิงรางวัล
อยาลืมแจง ชื่อ นามสกุล เบอรโทรศัพท ดวยนะครับ สําหรับ 20 ทานแรกที่ตอบถูก รับของที่ระลึกจากมูลนิธิ
มะเร็งทอนํ้าดีและโครงการ CASCAP ไปเลยครับ หมดเขตสงคําตอบภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นะครับ


