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โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปาฐกถาพเิศษ เรื่อง “CASCAP: การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

ที่ส�าคัญในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืแบบบูรณาการ”

สธ. ได้ฤกษ์เปิดโครงการจดัการปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและ

มะเร็งท่อน�้าด ี2559 

หวัใจพยาบาล : มุมมองต่อการท�างานของทมีพยาบาลผู้ดแูล

ผู้ป่วย มะเร็งท่อน�้าด ี(ตอนจบ)

ถ้ามอีาการแบบนี้ผมเป็นมะเร็งท่อน�้าดไีหมครับ
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สวัสดีครับ พบกันเป็นฉบับที่ 5 ครับ ต้องขออภัยผู้อ่านในความล่าช้า

เนื่องจากฉบับนี้ติดหยุดยาวและภารกิจของโครงการ CASCAP ก็เพิ่มขึ้น 

ท�าให้ฉบับนี้ออกมาช้ากว่าก�าหนดนิดหน่อยครับ 

ฉบบันีต้้อนรบัการ Kick Off โครงการจดัการปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและ

มะเรง็ท่อน�า้ด ี2559 คณุหมอณรงค์จะมาอพัเดทให้เราทราบว่าตอนนีก้าร

ขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีไปถึง

ไหนแล้ว และพบกันต่อกบั หวัใจพยาบาล : มมุมองต่อการท�างานของทมี

พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วย มะเร็งท่อน�้าด ีตอนจบ และอย่าลืมสาระส�าคัญจาก

เวทวีชิาการเมือ่ปลายปี กบับท ปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “CASCAP: การแก้ไข

ปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ” 

ที่ทีมงานเก็บมาฝากกันครับ

ส�าหรับผู้ที่มีข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงวารสารสามารถเข้าไปคุยกับเรา

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

cascapfc ครับ

สวัสดีปีใหม่ไทยครับ

ทรงพล ตุละทา

บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษา : รศ.ณรงค์ ขันตีแก้ว • รศ.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ • รศ.บัณฑิต ถิ่นค�ารพ • ผศ.วัชรินทร์ ลอยลม • รศ.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 042 202691 Fax 043 202693

www.cascap.in.th e-mail: cascapkku@gmail.com

บทบรรณาธิการ

คุยกับคุณหมอณรงค์

ปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “CASCAP: การแก้ไขปัญหา
สาธารณสขุทีส่�าคัญในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
แบบบูรณาการ”

สธ. ได้ฤกษ์เปิดโครงการจัดการปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 2559 

หัวใจพยาบาล : มุมมองต่อการท�างานของทีม
พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วย มะเร็งท่อน�้าดี (ตอนจบ)

ถ้ามีอาการแบบนี้ผมเป็นมะเร็งท่อน�้าดีไหมครับ

รอบรั้ว CASCAP

เงินบริจาค 700,000 บาทจากคนไทยทั่ว
ประเทศผ่านเซเว่น อีเลฟเว่น ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง
ท่อน�้าดีที่ยากไร้ชาวอีสาน และเหนือ
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คุยกับคุณหมอณรงค์
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สวัสดีผู้อ่านวารสาร CASCAP ทุกท่านครับ

 นับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 กระทรวงสาธารณสุขก็ได้เริ่ม kick of

fการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีเพื่อถว

ายเป็นพระราชกุศลร่วมกับ CASCAP ในส่วนของเราได้ด�าเนินการฝึก

อบรมการตรวจวินิจโรคพยาธิใบไม้ตับ อบรมการตรวจอัลตร้าซาวด์ และ

ลงข้อมูลโดยผ่านระบบ CASACAP Cloud ทั้งหมด 8 จังหวัด ทั้งเรื่องนัก

จุลทัศนากร การตรวจอัลตร้าซาวด์โดยรังสีแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ

ทั่วไป ซึ่งได้ด�าเนินการอบรมไปแล้ว 1 ครั้งที่ จ.เชียงใหม่ ช่วงปลายเดือน

มกราคมทีผ่่านมา นอกจากนัน้ยงัได้จดัอบรมร่วมกบัส�านักงานกรมควบคมุ

โรคที่ 7 ไปแล้ว 1 ครั้ง และจะด�าเนินการอบรมนักจุลทัศนากรอีกครั้งใน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2559 เพื่อจะ

ฝึกการตรวจอุจจาระ จากทั้งที่ตรวจแบบการใช้อุจจาระและตรวจโดยใช้

ปัสสาวะ ซึง่การฝึกอบรมนีจ้ะมส่ีวนทีส่�าคญั คอื เร่ืองการลงข้อมลูในระบบ 

CASACAP Cloud เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะได้ต่อไปนี้คือการลงข้อมูลใน

การต่อสูก้บัโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดเีราจะท�าได้ครบวงจรเป็น

ครั้งแรก คือ การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับและการรักษาโดยให้ยา

พราซิควอนเทลร่วมกับการติดตามเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ติดเชื้อซ�้า โดยที่เรา

จะตรวจแบบนี้ในส่วนของคนที่อายุ 15 ปีขึ้นไป นี่ก็เป็นกิจกรรมที่เราได้

ท�าร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยตลอดที่ผ่านมา 

นอกจากนัน้เรายงัได้ด�าเนนิการในโครงการตรวจหาพยาธใินสนุขัและแมว 

ซึ่งเราก็ได้ลงนามความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อหลาย

สัปดาห์ที่ผ่านมา เรื่องนี้เราก็ยังไม่เคยท�าอย่างเป็นทางการ สัตว์รังโรค

อย่างสุนัขและแมวเป็นปัญหาเรื่องการก�าจัดพยาธิใบไม้ตับให้หมดไป จึง

เป็นนิมิตหมายอันดีที่ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์โดยท่านคณบดีและทีม

งานนักวิจัยของคณะสัตว์แพทยศาสตร์ได้มาท�าความร่วมมือกับทาง 

CASCAP เพื่อที่จะเริ่มท�าโครงการในการจัดการเรื่องของกสนตรวจและ

ก�าจัดพยาธิในสุนัขและแมวในโครงการท่ีเราท�าร ่วมกับกระทรวง

สาธารณสุข คือ 84 ต�าบล 27 จังหวัดทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง 

และภาคตะวันออก คือ จ.สระแก้ว ก็เป็นเรื่องที่ส�าคัญที่ทาง CASCAP ได้

ด�าเนินการเข้ามา 

ในเดือนมีนาคมเราก็ได้ท�า MOU ร่วมกับทางภาควิชาปรสิตวิทยาเพื่อจะ

ร่วมกันตรวจพยาธิในคน สุนัข แมว และปลา  การท�าส�ารวจเรื่องอาหาร

ปลอดภัยใน ปลาร้า ปลาส้ม โครงการนี้ซึ่งภาควิชาปรสิตวิทยาได้ร่วมมือ

กับทาง CASCAP เพื่อจะได้ด�าเนินการเป็นระยะเวลา 3 ปีจากนี้ไป 

โครงการนี้ก็จะท�าให้กระบวนการของการจัดการพยาธิใบไม้ตับหรือการ

จดัการกบัวงจรชวีติของพยาธใิบไม้ตบัในส่วนของคน สนุขั แมว ปลา และ

หอยได้เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น หลังจากเราลงนามความร่วมมือกับภาค

วชิาปรสิตวทิยาแล้วเรากจ็ะลงนามความร่วมมอืกบักระทรวงสาธารณสขุ 

เพื่อให้การด�าเนินการจัดการให้พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีหมดไป

ภายในระยะเวลา 10 ปีเป็นไปได้จริงตามที่ตั้งใจไว้ คิดว่าน่าจะเป็น

ประโยชน์ได้อย่างยิ่ง

ในส่วนของโครงการ CASCAP ยงัจะได้รบัการสนบัสนนุจากสภาวจิยัแห่ง

ชาตใินเรือ่งของโครงการท้าทายไทย ซึง่ตอนนีเ้ราได้สมคัรเพือ่ด�าเนนิงาน

ในเรือ่งของการจดัการเกีย่วกบัพยาธิใบไม้ตบัภายใต้โครงการ Fluke Free 

Thailand ที่ทางสภาวิจัยแห่งชาติได้จัดตั้งขึ้นมา ซึ่งโครงการ CASCAP 

ร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงเกษตร และ

กระทรวงมหาดไทยจะได้ด�าเนินการเพื่อที่จะท�างานแบบบูรณาการให้

สามารถจัดการในเรื่องของการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพ และการ

จัดการพฤติกรรมต่างๆ รวมทั้งการด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา ให้

ความรู้ จัดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอน เรื่องเกี่ยวกับปลาดิบ 

เกีย่วกบัพษิภยัของการกนิปลาดบิและอาหารไม่ปลอดภยัน้ีให้กบันกัเรยีน

ประถม มัธยม กศน. และอาชีวศึกษา ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราตั้งใจที่จะ



ด�าเนินการให้ประสบความส�าเร็จ ถ้าจะประสบความส�าเร็จในเรื่องของ

การตระหนักรู้ของประชาชนต้องเริ่มในเยาวชน คือ เด็กนักเรียน ประถม 

มธัยม กศน. และอาชวีศกึษา มนัจะท�าให้เกดิความยัง่ยนืและสร้างจ�านวน

ทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ ของคนทีรู่แ้ละเข้าใจพษิภยัของพยาธใิบไม้ตับและมะเรง็

ท่อน�้าดี ซึ่งที่จะเป็นแกนหลักภายใน 10-20 ปีข้างหน้า โดยจะลด

พฤตกิรรมของคนในเรือ่งการกนิปลาดบิและรูจ้กัในเรือ่งของโทษและพษิ

ภัยของอาหารที่ไม่ปลอดภัยในเรื่องของก้อยดิบ ก้อยปลาตะเพียนดิบ 

ปลาร้า ปลาส้มก็จะท�าให้เกิดความตระหนักรู้ในประชาชนในวงกว้างขึ้น

ไปอีก อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามีความส�าคัญมากๆ ในการที่จะก�าจัด

พยาธใิบไม้ตบัและก�าจดัมะเรง็ท่อน�า้ดใีนอนาคตได้อย่างบรูณาการและมี

ความหวังที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ 

อีกเรื่องท่ีได้ท�าการตกลงกับทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ เรื่องการ

จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลจากส้วม ในเรื่อง

ของรถดูดส้วมของเทศบาลต่างๆ เราจะท�าความร่วมมือกับทางคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับทางการปกครองส่วน

ท้องถิ่นและกรมอนามัยเพื่อจัดการในเรื่องนี้ เพื่อท�าเป็นรูปแบบตัวอย่าง

หรือโมเดลของการจัดการสิ่งปฏิกูลจากรถดูดส้วมไม่ให้ไปเทลงในแหล่ง

น�้าหรือในแหล่งเกษตรกรรม เช่น ไร่อ้อย ไร่มันส�าปะหลัง หรือสวน

ยางพารา ซึ่งในที่สุดแล้วมันก็จะถูกน�้าฝนชะกลับมาลงในแหล่งน�้าสู่หอย 

สูป่ลา และไม่สามารถก�าจดัได้อกี ถ้าไข่พยาธมินัไปปนในอจุจาระกลับเข้า

มา มนัแก้ไขไม่ได้ถงึแม้จะมส้ีวม อนันีก้จ็ะเป็นโครงการในอนาคตทีจ่ะท�า

เพือ่สร้างความยัง่ยนืในการแก้ไขปัญหานีอ้ย่างจรงิจังและถาวรและมกีาร

วัดผล ประมวลผล และติดตามเพื่อที่จะดูว่าการติดพยาธิใบไม้ตับในคน

ลดลงหรือไม่ ในปลาลดลงหรือไม่ ในสุนัข แมว และหอย ลดลงหรือไม่ 

และนอกจากนัน้เรากจ็ะมกีารตดิตามดใูนเรือ่งของมะเร็งท่อน�า้ดอีกีต่อไป

ในส่วนของในกลุ่มเส่ียงเราก็จะได้ด�าเนินการเพิ่มจ�านวนประชากรให้เข้า

สูก่ารตรวจคดักรองมะเรง็ท่อน�า้ดด้ีวยอลัตร้าซาวด์ด์ และเพิม่การท�างาน

ในส่วนของการฝึกอบรมรังสีแพทย์ และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เพื่อที่จะ

ให้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจอัลตร้าซาวด์ ซึ่งในปี 2559 เราจะ

ต้องตรวจทั้งสิ้น 135,000 รายทั้ง 27 จังหวัด และเราก็ได้ด�าเนินการใน

การฝึกอบรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาควิชารังสีวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องด�าเนินการ

หลังวันที่ 18 มกราคม 2559

อีกงานหนึ่งที่ผมอยากเพิ่มเติม คือ ในส่วนของแพทย์ท่ีรักษาผู้ป่วย เรา

กไ็ด้เปิดการฝึกอบรม เพือ่ทีจ่ะให้แพทย์สามารถมคีวามรูค้วามสามารถใน

การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีท่ีมีอาการตัวเหลือง ตา

เหลือง ได้รับการระบายน�้าดี โดยการเจาะระบายน�้าดีผ่านทางผิวหนังใน

ผู้ป่วยทีม่อีาการตวัเหลืองตาเหลือง คัน สามารถระบายดเีสร็จแล้วรบัการ

ผ่าตดัเพือ่ให้หายขาดได้ อนันีเ้รากไ็ด้จดัไปแล้ว 2 ครัง้ที ่รพ.ศนูย์สกลนคร 

ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา แล้วเราจัดซ�้าอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ที่

ผ่านมา ก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และ

พยาบาลในห้องผ่าตัด ให้กับ รพ.ศูนย์ฯ ที่เป็นเครือข่าย ให้เพิ่ม

ประสทิธภิาพของการให้บรกิารประชาชนได้มคีวามครอบคลมุมากยิง่ขึน้ 

โดยเริ่มที่ จ.สกลนคร ต่อมาเราก็ไปในวันที่ 25-27 มีนาคมนี้ที่ จ.สุรินทร์ 

แล้วต่อไปกเ็ป็น จ.บรุรีมัย์ ในโครงการอบรมแบบเดยีวกนักบัที ่จ.สกลนคร 

ซึง่การนีเ้รากจ็ะได้ครอบคลมุทัง้เรือ่งของการบรกิารระดบัปฐมภมิู ทตุตยิ

ภูมิ และตติยภูมิไปพร้อมๆ กัน ซึ่งก็เป็นความก้าวหน้าที่เราได้ด�าเนินการ

มาตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 จนกระทั่งครบตลอดในเดือนมีนาคม

เป็นระยะเวลา 3 เดือน เราหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะได้

สร้างแบบอย่างของการดูแลก�าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีให้

สามารถเกดิขึน้เป็นจริงได้ และให้บคุลากรต่างๆ ได้มคีวามรู้ความสามารถ 

ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในการดูแลกลุ่มเส่ียง กลุ่มไม่เสี่ยง และกลุ่ม

ป่วยให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันและให้มีความยั่งยืนต่อไป

 

ผมหวังว่าส่ิงที่เราท�าจะประสบความส�าเร็จได้ อย่างน้อยเราก็ได้เริ่มแล้ว

ใน 3 เดือนแรกของการ kick off ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข พบกัน

ใหม่ในฉบับหน้าครับ
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สิ่งแรกที่เห็นในปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในประชากร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราว 20 ล้านคน เป็นกลุ่มเสี่ยง 6 ล้านคน คิด

เป็นหนึง่ในสามของคนทีเ่สีย่งต่อโรคมะเรง็ท่อน�า้ด ีและพบว่า มจี�านวนผู้

ป่วยใหม่ ต่อปี ราว 1-2 หมื่นคนและแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็น 3 หมื่นคน ซึ่ง

เป็นโรคที่รุนแรงและสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศอย่างมาก 

ค�าถามคือเราจะแก้ไขอย่างไร 

หากเราใช้มุมมองแบบเดิม คือการรักษาตามอาการ  มีการผ่าตัด  และ

อาจเสียชีวิตในที่สุด ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือบุคลากรที่เริ่มไม่เพียงพอ

ต่อการรักษาตามอาการ ฉะนั้น วิธีการแบบเดิมไม่ตอบโจทย์ ทั้งด้าน

บุคลากร ทรัพยากร  การหาวิธีการใหม่ แนวคิดใหม่ เป็นทางออกที่ 

CASCAP ได้สร้างกระบวนทัศน์นั้น 

ย้อนกลับไปมองการท�างานที่ผ่านมา สิ่งส�าคัญที่สุดคือการบูรณาการทุก

มติ ิโดยยดึประชาชนเป็นศนูย์กลาง ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ซึง่เดมิอาจยดึ

ความสะดวกในการบริการ หรือการบริหารจัดการโดยส่วนกลาง ซึ่งไม่

สามารถแก้ปัญหาได้ แนวคิดใหม่ในการบูรณาการและการยึดผู้ป่วย 

ประชาชนเป็นศูนย์กลางจึงเป็นค�าตอบ

CASCAP ท�าให้เกิดการบูรณาการและการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน

1) บูรณาการด้านปฏิบัติการ (Operation integration)

CASCAP ท�าให้เกิดการบรูณาการการรกัษา โดยเริม่ต้นตัง้แต่ชัน้ ปฐมภูมิ  

ทุกมิติ ทั้งการป้องกัน   คัดกรอง   วินิจฉัย  ดูแลรักษา เช่น การคัดกรอง

ผู้ป่วย การดูแลเรื่องปลาที่ปลอดพยาธิใบไม้ในตับ ซึ่งใช้ตัวอย่างการแช่

แขง็ปลา ซึง่อาจมกีารบรูณาการคณะเกษตรด้านโภชนาการเพือ่ประกอบ

วิธีที่เหมาะสม  การบูรณาการด้านการศึกษา  

ในมติทิตุยิภมูมีิการคดักรองรกัษา หรอื ตตยิภมิู การผ่าตดั เคมบี�าบดั หรอื

การดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย ซึง่เดมิอาจมกีารดแูลตามอาการ แต่เมือ่มกีา

รบรูณาการได้มกีารเชือ่มมาตรฐาน การปฏบิตักิารทีเ่ป็นระบบ ซึง่เอ้ือต่อ

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “CASCAP: การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ”
โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558

ถอดควำมและเรียบเรียง โดย ทีมบรรณำธิกำร



การดูแลรักษา  การใช้ระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อการเฝ้าระวัง 

ประเมิน หรือการติดตามผลอย่างมีคุณภาพ 

นอกจากนั้นด้านการปฏิบัติการ Functional operation integration 

ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหลายส่วนเช่น การศึกษา การเกษตร หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค 

2) บูรณาการด้านบริหารจัดการ (Management integration)

CASCAP ท�าให้เกิดการบูรณาการด้านบริหารจัดการเรื่องใหญ่ที่สุดคือ 

“การสร้างระบบฐานข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน”CASCAP ท�าให้ทุกหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องได้รบัข้อมลูพร้อมกัน บนพืน้ฐานเดยีวกัน เกิดความเข้าใจทีต่รง

กัน ท�าให้การประสานงานเป็นปัจจุบันและท�าให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ซึ่งนับว่า ระบบฐานข้อมูลมีความส�าคัญเป็นฐานต่อความเข้าใจเดียวกัน 

อย่างเป็นจริง  

ด้วยฐานข้อมลูเดยีวกนั ท�าให้การส่งต่อผูป่้วย หรอืเครือ่งมอืทางการแพทย์

ซึ่งสามารถท�าให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัย สามารถสนับสนุนการ

รักษาได้ในทุกโรงพยาบาล ซ่ึงเป็นข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ท�าให้คัดกรอง 

วนิจิฉยั รกัษา สามารถส่งมาเพือ่รบัความเหน็เพิม่เตมิในการรกัษา  กระทัง่

การผ่าตัด เคมบี�าบดั หรอืการจบชวีติ ท�าให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ  ตลอด

จนการเชื่อมประสานเพื่อการระดมพลังทรัพยากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ความรู้ บุคลากร เครื่องมือ หรือดอ�านาจตามกฏหมาย  ก็สามารถบูรณา

การกัน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข   กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

มหาดไทย ภาคประชาสังคม ภาคส่วนต่างๆ  และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพื่อก้าวข้ามหน่วยงาน  โดยยึดประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นส�าคัญ 

3) CASCAP ท�าให้เกิดการบูรณาการด้านจิตส�านึก  (Mindset integra-

tion) 

สิ่งที่ยากที่สุดคือการหลอมร่วมจิตใจของบุคลากรทุกระดับ ทุกภาคส่วน 

เพือ่ให้ยึดผูป่้วยเป็นศนูย์กลาง  ในอดตี ความคดิและความคาดหวงั ทีเ่ดมิ

มคีวามเข้าใจทีไ่ม่ตรงกนัให้มจีติใจเดยีวกนั เพือ่ให้เกดิการบรกิารอย่างเท่า

เทียมกัน ให้รู้ทัน ป้องกันได้ หรือหากมีความเส่ียงแล้วต้องได้รับการ

ป้องกนัไม่ให้เข้าถงึระยะสดุท้าย  ให้เข้าถงึการรกัษาได้ทนัเวลา  ปลอดภัย  

มีชีวิตที่ยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทัดเทียม โดยประชาชนมี

ความรูส้กึว่า เข้าถงึได้ทกุประเภท ไมว่าผูป่้วยจะเป็นใครกต็าม กส็ามารถ

ได้รับบริการได้อย่างเท่าเทียม อย่างมีคุณภาพเดียวกัน (CTG)  อย่างมี

ศักดิ์ศรีมีเกียรติทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ซ่ึง CASCAP ได้สร้าง

จิตส�านึกดังกล่าวได้ส�าเร็จ 

การมีกรอบความคิดเดียวกันเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จ 

เป้าหมายของเราคอือะไร  กระบวนการท�างานประสานความสมัพันธ์ต้อง

ท�าอย่างไร รับผิดชอบอะไร และท�างานร่วมกันได้อย่างไร  ซึ่งระบบ

สาธารณสขุของเราจะดกีว่านีห้ากเราประสานกนัได้ การยดึประโยชน์ของ

ผู้ป่วยเป็นส�าคัญ คือการทิ้งอัตตาของตัวตน และก้าวข้ามข้อจ�ากัดเพื่อ

สร้างประโยชน์สุขร่วมกันกับประชาชน 

ทัง้หมดนีค้อืการก้าวข้ามข้อจ�ากดัเพือ่สร้างคณุภาพมาตรฐานการคัดกรอง 

วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การบริหารจัดการด้วยข้อมูล 

การให้การศึกษากับประชาชน  ซึ่งทั้งหมดเป็นการก้าวข้าม 3 ข้อจ�ากัด

1) การข้ามก�าแพงหน่วยงานสู่ประชาชน  เช่น การก้าวข้ามหน่วยจัดการ 

ภาควชิาหนึง่ สูอ่กีวชิาหนึง่ จากคณะหนึง่ก้าวข้ามไปสูค่ณะหนึง่ หรอืการ

ก้าวเข้าไปสู่หน่วยงานภาคประชาชนสังคม ภาครัฐ เพื่อก้าวข้ามอุปสรรค

ไปสู่การบริการประชาชน

2) การก้าวข้ามศาสตร์ของตนเองไปสู่ประชาชน  ถือเป็นความส�าเร็จท่ี

แพทย์ นักวิชาการ ที่มีการยอมรับข้อมูลข้ามศาสตร์ เช่น แพทย์รังสี ข้าม

ผ่านไปสู่การรักษา   แพทย์ผ่าตัด มีการยอมรับฐานข้อมูลบริหารทาง

สาธารณสุข  หรือยอมรับความรู้ด้านชีวเคมี  ซึ่งการข้ามผ่านนี้ เป็นการ

ก้าวข้ามจดุแขง็และจดุอ่อนในตัวทีเ่ชือ่มัน่ในศาสตร์วิชาของตนเอง ซงึจรงิ

แล้วเพียงศาสตร์เดียวที่มีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

3) การก้าวข้ามตัวตนไปสู่ผู้ป่วย  การร่วมกันลงไปในพื้นที่ ออกหน่วยทุก

เดือนอย่างสม�่าเสมอ โดยไม่ยึดว่าตนเองเป็นนักวิชาการ เป็นคณาจารย์  

แต่ทุ่มเพื่อลงไปสู่การท�างานเชิงรุก 

ซึง่การท�างานทัง้หมดถอืเป็นความส�าเรจ็ทีย่ิง่ใหญ่ทีเ่กิดขึน้ ท�าให้เกดิการ

ก้าวข้ามไปสู่ความเป็นอิสระ ไปสู่เหตุของปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้น ท�าให้

เกิดปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาของโรคนี้ ซึ่งเป็นความส�าเร็จ เป็นเรื่องใหม่

สาเหตุหลักของการแก้ปัญหาไม่ได้คือการไม่ยอมเป็นอิสระจากความคิด

ของตนเอง และประสานความร่วมมือ บูรณาการ ซึ่งเป็นแนวทางในการ

จัดการมิติใหม่ของโรคส�าคัญอย่างบูรณาการ ยกตัวอย่าง ระบบของ 

สปสช. ที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข แต่ด้าน

ประสิทธิภาพในการจัดการโรคยังเป็นโจทย์ท่ีต้องแก้ไขในระยะยาว  ซึ่ง

หากน�าระบบของ CASCAP เข้ามาหนุนกระบวนการท�างาน จะท�าให้เกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และเป็นโจทย์ที่ท้าทาย 

(อ่านต่อหน้า 8)
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โดย กองบรรณาธิการ

18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้องกบัการจดัการโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดไีด้จดังานคกิ

ออฟ! เปิดตัวโครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ

พระนางเจ้าพระบรมราชนินีาถฯ ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็น

จ�านวนมากซึ่งในงานมีการบรรยายเสวนาและการจัดนิทรรศการเพื่อให้

ความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีแก่ผู้ที่เข้ามาร่วมงาน

ในงานดังกล่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้น�าเสนอ

มาตรการทีเ่ป็นรปูธรรมในการจดัการโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี

ได้แก่

มาตรการที่1 ปลาต้องปลอดพยาธิใบไม้ตับโดยให้ทางกรมอนามัยเข้ามา

จดัการเรือ่งการป้องกนัการแพร่กระจายของไข่พยาธใิบไม้ตบัจากอุจจาระ

ของคนและสตัว์รงัโรคไม่ให้ลงสูแ่หล่งน�า้และต้องจัดการสภาพแวดล้อมร

อบๆ แหล่งน�า้ให้สะอาดเพือ่เป็นการตดัวงจรของพยาธใิบไม้ตบัท�าให้ปลา

ในแหล่งน�้าปลอดพยาธิใบไม้ตับ

โรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี 2559
สธ. ได้ฤกษ์เปิดโครงกำรจัดกำรปัญหำ
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มาตรการที่2 คนต้องปลอดพยาธิใบไม้ตับโดยให้กรมควบคุมโรคเข้ามา

จดัการโดยการรณรงค์ให้ความรูเ้พือ่ให้ประชาชนลดละเลกิการบรโิภคเนือ้

ปลาดบิและท�าการออกตรวจหาพยาธิในพืน้ทีต่่างๆ โดยการตรวจอจุจาระ

และปัสสาวะเพื่อหาผู้ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและจ่ายยาถ่ายพยาธิใบไม้

ตบั (praziquantel) พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�าเพือ่ไม่ให้ประชาชนกลับมาตดิ

โรคพยาธิใบไม้ตับซ�้าอีก

มาตรการที ่3 ตบัต้องปลอดมะเรง็ท่อน�า้ดโีดยกรมการแพทย์สถาบนัมะเรง็

โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวัน

ออกเฉยีงเหนอื (CASCAP) และมลูนธิมิะเรง็ท่อน�า้ดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น

ท�าการตรวจคดักรองกลุม่เส่ียงโดยใช้เครือ่งอลัตร้าซาวด์ตรวจหารอยโรค

มะเรง็ท่อน�า้ดนีอกจากน้ันต้องสนบัสนนุให้มกีารผลติแพทย์ทีเ่ชีย่วชาญใน

การรกัษาโรคมะเร็งท่อน�า้ดใีห้เพิม่ขึน้เพือ่รองรบัผู้ป่วยทีผ่่านการตรวจคัด

กรองจ�านวนมากต่อไป

มาตรการสุดท้ายหากพบผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะลุกลามไม่สามารถรักษาให้

หายได้ ศูนย์การุณรักษ์ จะเข้ามาช่วยในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ

ประคอง (Palliative care) เพ่ือให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบไม่เจ็บปวด

ทรมาน

มาตรการต่าง ๆ ในการจดัการปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี

ที่กล่าวมาข้างต้นจ�าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการการท�างานร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่างๆหลายหน่วยงานซ่ึงถอืเป็นความท้าทาย

ใหม่ของกระทรวงสาธารณสขุและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการผลกัดนัให้

โครงการนี้ประสบความส�าเร็จเพื่อให้คนไทยปลอดพยาธิใบไม่ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดีต่อไป

ทีผ่่านมาปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดเีป็นปัญหาส�าคญัของ

ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานโดยในแต่ละปีมีผู้ที่เสียชีวิต

ด้วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน�้าดีจ�านวนทั้งส้ินราว 14,000 คนและมี

ประชากรกลุ่มเส่ียงอยู่ราว 6 ล้านคนโดยผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะมีอายุ

ระหว่าง 40 ถึง 50 ปีขึ้นไปซึ่งอยู่ในวัยที่เป็นก�าลังส�าคัญของครอบครัว

โรคนี้จึงส่งผลท�าให้เกิดความสูญสลายของสถาบันครอบครัวและสถาบัน

ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลในภูมิภาค

สิ่งเหล่านี้คือผลส�าเร็จที่ท�าให้เกิดการจัดการโรค ซ่ึงใช้ทรัพยากรในการ

จัดการอย่างสมดุล มะเร็งท่อท่อน�้าดีคือตัวอย่างหนึ่ง หากมีการประยุกต์

ในกับโรคไต เบาหวาน ความดัน หัวใจ หรือสมอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง เชื่อ

ว่าจะสามารถจัดการโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การบูรณาการมีความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากทฤษฎี คือความรู้ชุดหนึ่ง 

และเมื่อน�าความรู้ไปปฏิบัติคือความรู้อีกชุดหนึ่ง  

หัวใจส�าคัญคือความอดทนของคนท�างาน ที่เกิดขึ้น  

1) ความอดทนต่อคนที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยส�าคัญคือการมีความรักต่อผู้ป่วย 

เพื่อยืนหยัดในการท�างานให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ แม้จะมีความ

เหนื่อยท้อ หรืออยากเลิก แต่ด้วยความรัก และความอดทนจึงท�าให้เกิด

ความส�าเร็จ 

2) ความอดทนต่อตัวเอง  ซึ่งหลายครั้งเชื่อว่าบุคลากรใน CASCAP หลาย

คนกังวลต่อความเชื่อมั่นว่าส่ิงที่ท�าอยู่จะประสบความส�าเร็จหรือไม่ แต่

ด้วยความหวังที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

3) ความอดทนต่อปัญหาอุปสรรค และการตรวจสอบ  ซึ่งหน่วยงาน

ราชการในการตรวจสอบ กฏระเบียบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่

เกีย่วข้อง  ด้วยความเชือ่มัน่ศรทัธาว่าเราจะไปถงึจดุหมายปลายทางให้ได้ 

ท�าให้ความอดทนทีเ่กดิขึน้เป็นเงือ่นไขส�าคญัในการท�าให้งานประสบความ

ส�าเร็จ 

ขอขอบคณุ คนท�ำงำน CASCAP ทกุคน ทุกระดบั ทกุคน แทนคนอสีำน 

20 ล้ำนคน ท่ีท�ำงำนให้ประชำชน ขอบคุณหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบคุณคณะแพทย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ที่เป็นผู้น�ำองค์

ควำมรู้ของมหำวิทยำลัยมำรับใช้ประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 

(ต่อจำกหน้ำ 5) ปำฐกถำพิเศษ เรื่อง “CASCAP: กำรแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขที่ส�ำคัญ

ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณำกำร”
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หัวใจพยำบำล
บทสัมภาษณ์

เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

หัวใจพยำบำลต่อจำกฉบับที่แล้ว

วันนี้ ทีมงานบรรณาธิการวารสาร CASCAP ได้มาพูดคุยกันต่อกับพยาบาล

ประจ�าหอผู้ป่วย 8C ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน�้าดีโดยเฉพาะ 

ซึ่งหอผู้ป่วย 8C นอกจากจะท�างานในสังกัดของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถย้อนไปอ่านบทสัมภาษณ์ในตอนท่ีแล้วได้ใน

วารสารโครงการ CASCAP ฉบับที่ 4

ครัง้ทีแ่ล้วเราคยุกนัค้างไว้ทีก่ารช่วยเหลอืผูป่้วยโรคมะเรง็ท่อน�า้ดทีีย่ากล�าบาก

โดยความช่วยเหลือของมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี 

วำรสำร CASCAP เราทราบมาว่ามีผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลก็

บริจาคเงินเข้ามูลนิธิฯเพื่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่น ๆต่อไป

พี่หล้ำ ใช่ เชื่อไหมว่าบางครั้งพี่เคยสัมผัสกับคนไข้กลุ่มนี้ พี่รู้สึกว่าคุณค่าเงินที่

เขาบริจาคร้อยหนึง่สองร้อยรูส้กึว่ามันมคีณุค่ามาก เขาไม่มเีงนินะ แต่ว่ามนัเป็น

สิ่งที่เขาสามารถตอบแทนความดีที่พยาบาลให้เขาด้วยการช่วยเหลือคนอื่นต่อ

ไป

วำรสำร CASCAP นอกจากทีเ่ขาช่วยคนอืน่ต่อเพือ่ตอบแทนเราแล้วมอีะไรอกี

บ้างไหมที่ประทับใจ 

พี่หล้ำ บางคนที่ไม่มีเงินนะแต่อยู่ที่บ้าน มีไข่มดแดง เอาไข่มดแดงมาให้เด็กกิน 

มีผักเขาปลูกผักได้ก็เอามาฝาก ขนมที่อร่อยมากๆ เลยอยู่แถวบ้านเขาๆ ก็ซื้อ

มาให้กิน ถ้าถามว่าของที่เรามีอร่อยกว่านะแต่เราต้องชมว่าอร่อยมากเลยเรา

ต้องให้ก�าลงัใจเขา เขารูส้กึภมูใิจมากเลยทีเ่ขาได้น�าสิง่ทีด่ีๆ  มาให้เราด้วยมอืของ

เขาเอง ซึ่งถามว่าอย่างเราสามารถหากินของดีๆ กว่านี้ได้แต่สิ่งดีๆ ที่เขาหอบ

มาให้เราด้วยใจ ท�าให้เราประทบัใจมาก สิง่เหล่านีเ้ป็นรางวลัจากการทีเ่ราทุม่เท

ทุม่ใจดแูล ให้น้องๆ ดแูล และสิง่ทีน้่องๆ ได้ตอบรบัพวกนีม้า เรารูส้กึไม่ว่าจรงิๆ 

เงนิเพยีงแค่บาทสองบาทจากคนจนทีไ่ม่มแีม้กระทัง่เงนิรกัษาตวัเอง กบัเงนิจาก

เศรษฐีหมื่นสองหมื่นมันมีค่าแตกต่างกันมาก 

วำรสำร CASCAP แสดงว่าพี่ ๆ พยาบาลก็ท�างานน่ารักมาก ให้ทั้งกายทั้งใจไป

เลย

พี่หล้ำ ต้องขอชมน้อง ๆทุกคนที่มีทัศนคติที่ดีกับคนไข้ในกลุ ่มโรคน้ี ซึ่ง

ประสบการณ์ที่พี่เคยสัมผัสมาพี่เห็นคนไข้กลุ่มนี้พี่ก็สงสาร เราไม่สามารถที่จะ

คาดเดาอะไรได้เลยสมัยก่อน แต่ในปัจจุบันเราได้รู้ระบบคนไข้เชิงลึกมากขึ้น 

เพราะเป็นหอผู้ป่วยพเิศษรวม มองไปเหน็ตาเราเดนิเข้าออกคนไข้ทกัทาย ญาติ

ทกัทายรูส้กึว่าเดนิเข้าไปแล้วมนัอบอุน่ คนไข้ ญาตเิขาจะรูจ้กัหมอเบล หมอจนู 

มันรู้สึกว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งส�าหรับเราแล้วก็พยายามสร้างบ้านอีกหลังหนึ่ง

ส�าหรับเขา พยายามบอกน้องเสมอว่าต้องดูแลเขาเหมือนญาติ ถ้าเราคิดว่าคน

นี้คือญาติเรา พ่อแม่เรา เราจะดูแลเขาได้ดีมาก เพราะว่าความต้องการไม่ได้

มุมมองต่อกำรท�ำงำนของทีมพยำบำลผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี(ตอนจบ)

เบล
จูน

พี่หล้ำ
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แตกต่างกันเลย ซึ่งน้องเขาสามารถท�าได้ 

เบล มีคนไข้ที่ช่วงแรกของการเปิดตึกเฉพาะโรค 8C ก่อนที่จะได้รับข้อมูลการ

ช่วยเหลอืจากทางมลูนธิฯิ เรือ่งค่านอนในคนไข้ทีใ่ช้สทิธปิระกนัสขุภาพฯ (บตัร

ทอง) หรือคนไข้แถวบ้านเรา การให้ข้อมูลตอนแรกทุกคนจะถามเป็นเสียง

เดียวกันว่าอยู่ไม่ได้หรอก เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเตียง ขึ้นมานี้ต้องจ่ายค่าเตียง

ไหม คือยงัไม่เอาลงเตยีง ยงัไม่เปลีย่นเสือ้ผ้า กถ็ามค่าเตยีงกเ็ลยบอกว่าจะกลบั

มาคุยอีกทีนะคะ เราก็พูดถึงมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีว่าทางเรามีการสนับสนุนจาก

ทางมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี เรามีโครงการ CASCAP ในส่วนน้ีไม่ต้องกังวลขอให้

นอนรักษาตัวอย่างสบายใจ เขาก็จะรู้แล้วว่าเขามีสิทธิที่จะนอนอย่างสบายใน

ขณะที่เขาป่วย เหมือนกับที่คนมีเงินเขานอนกัน แต่ทั้งน้ีทั้งน้ัน 1 ปีที่เปิดมา

คนไข้บัตรทองคนนี้แหละได้ไปอยู่ที่อื่นวนเวียนๆ เดินกลับมาหาเรา คือเหมือน

อยากกลับมาที่เดิมอยากกลับมาอยู่กับเรา มาทักทายคนไข้อื่นๆ มาทักทายเจ้า

หน้าทีใ่นหอผู้ป่วย อยูท่ี่อืน่อย่างฝ่ังตกึเก่า เขากจ็ะให้เจ้าหน้าทีโ่ทรมาถามเรือ่ยๆ 

บอกคุณหมอว่าจะกลับมาอยู่ที่เดิมได้ไหมคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ทางนี้ คนไข้ทาง

นี้ มันบ่งบอกเชิงซ้อนคือมันไม่ใช่เงินที่จ่ายค่าความสุขสบาย แต่มันคือการช่วย

เหลือของมูลนิธิฯ ที่จะช่วยให้คนไข้เก่าของเรากลับมาที่เดิมที่เขากลับมาแล้ว

ท�าให้เขาอบอุ่น อยู่แล้วแบบสบายใจที่จะอยู่ไม่ได้มองว่าโรงพยาบาลมันไม่น่า

อยู่ไม่น่านอน ไม่ใช่รีบมารีบกลับ ที่นี่ไม่ค่อยมีคนถามว่าเมื่อไรจะได้กลับบ้าน

พี่หล้ำ ในกลุ่มคนไข้และญาติเขาก็ช่วยเหลือกัน ในกลุ่มญาติเองที่อยู่นานเขาก็

จะช่วยเหลือกันเขาจะฝากกันดูแล เหมือนกับว่ามันเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งที่

บางทีก็สนุกสนาน เฮฮาคุยกัน บางที่เราก็ต้อง เสริมพลังคนไข้ ชวนคุยให้เขามี

ความสุขดีกว่ามองไปเห็นนอนมีความทุกข์ บางที่เดินไปทักทาย บางคนเป็น

อาจารย์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ เป็น ผอ.หรือยังให้เป็น ผอ.นะ ก็คุย ในกลุ่มนั้น

เขากจ็ะคยุสนกุสนานกนั มนัมคีวามแตกต่างกนัระหว่างหอผูป่้วยทีร่วมหลายๆ 

โรคกบัหอผูป่้วยเฉพาะโรค เขาจะคยุกนั แล้วเขาจะเหน็ความจรงิ สกัวนัจะต้อง

มีเคสที่จะต้องไปละ ก็จะพูดว่า ”จักมื้อคือสิเป็นผมเนาะ” ทุกคนเกิดมาก็ต้อง

อย่างนี้กันหมดเร็วหรือช้าเราไม่รู้หรอกคะ เราจะต้องหาทางออกให้เข้าใจใน

สจัธรรมของชวีติ แล้วมนัจะท�าให้เขาเรยีนรู ้บางทีส่ิง่ทีเ่หน็จะท�าให้เขาค่อยปรับ

แนวคิดเขาไปเรื่อยๆ 

เบล อย่างที่บอกไป ไม่ใช่แค่ความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ไม่ใช่แค่จ่ายเพื่อความ

สขุสบาย แต่เป็นการจ่ายทีใ่ห้เขารู้สกึอบอุน่ได้กลบัมาเจอครอบครวัๆ เดมิ ต้อง

เรียกว่าครอบครวั เพราะว่าเราอยู่ด้วยกนัจนเหน็ความทกุข์ทรมาน ความสบาย 

รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ทุกอย่างแม้กระทั้งวินาทีสุดท้ายที่เขาพูดไม่ได้ เป็นการ

ช่วยเหลือที่ท�าให้เขากลับมาเจอกับครอบครัวเดิมที่เขาอยากเจอ เป็นเงินที่

ส�าคัญมากอยู่นะคะ เพราะถ้าบอกว่าให้จ่ายเอง คนไข้ก็คงอยากกลับ

พี่หล้ำ แม้แต่บางเคสเขามีศักยภาพในการจ่ายเงินเองเขาไม่จ่ายบัตรทองก็ได้ 

เขาไปอยูห่อผูป่้วยพเิศษแล้วอยูไ่ด้ไม่ก่ีวนัขอย้ายมาข้างล่างขอมาอยูท่ี่หอผูป่้วย 

8C เหมือนเดิม ต้องแจ้งแพทย์เท่านั้นที่สามารถให้ย้ายมา ย้ายกลับมาแล้วเขา

ก็รู้สึกอบอุ่น เขาบอกว่าเขาอยู่แบบนั้นแล้วเขาโดดเดี่ยว ก็ต้องเข้าใจบริบทของ

หอผู้ป่วยแบบนั้น แบบของเราเขาเจอคนที่คุ้นเคย คนนี้ก็รู้ใจกันแล้วคนนี้ก็รู้ใจ 

กลุ่มญาติก็เห็นกันหมดแล้วคุยกันรู้เรื่องเขารู้สึกว่ามันอบอุ่น มันไม่เหมือนอยู่

คนเดยีวในห้องสีเ่หลีย่มแล้วกน็อนดทูวีคีดิไป แต่อยูข้่างล่างเขาได้คยุ เขาได้ร่วม 

เราท�าอะไรเขากไ็ด้ร่วมกจิกรรมกบัเราเขากม็คีวามสขุของเขาอีกแบบหน่ึง ความ

สุขระยะท้ายของเขาที่เขาได้อยู่ คือเขาได้เรียนรู้เมื่อเขาได้เป็นโรคนี้

วำรสำร CASCAP แล้วหลังจากที่ได้ด�าเนินการมาได้ระยะหนึ่งแล้วมีส่วนไห

นอกีไมคะทีม่ลูนิธฯิ อาจจะเข้ามามบีทบาทในการช่วยเหลอือย่างอืน่ได้มากขึน้

นอกเหนือจากเงิน หรือมีอย่างอื่นอีกไมที่มูลนิธิฯ อาจจะช่วยเหลือพวกเขาได้

มากขึ้น 

พี่หล้ำ จริงๆ ในแง่ของการพัฒนาหอผู้ป่วย ส�าหรับเงินส�าหรับสนับสนุนการ

ช่วยเหลือคนไข้มันก็มีอยู่ส่วนหนึ่ง เราอยากจะจัดมุมให้คนไข้ด้วยพื้นที่เรามัน

ไม่ม ีจรงิอยากได้อกีมากมายแต่มนัมข้ีอจ�ากดัเรือ่งพืน้ที ่เช่น แพลนไว้ว่า 4 เตยีง

แยกในห้อง เราจะท�าเป็นโซนนิง่ส�าหรบัเคสที ่End of life อยากท�าเป็นมมุส่วน

ตวัและโซนบ้านกึง่วถิใีห้เขาเหมอืนเขาอยูบ้่าน แต่ว่ามนักจ็ดัไม่ได้ด้วยข้อจ�ากดั

ว่าเราจะต้องเปิดเตยีงให้มนัเตม็ พืน้ทีม่นัจ�ากดัซึง่จดุๆ นีเ้ราพยายามมองว่าเรา

อยากมีแบบนี้บ ้างแต่ว ่ามันไม่ได้ เพราะบางที่ด ้วยตัวโรคเองคนไข้จะ

เปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ ด้วยความว่าหอผูป่้วยเรามนัหนกัขึน้ซ่ึงเราต้องรบัมาแล้ว

เราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงอาการของคนไข้ในทุกเวรทุกวัน จริงๆ อยาก

มมีมุแบบนัน้ให้คนไข้หรอืว่าเวลาทีเ่ราจะจดั อนันีพ้ีแ่จ้งไปทางมลูนธิฯิแล้วว่าพี่

จดัจดัโซนในห้องทีเ่ป็นห้องพกัแพทย์ ก่ึงหนึง่จะเป็นห้องนอนกึง่หนึง่จะเป็นห้อง

พกัอ่านหนงัสอืซ่ึงตอนนีเ้ราสามารถใช้ร่วมได้ในการทีจ่ะท�า Family Planning 

หรอืว่าเคสมปัีญหาไปนัง่คยุในห้องนัน้ แต่ด้วยความว่าตอนนี ้เราแจ้งไปทางมลู

นิธิฯ แล้วว่าเราต้องการปรับปรุงห้องนี้ใหม่บางทีเราต้องการห้องนี้ในการสอน

คนไข้ สอนคนไข้ในการเตรียมผ่าตัดคนไร้ญาติหรือสอนในส่วนต่างๆ แล้วเวลา

ที่จะให้ความรู้ในกลุ่มญาติ ซึ่งญาติที่มานี้บางคนพึ่งจะรู้จักมะเร็งท่อน�้าดีครั้ง

แรกในชีวิต ไม่รู้เลยว่าโรคนี้คืออะไร โรคนี้ท�าไมถึงเป็น คนจะโฟกัสไปว่าโรคนี้

เกิดจากเหล้า กินเหล้า สูบบุหรี่ เขาไม่ได้มองเลยว่าการกินปลาน�้าจืด ปลาดิบ 

กนิก้อยปลา เขายงัมคีวามเชือ่เดมิๆ ตรงจดุนีจ้ะดงึญาตเิข้าไปให้ความรู ้ถามว่า

รูจั้กโรคนีไ้หม ดแูลยงัไง หรอืว่าบางทเีอาไปจดัในการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นกลุ่ม

ญาติคนไข้ที่มีอาการแบบนี้ เราแก้ไขปัญหายังไง เขาก็จะเกิดการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูว่้าท�ายงัไงใช้อะไร ซึง่ตรงจดุๆ นีเ้รายงัไม่มใีนแง่ของการพฒันาสิง่แวดล้อม

ในการให้ความรูผู้ป่้วยและคนไข้ ทีจ่รงิเราอยากเชือ่มต่อในส่วนทีแ่สกนนิง่คนไข้

เราอยากเชื่อมต่อตรงนี้ เราก็มีการรณรงค์ให้ Health Promotion คนไข้กับ

ญาติ กลุ่มญาติเองแม้กระทั้งคนในเมืองขอนแก่นเราที่มาป่วยเขายังไม่รู้เลยว่า

มะเร็งท่อน�้าดีเกิดจากอะไร ซึ่งถ้าเรามี Health Promotion ในการแนะน�าเขา 

สอนเขาแล้วให้เขารู้จักมะเร็งท่อน�้าดี รู้จักมูลนิธิฯ มันก็จะเป็นลูกโซ่ให้เขาไป

ขยายข่าวให้เราได้ต่อหนึง่ ซึง่ส่วนนีพ้ืน้ทีเ่รามนัไม่มทีีใ่ห้เราท�าจดุนัน้ กค่็อนข้าง

ยาก



CASCAP | 11

วำรสำร CASCAP  นอกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น CASCAP มูลนิธิมะเร็ง

ท่อน�้าดีก็มีบทบาทมากในการช่วยดูแลผู้ป่วยที่น่ี ทางวอร์ด 8C ต้องการการ

สนับสนุนเรื่องไหนหรืออยากให้มีกิจกรรมอะไรอีกบ้าง

พีห่ล้ำ ถ้าพีว่่าง พีม่องญาต ิพีก่จ็ะดงึญาตเิข้าไปคยุในห้องในเรือ่งนี ้ตัง้แต่ทีเ่ปิด

มาพึ่งท�าได้ 2 ครั้ง ด้วยอะไรหลายอย่าง และคนไข้ก็ค่อนข้างยุ่งมันก็เลยจะดึง

จดุนีไ้ม่ได้แล้วอกีอย่างหนึง่เรายังไม่มเีครือ่งมอือะไรเยอะ พีต้่องอาศยัโทรศพัท์

เปิดให้เขาด ูรูม้ัย้ตบัเป็นยงัไง รูม้ัย้ท่อน�า้ดอียูต่รงไหน เหน็โมเดลรปูตบัพีก่อ็ยาก

ได้ไว้ใช้สอนคนไข้ พี่เคยแจ้งไปทางมูลนิธิฯ แล้วว่าพี่ไปออกหน่วยพี่เห็นโมเดล

พีช่อบมาก อยากได้เพราะมนัเหน็ภาพเลย ซึง่ ณ ปัจจุบนัเวลาทีจ่ะไปคยุกบัเขา

เราจะต้องเปิดโทรศัพท์ว่าอันนี้คือเนื้อตับ ตับอยู่ตรงไหน ทุกคนไม่รู้หรอกรู้แค่

ว่านี้คือตับนี้คือไส้แต่ไม่รู้ว่าต�าแหน่งมันอยู่ที่ไหน อย่างน้อยพอเขามีอาการเขา

จะได้รีบไปรักษา เพราะว่าอาการของโรคมะเร็งท่อน�้าดีกับโรคกระเพาะ ชาว

บ้านจะมองไปท่ีโรคกระเพาะ อยากน้อยมนัปรบัทศันคตเิขาได้ว่ามนัอาจจะไม่ใช่

โรคกระเพาะ เท่าที่ฉันมีความรู้มาฉันต้องไปตรวจแล้วนะ อย่างน้อยมันก็พอปู

พื้นให้เขาได้บ้าง

เบล ถ้าพูดถึงกิจกรรมมีการคิดอยู่ว่าจะบอกทางมูลนิธิฯ ว่าไง คือ ถ้าพูดในเชิง

วิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานกับคนไข้ท�าติดตามเคสไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้ป่วยกลับบ้าน 

แต่ในแง่มุมของเราหมายถึงเจ้าหน้าที่ 8C ตอนนี้ที่มีความมุ่งหวังและอยากจะ

ท�ามาก เรามองคนไข้เป็นครอบครัวหนึ่ง คือ ครอบครัวมะเร็งท่อน�้าดี เราจะท�า

ยังไงก็ได้ให้เขามีความรู้สึกว่าที่นี้ไม่ได้เป็นมุมมองอื่นที่มองโรงพยาบาล เข้ามา

แล้วต้องมรีอยยิม้ ต้องมคีวามสดชืน่ ต้องมคีวามรูส้กึบ้าง ถงึร่างกายจะรูส้กึเจบ็

อยู ่แต่ความสขุทางใจเป็นเรือ่งทีส่�าคญั ทางทมีทกุคนคดิแล้วก็จดักิจกรรมจาก

เงนิเลก็ๆ เราทัง้ทีจ่ากบรจิาคมานดิๆ หน่อยๆ จากผูท้ีม่เีงนิพอสมควรทีม่านอน 

และจากเจ้าหน้าทเีองทีร่วมๆ เงนิกนัเพ่ือจดักจิกรรม ซึง่ตรงจดุนีถ้้ามลูนธิฯิ จะ

เข้ามาเพือ่มีส่วนเกีย่วข้องช่วยเหลอื คอื มลูนธิฯิ ท�าได้ดแีล้ว การช่วยเหลอืถาม

ว่าพอมั้ย ก็พอ แต่ตรงจุดนี้มันเพิ่มความพึงพอใจและความสุขให้คนไข้ได้มาก

ขึ้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมเราก็ใช้เงินจ�านวนหนึ่งที่เราบริจาคกันเอง

พี่หล้ำ คือจริงๆ กิจกรรมที่เราจัด เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ท�าบุญ เช่นท�าบุญงาน

หลวงพ่อคูณก็จะท�าโรงทานกันเราก็จะแจ้งคนไข้ เชื่อไมว่า 20 บาท 50 บาท

เขากม็คีวามสขุทีเ่ขาได้ท�าบญุด้วย สงกรานต์กจ็ะมีการรดน�า้สงกรานต์คนไข้ให้

พวงมาลัย เช่นการท�าบุญที่ผ่านมาเราก็โน่นน่ันน่ีมาให้คนไข้ที่เราท�าบุญ เอา

ขนมให้คนไข้กิน เอาน�้ามนต์มาให้เขา พิธีบวงสรวงที่ผ่านมา ขนมบวงสรวงก็

เอามาให้คนไข้เพื่อเป็นการ support จิตใจเขา คือพยายามดึงเขาให้เข้ามามี

ส่วนร่วม คือพยายามมกีจิกรรมอะไรกจ็ะดงึคนไข้เข้าไปมส่ีวนร่วม ดงึญาต ิคนไข้

ก็จะกระตือรือร้นอยากท�าด้วย อย่างเป็นส่วนหน่ึง การอยู่น้ีเราไม่อยากให้มา

อยู่เพื่อนอนรักษา

เบล ต้องลองนอนโรงพยาบาลข้ามเทศกาลดู วันๆ เราจะไม่ได้อะไรเลย เราจะ

เหน็แววตาทีม่องออกไปนอกหน้าต่าง แล้วร�าพึงร�าพนักบัตวัเองว่า “ปีใหม่แล้ว

สิเนาะ” “ออกพรรษาแล้วสิเนาะ” แต่ก็ยังนอนอยู่ตรงนี้ จุดนี้เราก็ท�ากันเอง ก็

ไม่มากมายก็เรียกว่าท�าให้คนไข้มีความสุขได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้าได้รับการช่วย

เหลือเพิ่มเติมความสุขมันน่าจะเพิ่มมากขึ้น

พี่หล้ำ การดูแลคนไข้จะมองข้ามความเป็นมนุษย์ไม่ได้ เราไม่ได้ดีกับคนไข้แค่

คนเดยีว แต่มญีาตด้ิวย อย่ามองข้ามญาต ิญาตทิีม่าเฝ้าหลายคนเครยีดมาก จน

บางที่เราต้องไปนั่งคุยแล้วให้ก�าลังใจ ซึ่งจุดๆ นี้มันไม่ใช่ว่าเราเป็นแค่พยาบาล

เช้ามาท�างานเย็นกลับบ้าน บางทีเราต้องมานั่งมองแล้วเอามาคุยกันว่าเคสนี้

ปัญหาโน่นนี้นั่นแล้วก็จะมาน่ังคุยหาทางออกร่วมกัน บางครั้งก็มองไปถึงมิติที่

อยากให้คนไข้และญาติได้ผ่อนคลาย มองจนถึงมิติด้านจิตวิญญาณ เคยคิดว่า

จะเขียนโครงการขออุปกรณ์ ส�าหรับเปิดบทสวดมนต์ ก่อนนอนเปิดบทสวด

มนต์ให้คนไข้ เพราะบางคนเขาก็ชอบสวดมนต์ อย่าลืมนะว่าบั้นปลายชีวิตคน

จะหันเข้าหาธรรมะ หากถามว่าอยากให้มูลนิธิฯช่วยอะไร ก็อยากได้ล�าโพงสัก

จุด เปิดเครื่องเสียงแล้วคอนเน็กไปต่อล�าโพง บทสวดมนต์ หรือเข้า YouTube 

เปิดของหลวงตาให้เขาฟังก่อนนอนก็ถือว่าเป็น Relax Season ได้อีกตัวหนึ่ง 

หรอืตืน่เช้ามาเปิดเพลงเยน็ๆ ให้คนไข้ตืน่ได้สบายอนันัน้กเ็ป็นตวัหนึง่ทีเ่ราอยาก

ได้ที่เรายังขาดอยู่ ที่จะส่งผลถึงคนไข้ได้ ใช้ดนตรีในการบ�าบัด 

วำรสำร CASCAP ถามน้องจูนที่เป็นน้องเล็กสุดบ้างว่า อะไรคือก�าลังใจของ

เราในการท�างานดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีที่นี่

จนู จากทีไ่ด้ให้บรกิารคนไข้มะเรง็ท่อน�า้ดก็ีได้เหน็คนไข้ทีเ่ข้ามาเป็นครัง้แรก ได้

เข้ามาแอดมิดจนกระทั่งคนไข้กลับบ้านไป สีหน้ากับแววตาตอนที่มานอนคร้ัง

แรกกับตอนที่จะกลับบ้านจะแตกต่างกันเลยคะ ท�าให้เรามีพลังอ�านาจที่เราจะ

ดแูลคนไข้ต่อไป สิง่ทีเ่ราได้ให้กบัคนไข้และญาติแต่ละคนเหมือนมนัมคีณุค่ามาก 

และเขาก็เห็นคุณค่าของเราที่เราท�าให้เขา

วำรสำร CASCAP เนื่องด้วยข้อจ�ากัดของเนื้อหาและหน้ากระดาษ เราได้พูด

คุยกันมาพอสมควรกับงานของพยาบาลที่วอร์ด 8C ที่เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะโรค

มะเร็งท่อน�้าดี ขอขอบคุณพี่หล้า เบล และจูน ที่ให้สัมภาษณ์ และท�าให้เรารู้ว่า

พยาบาลไม่ได้ท�าหน้าที่เท่าที่เราเห็นเวลาเราไปเห็นที่โรงพยาบาลเท่านั้น บาง

ครั้งเราก็มองข้ามความรู้สึกนึกคิดของพยาบาลที่ต้องดูแลคนไข้ทุกวัน บางครั้ง

เราก็ไม่รู้ว่านอกจากต้องดูแลคนไข้แล้วก็ต้องดูแลญาติด้วย พยาบาลไม่ได้ดูแล

เฉพาะความเจ็บป่วยทางกาย แต่ก็ช่วยในเรื่องจิตใจอีกด้วย ทีมวารสาร CAS-

CAP ขอเป็นก�าลังใจให้พยาบาลทุกคนครับ
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“หมอครบั ผมมอีาการคนัตามตัว จะนอนกน็อนไม่ได้ ท้องกป็วดร้าวตัง้แต่

ชายโครงขวาไปถึงหลังแถมช่วงน้ีรู้สึกเบ่ืออาหาร กินอะไรไม่ได้เลยสัก

อย่างผมป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับ”

ฟังๆดแูล้วไม่น่าจะป่วยเป็นโรคอะไรทีร่นุแรง... แต่รูไ้หมคะ สญัญาณแบบ

นี.้.. หมายถงึสญัญาณเตอืนว่าคณุก�าลงัป่วยเป็นโรคมะเรง็ท่อน�า้ด ี(Chol-

angiocarcinoma, CCA) โรคที่ท�าให้คนไทยส่วนใหญ่ต้องเสียชีวิตถึงวัน

ละ 30-40 คน และมีคนไทยกว่า 8 ล้านคน ก�าลังเสี่ยงกับการเป็นโรคนี้ 

ดังนั้นจึงไม่น่าตกใจหรอกค่ะ ถ้าคุณจะเป็นหน่ึงคนในโรคยอดฮิตขณะนี้

ซะแล้ว

แต่รู้ไหมคะ... ว่าความน่ากลัวของโรคมะเร็งท่อน�้าดีนั้นอยู่ตรงไหน

กเ็พราะว่าโรคมะเรง็ท่อน�า้ดนีัน้ไม่มอีาการทีจ่�าเพาะดงันัน้ผูป่้วยส่วนใหญ่

กว่า 80% ที่มาพบแพทย์ มักจะรอให้มีความผิดปกติของร่างกายอย่าง

รนุแรงจนทนไม่ไหว ซึง่จากผลวนิจิฉยัโรคด้วยการท�าอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 

การท�า CT scan (X-ray computed tomography) และ MRI (Mag-

netic resonance imaging) อย่างละเอียดแล้ว พบว่าอาการแสดงออก

ที่มีความรุนแรงมากขึ้นมักจะสะท้อนถึงการเป็นมะเร็งท่อน�้าดีในระยะที่

สูงขึ้นอีกด้วย

โดยหากพจิารณาจากต�าแหน่งการเกดิของมะเรง็ท่อน�า้ดทีีม่ทีัง้ในเนือ้ตบั

และนอกตบัแล้ว จะสามารถแบ่งกลุม่อาการได้เป็น 2 แบบ คอื กลุ่มอาการ

ทีเ่กดิจากการอดุตนัของท่อน�า้ดขีนาดใหญ่ซึง่มกัจะพบกบัคนทีเ่ป็นมะเรง็

ท่อน�า้ดชีนดินอกตบั (Extrahepatic CCA) โดยเฉพาะทีเ่ป็นอยูบ่รเิวณขัว้

ตับ (Perihilar CCA) ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นจะเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการ

อุดตันของท่อน�้าดีเพราะก้อนมะเร็ง ไปขัดขวางการไหลของท่อน�้าดีออก

สูล่�าไส้เลก็ ท�าให้น�า้ดมีกีารท้นไปเข้ากระแสเลอืดเกดิอาการตัวเหลอืง ตา

เหลืองข้ึนได้นอกจากนี้น�้าดีท่ีซึมออกทางผิวหนังยังท�าให้เกิดอาการคัน

ตามร่างกาย และถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่า อุจจาระมีสีซีดลงและปัสสาวะมี

สเีข้มขึน้อกีด้วยซึง่กลุม่อาการเหล่านีบ่้งบอกได้ถงึภาวะท่ีมกีารอุดตนัของ

ท่อน�้าดีด้วยก้อนมะเร็งนั่นเอง 

นอกจากกลุ่มอาการข้างต้นแล้ว โรคมะเรง็ท่อน�า้ดยีงัมกีลุ่มอาการทัว่ๆไป

ที่ไม่เฉพาะเจาะจงอย่างเช่น การมีไข้โดยไม่ทราบสาเหตุ จากการตอบ

สนองต่อมะเร็งปวดท้องใต้ชายโครงขวาและปวดร้าวไปถึงหลังหรือไหล่ 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการลุกลามของมะเร็งไปที่กล้ามเน้ือหลังและกระบังลม

นอกจากนีย้งัสามารถคล�าหน้าท้องแล้วเจอตบัทีโ่ตผิดปกตหิรอืแม้กระทัง่

การเบือ่อาหาร และผอมลง ซึง่ทัง้หมดนีม้กัพบกบัผู้ป่วยมะเรง็ท่อน�า้ดทีกุ

ราย โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นมะเร็งท่อน�้าดีชนิดในตับ (Intrahepatic CCA) 

ซึ่งก้อนมะเร็งไม่ได้ไปอุดตันท่อทางเดินน�้าดีขนาดใหญ่เหมือนกลุ่มแรก

ในปัจจุบนั โรคมะเรง็ท่อน�า้ดไีม่ได้น่ากลวัอย่างทีค่ดิ และเป็นโรคทีส่ามารถ

รักษาได้ ถ้าเรารู้เท่าทันลักษณะอาการของโรค หมั่นสังเกตความผิดปกติ

ของร่างกาย และรีบเข้าพบแพทย์ได้อย่างทันเวลาแต่วิธีที่ดีที่สุดในการ

หยุดโรคมะเร็งท่อน�้าดี คือ การมีความรู้ความเข้าใจถึงการป้องกันโรค

มะเร็งท่อน�้าดีอย่างถูกต้อง ด้วยการหยุดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรค

มะเร็งท่อน�้าดีด้วยการไม่กินปลาน�้าจืดเกล็ดขาวที่ติดพยาธิใบไม้ตับ แบ

บดบิๆหรอืสกุๆดบิๆ หรอืถ้าพบว่าตนเคยมปีระวตักิารกนิปลาน�า้จดืกลุม่

ดงักล่าวแบบดบิๆมาก่อน กต้็องหมัน่เฝ้าระวงัโรคมะเรง็ท่อน�า้ดด้ีวยตนเอง

โดยการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�้าดีด้วยอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นวิธีเดียวในขณะนี้ที่สามารถวินิจฉัยการเป็น

มะเรง็ท่อน�า้ดรีะยะแรก ทีย่งัไม่มีอาการรนุแรง และจะน�าไปสูก่ารวางแผน

เข้ารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ถ้ามีอาการแบบนี้ 

ผมเป็นมะเร็งท่อน�้าดีไหมครับ
ดร.พรชีรา ชูสอน

นักวิชาการโครงการ CASCAP



ผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้อมะเร็งท่อน�้าดีที่

อยู่ในตับหรือนอกตับ ซึ่งจะมี

อาการต่างๆตามระดับความ

รุนแรง และส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น

อาการเฉพาะโรค

มีไข้ไม่ทราบสาเหตุ
จากปฏิกิริยาที่ร่างกายตอบสนองต่อมะเร็ง

ปวดท้องใต้ชายโครงขวาร้าวไป

หลังหรือไหล่
เนื่องจากมะเร็งลุกลามไปที่กล้ามเนื้อหลัง

หรือกระบังลม

คล�าหน้าท้องพบตับโต 
มะเร็งที่ลุกลามเข้าไปในเนื้อตับจะท�าให้ตับ

มีขนาดโตผิดปกติจนสามารถคล�าพบได้

เบื่ออาหาร อาหารไม่ย่อย น�้า

หนักลดลงมาก ผอมลง  
มะเร็งท่อน�้าดีจะท�าให้มีอาการเบื่ออาหาร 

อาหารไม่ย่อย  ท�าให้ผู้ป่วยน�้าหนักลดและ

ผอมลงมาก

มะเร็งท่อน�้าดีรักษาอย่างไร
ปัจจุบัน การผ่าตัดเป็นวิธีเดียวที่รักษาให้

หายขาดได้ แต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการตัวเหลือง

ตาเหลืองจะต้องมีการระบายน�้าดีออกก่อน 

นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจได้รับการรักษาด้วยวิธี

อื่นๆร่วมด้วย

ตัวเหลือง ตาเหลือง
เพราะน�้าดีที่มีสีเหลืองไม่สามารถไหลลงสู่

ล�าไส้เล็กจึงล้นเข้าสู่กระแสเลือดและมา

สะสมอยู่ใต้ผิวหนังทั่วร่างกายตามเยื่อบุ

ต่างๆและตาขาว

คันตามร่างกาย
น�้าดีที่ซึมและสะสมใต้ผิวหนังท�าให้มีอาการ

คันตามร่างกาย

อุจจาระสีซีด ปัสสาวะสีเข้ม
อุจจาระมีสีซีดเพราะน�้าดีที่ไม่ผ่านสู่

ล�าไส้เล็กจะไม่ปะปนออกมาสู่อุจจาระ ส่วน

ปัสสาวะที่มีสีเข้มเนื่องจากน�้าดีที่ล้นเข้าสู่

กระแสเลือดจะถูกก�าจัดออกทางระบบทาง

เดินปัสสาวะท�าให้ปัสสาวะมีสีเข้มกว่าปกติ
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งำนประชุมวิชำกำร “จำก CASCAP สู่ท้ำทำย

ไทย” 

24 ธันวาคม 2558 โครงการ CASCAP คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จดังานประชมุ

วิชาการ “จาก CASCAP สู่ท้าทายไทย” From 

CASCAP to Thailand Grand Challenges ณ 

โรงแรมพลูแมนขอนแก่นราชาออร์คิด จังหวัด

ขอนแก่น โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิรยะกุล 

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เป็นประธาน การจดังานประชมุธนัวาวชิาการ“จาก 

CASCAP สู่การท้าทายไทย” (From CASCAP to 

Thailand Grand Challenges) นีไ้ด้รบัเกยีรตจิาก 

ศ.ดร. กนก วงศ์ตระหง่าน อดีตอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ที่ริเริ่มและผลักดันให้เกิด

โครงการ CASCAP มาเป็นองค์ปาฐกในหัวเรื่อง 

“CASCAP: การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญใน

ภาคตะวันออกเฉียง เหนือแบบบูรณาการ”  

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรทั้ งจากมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง

ศึกษาธิการร่วมกันบรรยายและอภิปรายเพ่ือแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท�างานที่ร่วมกัน  

รวมทั้งมีการบรรยายเกี่ยวกับองค์ความรู้จากงาน

วิจัยพื้นฐานซึ่งจะน�าไปสู่การประยุกต์ใช้เพ่ือแก้

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีของนัก

วิจัยจากศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้มีการประกวดผล

งานด้วยโปสเตอร์ของบุคลากรสาธารณสุขและ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจ�านวน 30 เรื่อง  โดย

มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 ท่าน จากหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และจากคณะวิชา 

ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

CASCAP ร่วมพัฒนำทีมให้กำรดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

ท่อน�้ำดี รพ สกลนคร

วนัที ่13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชมุภพูานหลวง 

ชั้น4. โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร 

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP 

ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น�้าดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประชมุร่วมพฒันาทมีให้การดแูลรกัษาผูป่้วยมะเรง็

ท่อน�้าดีในโรงพยาบาลสกลนคร ภายใต้ โครงการ

พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน�้าดีในโรง

พยาบาลศูนย์สกลนคร และโครงการแก้ไขปัญหา

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ(CASCAP) 

Kick Off โครงกำรรณรงค์กำรก�ำจัดปัญหำโรค

พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

18 มกราคม 2558 โครงการ CASCAP คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทายลัยขอนแก่น กระทรวง

สาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เปิด

โครงการรณรงค์การก�าจดัปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบั

และมะเร็งท่อน�้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ หอ

ประชุม วิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อ�าเภอ

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  โดยมี ศ.นพ.ปิยะ

สกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง

สาธารณสขุเป็นประธานเปิดงาน นพ.โสภณ เมฆธน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน และนาย

อดิศักด์ิ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

กล่าวต้อนรับ รฐัมนตรีและคณะได้เยีย่มชมบทูและ

ห้องตรวจอัลตราซาวด์ระบบคอมพิวเตอร์ โดยมี 

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวโครงการ CASCAP รอง

ประธานมลูนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ผอ.ศูนย์วิจัยพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งประธานมูลนิธิ

มะเร็งท่อน�้าดี ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ 

และ รศ.ดร. ล�าปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่าย

วางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การ

ต้อนรับในการเยี่ยมชมการอัลตราซาวด์ระบบ

คอมพวิเตอร์ นอกจากนี ้พลเอกจริะศกัดิ ์วฒันาวงศ์ 

รองผู้อ�านวยการอาวุโสและรองประธานกรรมการ

มลูนธิสิ�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ มอบ

เคร่ืองอัลตราซาวด์ ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข 

โครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

รศ.ดร. ล�าปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่าย

วางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ ขันตีแก้ว 

หวัหน้าโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและ

มะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CAS-

CAP) เป็นตัวแทนรับมอบ

ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน ต้อนรับคณะดูงำน 

รพ.เชียงรำยประนุเครำะห์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมกวีทัง

สุบุตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โครงการ CASCAP คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรง

พยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดย รศ.นพ.

ณรงค์ ขันตีแก้ว ผอ.ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดี หัวหน้าโครงการ CASCAP ให้การ

ต้อนรับและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ โรคมะเร็งท่อ

น�้าดีและความเป็นมาของโครงการ CASAP ให้แก่

คณะท�างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service 

Plan) สาขามะเร็ง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ

เคราะห์ ได้จัดท�าโครงการศึกษาดูงาน “การพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็ง ด้านเคมีบ�าบัด” 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายการให้บริการ

ด้านเคมบี�าบดั และการป้องกนัมะเรง็ตบัและมะเรง็

ท่อน�้าดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะท�างาน ได้

ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ ให้บริการการ

รักษาการดูแลคุณภาพชีวิต เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์ในการท�างานสาขามะเร็ง

CASCAP ร่วมกำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำย

บุคลำกรสำธำรณสุข

วนัที ่3-4 กุมภาพันธ์ 2559 การประชมุวชิาการเครอื

ข่ายบุคลากรสาธารณสุข 12 จังหวัดภาคเหนือด้าน

โรคมะเรง็ ประจ�าปี 2559 หวัข้อ”โรคมะเรง็ตบัและ

มะเร็งท่อน�้าดี ภัยร้ายของชาวเหนือ โดย รศ.นพ.

ณรงค์ ขนัตแีก้ว หวัโครงการ CASCAP รองประธาน

รอบรั้ว CASCAP
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ติดตำมข่ำวสำรจำกโครงกำร CASCAP ได้ที่ 

www.facebook.com/cascapfc

มลูนธิมิะเรง็ท่อน�า้ดี ผอ.ศูนย์วจิยัพยาธใิบไม้ตบัและ 

มะเร็งท่อน�้าดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น บรรยายพิเศษ หัวข้อ “CASCAP อดีต 

ปัจจบุนั อนาคต” และ ศ.ไพบลูย์ สทิธถิาวร อาจารย์

ประจ�าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น บรรยายพเิศษ หัวข้อ “พยาธิ

ใบไม้ตับ ความก้าวหน้าในการวนิจิฉยัและการก�าจดั

โรค ณ ห้องประชุม ลีลาวดี โรงแรมฟูราม่า 

จ.เชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติกำรติดตั้งและใช้งำนระบบ  

CASCAP Cloud

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การติดตั้งและใช้งานระบบ CASCAP Cloud โดย 

เขตบริการสุขภาพที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข ร่วม

กับ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดีในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (Chol-

angiocarcinoma Screening and Care Pro-

gram: CASCAP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย 

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวโครงการ CASCAP รอง

ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ผอ.ศูนย์วิจัยพยาธิ

ใบไม้ตับและ มะเร็งท่อน�้าดี คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น บรรยายพเิศษ หวัข้อ “CAS-

CAP อดีต ปัจจุบัน อนาคต” นอกจากนี้ ยังมี

วิทยากรร่วมบรรยาย ศ.นพ.วัลลภ เหล่าไพบูลย์ 

อาจารย์หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา รศ.พญ.นิตยา 

ฉมาดล อาจารย์ประจ�าภาควชิารงัสวีทิยา, รศ.พญ.

จิราภรณ์ ศรีนครินทร์ อาจารย์ประจ�าภาควิชา

รังสีวิทยา รศ.พญ.สุพินดา คูณมี อาจารย์ประจ�า

ภาควิชาพยาธิวิทยา อ.นพ.ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา 

อาจารย ์ประจ� าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น รศ.ดร.บณัฑติ 

ถ่ินค�ารพ ผู ้อ�านวยการศูนย์จัดการข้อมูลและ

วิเคราะห์ทางสถิติ DAMASAC และ นายภานุวัฒน์ 

ประทุมข�า โปรแกรมเมอร์อาวุโส DAMASAC ณ 

โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่

CASCAP จดังำนวำระอสีำนต้ำนภัยมะเรง็ท่อน�ำ้ดี

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 CASCAP จัด

งานวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน�้าดี กับ มูลนิธิ

มะเร็งท่อน�้าดีสัญจร ครั้งท่ี 38 ณ หอประชุมที่

ว่าการอ�าเภอเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 

และมกีารจดังาน “วาระอสีานต้านภยัมะเร็งท่อน�า้ดี 

กบัมลูนธิมิะเรง็ท่อน�า้ดสีญัจร ครัง้ที ่39” ในวนัศกุร์

ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนนาหนองทุ่ม

วิทยา ต�าบลนาหนองทุ่ม อ�าเภอแก้งคร้อ จังหวัด

ชัยภูมิ ต่อมา ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 มีการ

จดังาน “วาระอสีานต้านภยัมะเรง็ท่อน�า้ด ีกบัมลูนธิิ

มะเร็งท่อน�้าดีสัญจร ครั้งที่ 40” เพื่อถวายเป็นพระ

ราชกศุล แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็ข้ึน

ครองราชย์ครบ 70 ปี ในปี 2559 พร้อมทั้งสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงพระ

เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตลอดจนในปี 

พุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จะทรงพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ โรงเรียน

มัธยมวานรนิวาส อ�าเภอวานรนิวาส จังหวัด

สกลนคร โดยครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ 

เทพอาสน์ ท่านนายอดศิกัดิ ์เทพอาสน์ เป็นประธาน

ในพิธี ในงาน นอกจากนี้ คุณไมค์ ภิรมย์พร ศิลปิน

จากค่าย GRAMMY GOLD ร่วมขับร้อง ให้ความ

บันเทิง และร่วมกิจกรรมในงาน นายอนุพงษ์ กาง

กัน้ เจ้าหน้าท่ีโครงการ CASCAP ผูเ้ช่ียวชาญการให้

ความรู้เก่ียวกับโรคมะเร็งท่อน�้าดี ให้ความรู้ เรื่อง 

“รู้จักมะเร็งท่อน�้าดีเพื่อให้ชีวิมีสุข” 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร PTBD และผ่ำตัด รพ 

สกลนคร

17-19 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การ การดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีโดยการใส่ท่อ

ระบายน�า้ดีผ่านผนงัล�าตวั(PTBD) ภายใต้ ศนูย์ความ

เป็นเลศิมะเรง็ท่อน�า้ด ีโรงพยาบาลศรนีครนิทร์ ร่วม

กับ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(CAS-

CAP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาล

สกลนคร โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

น�าทมีโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขนัตแีก้ว หวัหน้าโครงการ 

CASCAPและ รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ผู้

อ�านวยการศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น�้าดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผนึกก�าลังทีมศัลยแพทย์รพ.ต�ารวจ เข้าร่วมทีม

ผ่าตัดและท�า ใส่ท่อระะบายน�้าดี (PTBD)ให้กับผู้

ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี ในโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 

จังหวัดสกลนคร

MOU โครงกำร CASCAP ร่วมกับ ภำควิชำ

ปรสิตวิทยำ คณะแพทยศำสตร์

วันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ อาคารเวชวิชชาคาร คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพิธีลงนาม

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการแก้ไข

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) ร่วมกับ ภาควิชา

ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เพือ่ด�าเนนิโครงการแผนภมูคิวามชกุและ

ระบาดวิทยาของโรคพยาธิใบไม้ตับ ใน 27 จังหวัด

ของประเทศไทย : การประยกุต์ใช้การตรวจวนิจิฉยั

วิธีใหม่ในการก�าจัดพยาธิในชุมชนต้นแบบ และ 

โครงการอาหารปลอดภัย: ปลาปลอดพยาธิ ซึ่งได้

ก�าหนดจัดพิธีลงนามความมือขึ้น
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เฉลยค�าถามชิงรางวัลฉบับที่ 4 พยาธิใบไม้ตับตัวเต็มวัยที่อาศัยอยู่ในท่อน�้าดี ออกไข่ได้วันละกี่ฟอง 
ค�าตอบคือ วันละ 100 - 2,000 ฟอง ส�าหรับผู้ที่ตอบถูก 20 ท่านแรก ทางทีมงานจะติดต่อไปนะครับ
ส�าหรับฉบับนี้เพื่อปรับระบบบริหารจัดการและช่องทางการสื่อสาร ขอเว้นการตอบค�าถามชิงรางวัลไปก่อนครับ พบกันใหม่
ฉบับหน้าครับ

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

เงินบริจำค 700,000 บำทจำกคนไทยทั่วประเทศผ่ำนเซเว่น อีเลฟเว่น

ช่วยผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดีที่ยำกไร้ชำวอีสำน และเหนือ 
ผศ.พญ.หญงิเนตรเฉลยีว สณัฑ์พทิกัษ์ ประธาน

มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว 

รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี  และ ศ.ดร.

พวงรัตน์ ยงวณิชย์ เลขานุการมูลนิธิมะเร็งท่อ

น�้าดี เข้าพบคุณอัครเดช ค�าศรี ผู้จัดการฝ่าย

ปฏบัิตกิาร บรษิทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ�ากดั และ 

คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้

จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด(มหาชน) เพื่อ

ขอบคุณในโอกาสที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 

(มหาชน) เปิดช่องทางบรจิาคให้มูลนธิมิะเรง็ท่อ

น�้าดี ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น 

อีเลฟเว่น โดยล่าสุดมียอดเงินบริจาคจาก

ประชาชนทั่วประเทศจ�านวน 700,000 บาท

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี กล่าวว่า ขณะนี้เงินบริจาคที่ได้รับจากประชาชนทั่วประเทศผ่านทางเซเว่นอีเลฟเว่น ทาง

มูลนิธิได้น�าไปใช้ซื้อยา เวชภัณฑ์ที่จ�าเป็นในการรักษาให้กับผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีที่ยากไร้ ในกรณีผู้ป่วยที่ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือ และเงินบริจาค

อีกส่วนหนึ่งน�าไปจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย โดยมีระบบกระจายความช่วยเหลือผ่าน สสจ.จังหวัด ใน

เขตพื้นที่ภาคอีสาน และภาคเหนือ

สถานการณ์ปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน�้าดีเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และมีสถิติสูงมากที่สุดในโลก โดยในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิต

ด้วยโรคดังกล่าวราว 14,000 คน และมีผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดีราว 6 ล้านคน โดยพบมากในพื้นที่ภาคอีสาน และรองลงมาคือพื้นที่

ภาคเหนือ

ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบทุนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่น อีเลฟเว่น เมื่อซื้อสินค้าในร้านสามารถบริจาคเป็นเงินทอนได้ตั้งแต่ 1 

บาทเป็นต้นไป โดยแจ้งความจ�านงค์กับพนักงานแคชเชียร์ว่า “บริจาคให้กับมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี” พนักงานจะขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยัน และรับ

ใบเสร็จจากการบริจาค หรือยื่นความประสงค์บริจาคได้แม้ไม่ซื้อสินค้า


