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สวสัดีครบั พบกนัเป็นฉบบัที ่4 รบัเทศกาลครสิต์มาสและสวสัดปีีใหม่ครบั 

ในฉบับนี้เราได้น�าความคืบหน้า CASCAP สู่ โครงการท้าทายไทย มาน�า

เสนอ เพราะในช่วงสามเดอืนทีผ่่านมาเรามจีดุเปลีย่นและเหตกุารณ์ส�าคญั

เกิดขึ้นมาก ผู้อ่านจะได้ทราบว่าเราจะมีงานใหญ่อะไรบ้างท่ีก�าลังจะเกิด

ขึน้ ในคอลมัน์อืน่ๆจะพาไปรูจ้กัพยาบาลทีท่�างานดแูลผูป่้วยโรคมะเรง็ท่อ

น�า้ด ีและมเีร่ืองชืน่ชมยนิดสีองเรืองคือ “ศาสตราจารย์พวงรตัน์ ยงวณชิย์” 

ที่ได้สร้างองค์ความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีจนเห็นผลงาน

เป็นทีป่ระจกัษ์ จนได้รบัโปรดเกล้าให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขา

ชีวเคมี และ ผศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม ผู้บริหารและนักวิจัยคนส�าคัญของ

โครงการ ได้รับทนุโครงการทนุวจิยัลอรอีลั ประเทศไทย “เพือ่สตรใีนงาน

วิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจ�าปี 2558 ตามติดมา

ด้วยบทความจาก ดร.พรชีรา ชูสอน ที่เขียนถึงเรื่องที่ทุกคนสงสัยคือ ผม

ก�าลังเป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดีอยู่หรือเปล่า
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สวสัดปีีใหม่เครอืข่ายโครงการ CASCAP ทกุท่านครบั โครงการ CASCAP 

ของเราในช่วงทีผ่่านมาได้ร่วมผลกัดนัในหลายๆประเดน็เพือ่ให้ประชาชน

คนไทยสามารถเข้าถงึโอกาสการคดักรอง วนิจิฉยั และรกัษาโรคมะเรง็ท่อ

น�้าดีผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งมิติด้านการให้บริการสุขภาพ การศึกษาวิจัย 

การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และการรณรงค์ 

ในเดือนธันวาคม 2558 น้ี  นอกจากงานประชุมธันวาวิชาการ “จาก 

CASCAP สู่การท้าทายไทย”  (From CASCAP to Thailand Grand 

Challenges) โครงการ CASCAP  ได้มพีธิลีงนามความร่วมมอืทางวชิาการ

เพื่อด�าเนินการสร้างเครือข่ายคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน�้าดีในโรง

พยาบาลชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรอง 

การตรวจวนิจิฉยั และการวจัิยทางรงัสวีทิยาในผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ดใีนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาควิชารังสีวิทยา เป็นผู้มอบชุดเครื่องอัลตร้า

ซาวด์พร้อมระบบรบัส่งข้อมลูให้กบัโรงพยาบาลเครอืข่าย 10 โรงพยาบาล 

ท�าให้เรามีเครือข่ายการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�้าดีที่มีศักยภาพสูงขึ้น  

ท�าให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน�้าดี   ได้มีโอกาสตรวจอัลตร้าซาวด์

อย่างทั่วถึง เมื่อพบผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีในระยะแรกจะได้ส่งเข้ารับการ

รักษาได้อย่างรวดเร็ว

ในปีใหม่ 2559 ที่จะถึงน้ี ทาง CASCAP มีงานส�าคัญอีกหลายเร่ือง 

“โครงการท้าทายไทย” หรือ Thailand Grand Challenges  เป็นงาน

ใหญ่ที่เราได้รับมอบหมายจากสภาวิจัยแห่งชาติเพื่อประสานงานให้ผู้

เกี่ยวข้องมาร่วมกันด�าเนินการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดี ซึ่งเป็นหัวข้อส�าคัญหัวข้อหนึ่งในชุดโครงการท้าทายไทยซ่ึงเป็น

โครงการที่จะใช้งานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อแก้ไขปัญหาส�าคัญของประเทศ 

จากการหารือร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องในขั้นต้น เรามีเป้าหมายใหญ่ร่วมกัน

คือตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับให้หมดไปจากประเทศ โดยท�างานในมิติการ

ป้องกันและรักษาโรค อาหารปลอดภัยจากตัวอ่อนพยาธิ การก�าจัดสิ่ง

ปฏิกูลโดยไม่ให้ไข่พยาธิกลับสู่แหล่งน�้า การสร้างพื้นที่ต้นแบบอย่างครบ

วงจร และการท�างานเพือ่ปรบัทศันคตขิองคนเรือ่งการกินของดบิผ่านการ

ถ่ายทอดในหลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง และสิ่ง

ทีส่�าคัญคอืการสร้างต้นแบบและแนวทางการดแูลกลุม่เส่ียงและกลุม่ป่วย

โรคมะเร็งท่อน�้าดี 

และข่าวดอีกีเรือ่งหนึง่คอื กระทรวงสาธารณสขุได้ประกาศเรือ่งโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีเป็นนโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุข  

และก�าลงัจะมกีารด�าเนนิงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและ

มะเรง็ท่อน�า้ด ีซึง่จะมีการเปิดตัวและประกาศเรือ่งนีอ้ย่างเป็นทางการใน

วันที่ 18 มกราคม 2559 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ในช่วงปีนี้และปีหน้านับเป็นก้าวส�าคัญส�าหรับโครงการ CASCAP แต่

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้งานต่างๆลุล่วงไปด้วยดีและให้ประชาชนปราศจาก

โรคมะเร็งท่อน�้าดีเรายังมีสิ่งที่ต้องท�าและขับเคลื่อนอีกมาก ส�าหรับฉบับ

นี้ สวัสดีปีใหม่ 2559 ทุกท่านครับ ขออ�านาจพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง

ศักดิสิ์ทธิท์ีท่กุท่านนบัถอืดลบนัดาลให้ทกุท่านมคีวามสุขกาย สขุใจ มแีรง

และพลังมาร่วมกนัสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ  ให้คนไทยปราศจากโรคมะเร็งท่อน�า้ดี

กันครับ



CASCAP สู่ท้ำทำยไทย
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โดย กองบรรณาธิการ

โครงการ CASCAP เข้าไปมีส่วนส�าคัญในโจทย์เรื่องการแก้ไขปัญหาโรค

พยาธิใบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�า้ด ีซึง่เป็นโจทย์ส�าคญัในการก�าจดัอปุสรรค

ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ โครงการท้าทายไทย Grand Challenges 

Thailand

โครงกำรท้ำทำยไทย Grand Challenges Thailand

โครงการท้าทายไทย Grand Challenges Thailand เกิดขึ้นจากแนวคิด

ของ ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่เห็น

ว่าการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาส�าคัญของประเทศนั้น เป็นเรื่องที่

เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง โดยต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย 

โดยมีโครงการที่มีความท้าทาย มีการบริหารจัดการชุดโครงการที่ดี และ

มีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบ

ที่ส�าคัญมาก ทั้งนี้ การท้าทายให้วงการวิจัยไทยแก้ไขปัญหาหรือโจทย์

ส�าคัญที่เป็นความต้องการของประเทศท่ีก�าหนดไว้ จะส่งผลให้นักวิจัยมี

ความต้องการจะแก้ไขปัญหาท่ียากต่อการแก้ปัญหาด้วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ซึง่การแก้ปัญหานัน้ จะต้องร่วมแรงร่วมใจท�า รวมทัง้มกีารสนบัสนนุอย่าง

ต่อเนื่อง เป็นระบบ และก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่มีการร่วมมือ สร้างสรรค์

ผลงานที่ดีต่อสังคมและประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกัน ซึ่งก็

ส อดคล ้ อ ง กั บ แนวคิ ด ขอ ง  ส� า นั ก ง านคณะกร รมก า ร วิ จั ย 

แห่งชาติ (วช.) ที่เป็นองค์กรหลักด้านนโยบายของประเทศท่ีชี้น�าการ

พัฒนาประเทศโดยใช้การวิจัย โดยเล็งเห็นว่าการพัฒนาประเทศให้

ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วน้ันจะต้องอาศัยการบริหารจัดการวิจัยที่มีความ

โดดเด่น ก้าวหน้าทนัสมยั สามารถเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ 

ผลการวจิยัส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกจิสูง เป็นการท้าทายให้เกดิ

งานวิจัยแบบบูรณาการสหสาขาวิชา และเป็นการสร้างงานวิจัยที่น�าไปสู่

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

โครงการท้าทายไทย Grand Challenges Thailand จะคิดจากผลกระ

ทบคือ “อยากให้อะไรเกดิขึน้ และต้องท�าอะไรบ้าง” ดงันัน้สิง่ทีจ่ะท�าต้อง

ตั้งเป้าหมายก่อน และต้องมีกระบวนการติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นการ

ท�าวิจัยเพื่อตอบเรื่องใหญ่ๆที่เป็นปัญหาในการพัฒนา เรื่องที่มีอุปสรรค 

ขัดขวางการแก้ปัญหา เช่น ขาดความรู้ ขาดเทคโนโลยี ขาดกลไกการ

ด�าเนินงาน อย่างเรื่องการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

ต้องดูตั้งแต่ท�าอย่างไรไม่ให้ป่วย ป่วยแล้วท�าอย่างไรบ้าง กลไกในการ

จัดการเป็นอย่างไร ท�าอย่างไรให้การป้องกันและแก้ไขปัญหานี้เกิด 

ความยั่งยืน ทั้งนี้ต้องเป็นปัญหาส�าคัญระดับชาติและสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร ์ชาติ  ยากแต ่ เป ็นไปได ้  แก ้ ไขได ้ด ้วยการวิจัยและ 

อีกก้ำวส�ำคัญของกำรขจัดปัญหำโรคมะเร็งท่อน�้ำดี
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พัฒนา น�าไปประยุกต์ใช้และขยายผลได้ และส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ 

สังคม ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และศักยภาพการแข่งขันของชาติ

รศ.นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP กล่าวถึงโครงการ

ท้าทายไทยว่าเป็นงานใหญ่ท่ีเราได้รบัมอบหมายจากสภาวจัิยแห่งชาตเิพือ่

ประสานงานให้ผูเ้กีย่วข้องมาร่วมกนัด�าเนนิการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้

ตบัและมะเร็งท่อน�า้ด ีซึง่เป็นหวัข้อส�าคญัหวัข้อหนึง่ในชดุโครงการท้าทาย

ไทย ซึง่เป็นโครงการทีจ่ะใช้งานวจิยัแบบมุง่เป้าเพือ่แก้ไขปัญหาส�าคัญของ

ประเทศ จากการหารอืร่วมกนักบัผูเ้กีย่วข้องในขัน้ต้น เรามเีป้าหมายใหญ่

ร่วมกันคือตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับให้หมดไปจากประเทศไทย

จำก CASCAP สู่ท้ำทำยไทย

โครงการท้าทายไทยเพือ่แก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�า้ดี 

เหมอืนกับการขยายโครงการ CASCAP ให้มากขึน้ มขีอบเขตมากขึน้ โดย

มีหน่วยงานต่าง ๆเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น เป็นการน�าผลจากการวิจัยมา

พัฒนาและน� า ไปใช ้ จริ ง เพื่ อแก ้ป ัญหาให ้กับประเทศภายใต ้

พันธกิจว่า“ประชำชนเข้ำถึงกำรบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับพยำธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้ำดี ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ อย่ำงทัน

เวลำ เท่ำเทียม มีคุณภำพ และสมศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์”

โครงการท้าทายไทยเพือ่แก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�า้ดี 

จะมีการด�าเนินการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 

ระดับปฐมภูมิ จะมีการพัฒนาเร่ืองการวินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้

ตับ โดยจะพัฒนาชุดตรวจปัสสาวะ ที่สามารถตรวจว่าเราติดพยาธิใบไม้

ตับจากปัสสาวะ มีการพัฒนาเรื่องปลาปลอดพยาธิ ที่จะมีกระบวนการ

และมาตรฐานว่าปลาเหล่านี้ปลอดพยาธิ สามารถน�าไปประกอบอาหาร 

หรอืแปรรปูได้อย่างปลอดภยั มกีารพฒันารปูแบบการก�าจดัสิง่ปฏกิลูจาก

รถดูดส้วม ปกติรถดูดส้วมมักจะเอาไปทิ้งตามป่าอ้อย ไร่มัน พอถูกฝนก็

จะไหลลงสู่แหล่งน�้า มีการตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อน�าสิ่งปฏิกูลเหล่านี้มา

ผ่านกระบวนการจนปลอดพยาธิแล้วจงึก�าจดั มกีารน�าหลกัสูตรการเรียน

รูเ้พือ่ให้เดก็ เยาวชน รูจั้กพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีและมวีธิปีฏบิตัิ

ตัวไม่ให้เส่ียงกับโรคมาใช้ในการเรียนการสอนด้วย นอกจากนี้ยังจะเกิด

การพัฒนาอ�าเภอต้นแบบในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น�้าดีที่มีการบูรณาการการด�าเนินงานต่างๆข้างต้น ไปจนถึงมีระบบการ

คดักรองกลุม่เสีย่ง ตรวจวนิจิฉยัและส่งต่อเพ่ือการรกัษาโรคมะเรง็ท่อน�า้ดี

อย่างครบวงจร

ในระดับทุติยภูมิ เป็นส่วนที่ CASCAP มีบทบาทร่วมกับกระทรวง

สาธารณสุขในการวางระบบและท�าการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยอัลตร้า

ซาวด์ เช่นเดียวกับระดับตติยภูมิ ที่มีการพัฒนาเรื่องการรักษามะเร็งท่อ

น�้าดี และการรักษาแบบประคับประคองเพื่อดูแลกลุ่มผู้ป่วย
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โดยทัง้ 3 ระดบั ถกูเชือ่มร้อยด้วยระบบฐานข้อมลู CASCAP Tools ส�าหรบั

โอกาสที่ได้รับจากโครงการท้าทายไทย เราสามารถกระจายขอบเขตจาก

เครือข่ายโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมขยายไปทั่วภาคอีสาน สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ

ระบบข้อมูลและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของคน 20 ล้านคนเพื่อติดตาม

พฤติกรรมการตรวจวินิจฉัยและรักษากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคพยาธิ

ใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดใีนระยะยาวตัง้แต่เกดิความผดิปกตใินตบัจนถงึ

เป็นมะเร็งท่อน�้าดีในระยะเริ่มแรก สิ่งนี้เราเรียกว่า Isan (อีสาน) cohort

รศ.ดร.บณัฑติ ถิน่ค�ารพ ผูอ้�านวยการศนูย์จดัการข้อมลูและวเิคราะห์ทาง

สถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ DAMASAC ซึ่งเป็นผู้ออกแบบระบบ 

CASCAP Tools ได้พูดถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหาร

จดัการข้อมลูท่ีจะกลายเป็น “Isan Cohort CASCAP Tools” ว่า ก�าลงั

จะมีนวัตกรรมสู้ภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี โดยมีการจัดท�า

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียกว่า “Isan Cohort Data Warehouse” 

ภายใต้แนวคิด “SIAOW-Isan”(เสี่ยวอีสำน) ซึ่งย่อมาจาก Storing, 

Integration, Access, and Ownership of data for Isan และก�าลังมี

เทคโนโลยีเรียกว่า Database Trigger เป็นโปรแกรมที่ทีมงานร่วมกัน

พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลจากโรงพยาบาลและหน่วยบริการต่าง ๆ

มาเก็บและประมวลผลที่ส่วนกลางโดยอัตโนมัติ 

ข้อดขีอง Database Trigger คอืจะท�างานส่งข้อมลูจากคอมพวิเตอร์หลกั

ของหน่วยบริการให้เองโดยไม่รบกวนใคร ลดภาระการกรอกข้อมูลด้วย

คนอย่างซ�า้ซ้อน โดยข้อมลูของกลุม่เสีย่งและกลุม่ป่วยจะถกูเชือ่มด้วยเลข

ประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้งานแล้วในบางพื้นที่ 

นอกจากนีย้งัมเีทคโนโลยใีหม่อืน่ๆ อกีมากทีส่ามารถน�ามาประยกุต์ใช้ร่วม

กัน อาจมีการเชื่อมกับระบบของแอพพลิเคชั่น LINE ในโทรศัพท์มือถือที่

สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้กบัผูเ้กีย่วข้องผ่านแอพพลเิคชัน่น้ีได้ทนัที 

ซ่ึงเทคโนโลยีเหล่าน้ีได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ อย่างมาก ที่

ส�าคญัคอืเทคโนโลยนีีส้ามารถใช้กบัโรคอืน่ ๆ ได้ด้วย อาจพดูได้ว่า โครงการ

ท้าทายไทย จะท�าให้เราก้าวข้ามโรคมะเร็งท่อน�้าดี แต่จะเป็นนวัตกรรม

ด้านสุขภาพทีจ่ะช่วยดแูลสุขภาพของประชาชน แน่นอนว่าสิง่ต่าง ๆ เหล่า

นี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก CASCAP

CASCAP สู่ท้าทายไทย เรียกว่าเป็นการขยายงานของ CASCAP ในมิติ

ต่าง ๆ ทั้งความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 

พืน้ทีท่�างาน จากคนหลักแสน เป็นหลกัล้าน นบัเป็นความท้าทายอย่างยิง่ 

ในขณะเดียวกัน โครงการท้าทายไทย คือโอกาสส�าคัญ

โครงกำรท้ำทำยไทย นอกจำกเป็นโอกำสของ CASCAP และหน่วยงำน

ต่ำงๆแล้ว ยังเป็นโอกำสส�ำคัญของคนท�ำงำน ที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ในกำรท�ำงำน มีระบบข้อมูลทีค่นท�ำงำนเป็นเจ้ำของข้อมูล สำมำรถน�ำ

ไปพฒันำระบบกำรท�ำงำนของตนเองและศกึษำวจิยั น�ำไปพฒันำควำม

ก้ำวหน้ำในอำชพีได้ แต่สิง่ส�ำคญัทีส่ดุ คงเป็นโอกำสของประชำชนคน

ไทย ที่จะสำมำรถห่ำงไกลภัยเงียบ “โรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น�้ำดี” ได้อย่ำงยั่งยืน



หัวใจพยำบำล
บทสัมภาษณ์

เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

ในขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี พยาบาล เป็นก�าลังส�าคัญที่สามารถ

ช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้นได้ นอกจากผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากพยาบาลขณะ

ที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้ว ชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้ป่วยและญาติ ก็เป็นสิ่งส�าคัญ

ที่พยาบาลต้องช่วยดูแลเช่นกัน วันนี้ ทีมงานบรรณาธิการวารสาร CASCAP ได้

มาพูดคยุกบัพยาบาลประจ�าหอผูป่้วย 8C ซึง่เป็นหอผูป่้วยทีด่แูลผูป่้วยโรคมะเรง็

ท่อน�า้ดโีดยเฉพาะ ซึง่หอผูป่้วย 8C นอกจากจะท�างานในสังกดัของโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังเป็นส่วนส�าคัญของศูนย์ความเป็นเลิศ

มะเร็งท่อน�้าดี และท�างานร่วมกับโครงการ CASCAP และมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี

อย่างใกล้ชดิ โดยวนันีจ้ะเราได้พดูคยุกบั พีห่ล้า-ชวนพศิ สนุย์ี หวัหน้าหอผูป่้วย 

8C เบล-วรรณทิวา เกรียงไกร และ จูน-พิชชาภา ทะเรรัมย์ พยาบาลจากหอผู้

ป่วย 8C เรามาท�าความรูจ้กัและมาฟังมมุมองต่อการท�างานกบัผูป่้วยโรคมะเรง็

ท่อน�้าดีจากทั้ง 3 คนกันเลยครับ

วำรสำร CASCAP อยากทราบว่าพี่ๆ ท�างานดแูลผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ดกีนัมานาน

หรือยัง

เบล เคยอยู่ภาคศัลยกรรมมาก่อน ท�างานมา 6-7 ปี คือ เคยสัมพันธ์กับคนไข้

มะเร็งท่อน�้าดีมาตั้งแต่ตอนน้ัน แต่ท่ีได้ดูแลแบบใกล้ชิดเจาะลึกแบบเฉพาะ

เจาะจงกคื็อตัง้แต่เปิดหอผูป่้วย 8C เหมอืนกัน แต่ก่อนหน้านีก้เ็คยสมัผสัเคยได้

ดูแลโรคนี้อยู่

จูน เพิ่งได้มาท�างาน 1 ปี 3 เดือน (ณ วันที่สัมภาษณ์) ที่ได้คลุกคลีกับผู้ป่วย

มะเร็งท่อน�้าดีระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่เปิดตึกจนถึงตอนนี้

พี่หล้ำ ในส่วนของตัวพี่เอง ถ้าดูแลผู้ป่วยนี้เปิดครบ 1 ปี 1 เดือน (ณ วันที่

สมัภาษณ์) อนันีค้อืดแูลกนัแบบเตม็ๆ เลยเฉพาะโรคนีโ้ดยตรง ส่วนผูป่้วยมะเรง็

ท่อน�้าดี เริ่มเห็นตั้งแต่ท�างานเในบทบาทของพยาบาล เพราะว่าตอนนั้นคนไข้

จะกระจายไปทั่วทั้งโรงพยาบาล เพราะยังไม่มีหอผู้ป่วยโดยตรง ซึ่งหอผู้ป่วย

อย่างหอผูป่้วยพเิศษเขาจะรบัหมดทัง้ อายรุกรรม และ ศลัยกรรม เพราะฉะนัน้

คนไข้ ศัลยกรรม ก็จะมีมะเร็งท่อน�้าดี คนไข้อายุรกรรม ก็จะมีมะเร็งท่อน�้าดี

เหมอืนกนั เพราะฉะนัน้คนไข้มะเรง็ท่อน�า้ดทีีไ่ด้รบัการผ่าตดัเราเจอมาตัง้แต่เรา

ท�างาน

วำรสำร CASCAP ตั้งแต่มีหอผู้ป่วย 8C มา มีผู้ป่วยเยอะไหม

พีห่ล้ำ  ถามว่าเยอะไหม ถ้านบัตามอตัราการคงเตยีงของเรากค่็อนข้างสงู เพราะ

หอผู้ป่วยของเรารองรับคนไข้ที่จะรับการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยตรง ที่เอามา

รักษาโดยตรง และเพื่อลดระยะเวลาในการรอรักษาของคนไข้ซึ่งแต่ก่อนนี้ คิว

การผ่าตัดนี้นาน 2-3 เดือน แต่ ณ ปัจจุบันพอมีหอผู้ป่วยเฉพาะแบบนี้มันให้

คนไข้เข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้น และมีโอกาสรักษาหายมากขึ้นด้วย

วำรสำร CASCAP จากที่ได้คลุกคลีกับผู้ป่วยมา พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น

ลักษณะแบบไหนบ้าง

เบล  ถ้าถามว่าเป็นลักษณะแบบไหน เมื่อได้มาสัมผัสใกล้ชิด จึงมุ่งสังเกตว่า

ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนไข้เดมิทีว่นกลบัไปกลบัมา ตอนแรกๆ กจ็ะมาเจอกันด้วย

การตดิเชือ้หรอืการอดุตนัของท่อน�า้ดหีรอือะไรสกัอย่างหนึง่ แต่ว่าก่อนทีจ่ะท�า

ถึงมาตรการที่จะผ่าตัดได้ คนไข้จะวนกลับไปกลับมาที่เราซ�้าๆ จนท�าให้เกิด
CASCAP | 07

มุมมองต่อกำรท�ำงำนของทีมพยำบำลผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี

เบล
จูน

พี่หล้ำ
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ความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ การลงมาสัมพันธ์กับคนไข้จริงๆ ท�าให้รู้สึกว่าจริงๆ 

แล้ว การรักษาคนไข้ก็มุ่งที่จะหายจากโรค คือ ก็มีความหวังที่จะหายเข้ามา แต่

พอมาสัมผัสเขาลึกๆ ก็จะรู้ว่ามากกว่าการรักษาที่เขาอยากได้ คือการประคับ

ประคองความรู้สึกทางจิตใจ เพราะมันเป็นโรคที่ต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่เจอกันครั้งแรกจน…. คือมันคาดการณ์ได้ว่าจุดสุดท้ายของเขาคืออะไร

ภายในระยะเวลากี่ปี

จูน  ส่วนใหญ่ที่เจอก็เป็นเหมือนคนไข้ที่ระยะสุดท้ายแล้วที่ได้มาท�าการรักษา 

เขาไม่ได้มาเพือ่หวงัทีจ่ะหายอย่างเดียวเขาอยากให้เราดแูลด้านสภาพจติใจและ

สภาพร่างกาย ก็ได้ดูแลทั้งญาติทั้งคนไข้ ได้ให้ค�าปรึกษาหลายๆ อย่างในคนไข้

ระยะสุดท้าย

วำรสำร CASCAP แล้วที่พบส่วนใหญ่ผู้ป่วยและญาติติดปัญหาทางด้านการ

เงินไหม

จูน  ใช่ค่ะ ส่วนมากก็คือในเขตภาคอีสานเราก็จะเป็นอาชีพท�าไร่ท�านา จะมี

ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งที่ต้องมารักษาที่โรงพยาบาล ทั้งค่าอยู่ ค่ากิน ต้องมีค่า

ใช้จ่ายขึ้น ในรายที่มานอนโรงพยาบาลก็จะขาดรายได้

วำรสำร CASCAP ญาติด้วยใช่ไหม

จูน ใช่คะ ญาติด้วย ก็จะมาเฝ้าด้วย

วำรสำร CASCAP จากที่ได้คลุกคลีกับผู้ป่วยที่เข้ามาตรงนี้ เขาคาดหวังไหมว่า

เขาจะหายจากโรคนี้ 

พี่หล้ำ จริงๆ คนไข้และญาติ ญาติจะเป็นคนที่รู้การด�าเนินการไปของโรคดีกว่า

คนไข้ เพราะคนไข้จะยังถูกปิดบัง เพราะฉะนั้นตัวคนไข้เองจะมีความคาดหวัง

สูงว่าตัวเองจะต้องหาย เพราะคนไข้ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรจริงๆ และยังไม่รู้

ว่าอนาคตจะเป็นยงัไงแต่ตวัญาตริูแ้ล้ว แต่ในบทบาทพยาบาลเองทีอ่ยูห่อผูป่้วย

จะเป็นคนทีป่ระสานคอยเชือ่มระหว่างผู้ป่วยกบัญาต ิข้อดขีองหอผูป่้วยเรา คอื

ว่ามนัเป็นกลุ่มโรค คนไข้จะค่อยๆ เรยีนรูเ้องโดยอตัโนมตัว่ิาคนนีอ้าการเหมอืน

เรา แล้วเขาก็จะเกิดข้อสงสัย ซึ่งตรงน้ีพยาบาลก็จะได้ใช้วิชาชีพของตัวเองใน

การทีจ่ะเข้าถงึปัญหากบัผูป่้วยและญาตว่ิาเราจะท�ายงัไงให้คนไข้รบัรู ้ซ่ึงเราจะ

มกีารวางแผนกันอกีทหีนึง่ บางทแีค่เราเดนิตรวจเยีย่มคนไข้ทกุวนั ตอนเช้าหรอื

แต่ละเวรเราก็จะเห็นสีหน้าคนไข้กับญาติ ญาตินี้จะบ่งบอกเลย คนไข้สีหน้าจะ

บ่งบอกอยู่แล้ว คือญาติเขาจะมีความทุกข์ท่ีแสดงออกทางสีหน้าให้เราเห็น

โดยตรง ซึ่งจุดนี้มันจะเป็นจุดที่ให้เราเข้าไปหาญาติ แล้วตัวน้องผู้ปฏิบัติเองเขา

จะรู้ในเชิงลึก เพราะว่าได้อยู่กับคนไข้ 24 ชั่วโมง กับญาติ 24 ชั่วโมง เขาจะรู้

เลยว่าเคสนีรู้ว่้าตวัเองเป็นอะไรหรอืยงั แล้วญาตริูห้มดแล้วแต่ญาตยิงัไม่ได้บอก 

ซึ่งจุดนี้มันส�าคัญมากว่าถ้าเจอเคสที่แบบว่าระยะสุดท้ายจะท�ายังไงเพราะว่า

คนไข้ต้องร่วมตัดสินใจว่าเขาจะต้องวางแผนชีวิต ว่าเวลาที่เหลืออยู่จะต้องให้

คนไข้มีสทิธิเ์ลอืกว่าเขาจะเลอืกเส้นทางไหน แบบไหน คอืความหวงัทีเ่ข้ามาครัง้

แรกคือทุกคนอยากหายนัน่แหละ แม้แต่ญาตกิอ็ยากหาย แต่ทนีีเ้มือ่เราปรบัมมุ

มองของญาติและผู้ป่วยแล้ว ความหวังต่อไปของเขาคืออะไร ความหวังคือใช้

เวลาที่เหลืออยู่ให้มีความสุขที่สุด แล้วก็ต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ คือ ถ้าเป็นลูก

ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ให้มันดีที่สุด ท�าสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไข้ แล้วพยาบาลจะ

คอยเป็นตัวเชื่อมคอยประสานจนถึงจุดนั่นมากกว่า ซึ่งมันก็เป็นข้อดีของหอผู้

ป่วยเราที่มันเป็นเฉพาะโรคแล้วมันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วน้องจะได้

เข้าใจเข้าถึงผู้ป่วยกลุ่มนี้ญาติกลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้น

วำรสำร CASCAP  อย่างที่ตอนนี้เรามีมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีเข้ามาช่วยเหลือผู้

ป่วยที่ยากจนในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายบางอย่างโดยทาง

หอผู้ป่วย 8C เป็นผู้ด�าเนินการ ทางทีมพยาบาลในหอผู้ป่วย 8C พิจารณาจาก

ตรงไหนว่าใครน่าจะได้รับการช่วยเหลือมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี

เบล  ถ้าถามว่าพิจารณาจากตรงไหน พยาบาลเป็นวชิาชพีทีอ่ยูใ่กล้ชดิกับผูป่้วย

ตลอด 24 ชั่วโมง มันท�าให้เห็นข้อเท็จจริงหลายอย่างทั้งในเชิงของหน้าที่การ

งาน ความสมัพนัธ์ในครอบครวัของคนไข้และญาตริวมถงึคนอืน่ด้วย ไม่ว่าญาติ

ใกล้ชดิหรอืไม่ใกล้ชดิ ผูด้แูลประจ�า ผูด้แูลหรือไม่มผีูด้แูล ก่อนอืน่เราจะพจิารณา

จากคนที่มีฐานะยากจนหรือบางคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัว ต้องนอนโรง

พยาบาลแล้วไม่ได้ประกอบอาชพี คนทีเ่หลอือยูก่ม็คีวามล�าบาก อย่างเช่น เหลอื

แม่คนเดยีวกบัลกูอกีหลายคนทีย่งัเรยีนไม่จบหรอืยงัเป็นเดก็อยูค่อืขาดเสาหลกั

ไปแล้วท�าให้พังทลาย หรือไม่สามารถหาเงินมาทดแทนในส่วนที่หายไปได้จาก

หัวหน้าครอบครัวที่ป่วย ก็จะพิจารณาจากประเด็นนี้เป็นอย่างแรก แต่ว่าจาก

การที่เราสัมผัสคนไข้มา 24 ชั่วโมง นอกเหนือจากคนกลุ่มนี้ การรับความช่วย

เหลอืจากมลูนธิิฯ ด้วยจ�านวนเงนิทีเ่ยอะหรอืน้อย อย่างทีบ่อกไปตัง้แต่ตอนแรก

ว่า เขาไม่ได้มามุง่เน้นว่าเขาจะมาหายอย่างเดยีว พอไปสกัพกัหนึง่เขาก็จะเรยีน

รู้ว่าเขาไม่ได้หรอกเอาแค่สุขสบาย ไม่ทรมานจากโรคนี้มันเพียงพอ การได้รับ

ความช่วยเหลอืเลก็ๆ น้อยๆ ทีไ่ม่ใช่จ�านวนเงนิมากมายเลย อาจจะเป็นการช่วย

เหลอืส่วนเกนินดิๆ หน่อยๆ ค่ารถกลบับ้านในกรณทีีพ่อมเีงนิทีเ่ป็นทีเ่จียดออก

มาเพือ่ใช้ คอืไม่ว่าสถานะไหนเราเดนิไปบอกเขาว่า “ทางมลูนธิฯิ มีเงนิทีจ่ะช่วย

คุณนะคะ ไม่ต้องกังวล” เขาก็จะรู้สึกดีใจมากรู้สึกมีพลังและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวที่

จะอยู ่และป่วยอยูก่บัโรคนีค้นเดยีว คอืยงัมคีนอกีหลายฝ่ายทีย่งัคอยช่วยเหลอื

เขา ทุกครั้งที่เขาท้อ ก็จะบอกว่ามีคนอีกมากที่เป็นแบบนี้ และเราก็ไม่ได้หมด

หนทางสักทีเดียวมีอีกหลายหน่วยงานท่ีคอยดูแลคุณรวมทั้งมูลนิธิฯด้วย ถ้ามี

ปัญหาอะไรท่ีอยากให้ช่วยเหลอื หรอืมนัตดิขดัจริงๆ ทีม่นัเป็นความทกุข์ทางใจ

ไม่ใช่ทางกายถ้าเราสามารถช่วยเหลือได้ เราก็ยินดี ทางมูลนิธิฯ ก็ยินดี 

วำรสำร CASCAP  แสดงว่าผู้ป่วยเขาจะติดต่อสื่อสารกับเราโดยตรง ญาติผู้

ป่วยก็จะติดต่อกับพยาบาลเลย

เบล  อย่างเช่น วันหนึ่งที่มีความจ�าเป็น ต้องเรียกว่าความจ�าเป็น การใช้โปรตีน

ความเข้มข้นสูงในกรณีที่ผ่าตัดเนื้อตับไปแล้ว คือไม่ว่าคุณจะท�างานอะไร การ

ใช้โปรตีนตัวนี้ไปสักพักหน่ึงเงินมันต้องหมดแน่นอน อย่างท่ีว่า นอนนานๆ 

โปรตีนแค่กระป๋องละ 500-600 บาท แต่พอซื้อไปได้สัก 2-3 กระป๋องก็เริ่มจะ

มีปัญหาแล้ว เราก็จะสัมผัสได้จากแววตาสีหน้าทุกครั้งที่เราไปบอกว่าจ�าเป็น

ต้องซื้อตัวน้ีเพ่ิมซึ่งไม่สามารถเบิกตามสิทธิ์ประกันสุขภาพได้ ต้องซ้ือเองและ

จ�าเป็นต้องใช้ เขาก็จะบอกว่า “ชะลอออกไปอีกหน่อยได้ไหม” “รอญาติมา

ก่อน” ก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเริ่มมีปัญหาการเงิน ถ้าพิจารณาแล้ว หากว่าควรได้รับ

ความช่วยเหลอื เรากจ็ะเข้าไปช่วย เรากจ็ะมกีารกล่าวถงึว่ามลูนธิิมะเรง็ท่อน�า้ดี
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ว่ามีการช่วยเหลืออยู่นะ คุณไม่ได้ถูกทอดทิ้ง

พี่หล้ำ จริงๆ ด้วยความที่เป็นพยาบาลที่อยู่กับคนไข้ตลอด พยาบาลจะเฝ้า

สังเกตว่าคนไข้คนนี้ ญาติคนนี้ คนเราบางทีทุกข์ไม่ทุกข์มันออกมาทางหน้าตา 

เขาจะออกมาทางสีหน้า เขาจะนั่งคุยกันสองคนระหว่างคนไข้กับญาติที่เฝ้ากัน

แล้วกต็วัพยาบาลทีเ่ฝ้าอยูเ่ขาจะสงัเกตเหน็ได้ว่าเหมอืนกบัเคสนีจ้ะมปัีญหาคอื

คนไข้ไม่กล้าที่จะบอกเรา แล้วโดยพยาบาลรู้อยู่แล้วว่ากลุ่มโรคน้ีมันจะเรื้อรัง

แล้วเขามารับการรักษา ปัญหาต่างๆจะได้จากการสังเกตญาติที่มาเยี่ยม คนที่

เฝ้าบางทีดูแค่การแต่งตัวการกินอยู่ มันก็จะแสดงว่าเขาพยายามประหยัดเพื่อ

เก็บเงินไว้รักษา ตรงนั้นมันก็จะเป็นการแสดงอาการออกมาว่าเคสนี้ก�าลังมี

ปัญหาเรือ่งเงนิ ซ่ึงน้องกจ็ะเข้าไปคยุด้วย แล้วพอเข้าไปคยุด้วยเรากจ็ะมาส่งเวร

กันพี่ก็จะเข้าไปคุยในเชิงลึก แค่เข้าไปคุยเท่านั้นแหละเขาจะปล่อยมาหมดทุก

อย่าง จรงิๆ เงินค่ารกัษามนัไม่ได้แพงอะไรแต่เงนิทีใ่ช้ในการเดนิทางมาหาหมอ

แพงมากกว่า เพราะว่าตอนนีเ้รามหีลกัประกนัสขุภาพรองรบั แต่ค่าเดนิทางมา

แต่ละครัง้ บางคนเหมารถมาเพราะบ้านอยูไ่กล บางคนไม่มค่ีารถโดยสารมาหา

หมอ ซึ่งเราไม่รู้เลย จนเรารู้ว่าให้ไปซื้อโปรตีนเขาก็บอกว่า “รอญาติส่งเงินมา

ให้ก่อน” เรากร็ูแ้ล้วว่าคนไข้ไม่มเีงนิ แล้วกต้็องเข้าไปหาแล้วหาทางออกช่วยกนั 

ซึ่งเรามีมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีมาช่วยเหลือ พอหาทางออกช่วยคนไข้ได้แล้วก็

อธิบายให้คนไข้ฟัง พอตอนน้ันสีหน้าคนไข้เปลี่ยนไปมาก จากสีหน้าอมทุกข์

กลับกลายเป็นสีหน้าคนมีความหวัง เช่นเดียวกับกรณีที่ไม่มีเงินค่ารถกลับบ้าน

ก็มาแจ้ง ทางทีมพยาบาลจะหาเงินจากทางมูลนิธิฯให้เป็นค่ารถกลับบ้าน ตรง

นัน้เขาก็มคีวามหวังแล้ว มคีวามหวังว่าเขาไม่โดดเดีย่ว มคีวามหวงัว่าคนเราเมือ่

ไม่สบาย เงินเป็นตัวหลัก เงินหาไว้ก้อนหนึ่งแหละ แต่มันเพียงพอเลยส�าหรับ

เขาในการที่จะเดินทาง เพราะบ้านอยู่ไกล อยู่เมืองเลย หรือว่าสกลนคร เหมา

รถมาแต่ละครั้งเป็นเงิน 4,000-5,000 บาท ในบางกรณีเราก็เข้าใจว่าเขามีเงิน

พอรักษา แต่พอเข้าไปนั่งคุยจริงๆ แล้วเขาจะบอกว่าเกรงใจ บางคนต้องหาเงิน

โดยเอาที่ดินไปจ�านอง โชคดีที่น้องเราสังเกตแล้วพูดคุยกัน 

วำรสำร CASCAP  เรือ่งแบบนีถ้้าไม่ได้ใกล้ชดิกบัคนไข้จรงิๆก็อาจไม่ทราบเลย

พี่หล้ำ  คนไข้เราเวียนไปเวียนมาก็จะมีความคุ้นเคยกัน คุยกันมันคล้ายๆ ว่า

สนิทกันแล้ว มันยอมรับกันและไว้วางใจกัน ก็สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เราก็

สามารถเข้าไปช่วยเขาได้ในจุดๆนั้น อย่างการช่วยค่ารถกลับบ้าน เราเคยช่วย

ครอบครัวหนึ่งจ่ายค่ารถเพื่อให้แม่ไปเสียชีวิตที่บ้าน ซึ่งจริงๆเรายังไม่ได้ข้อมูล

ในตอนแรก แต่เราจะต้องเฝ้าสังเกตแต่ละคนๆไป ก็มีบ้างที่บอกเราเลยว่าไม่มี

เงนิ แต่เรากต้็องประเมนิจากญาตทิีม่าเยีย่ม ลกูทีม่าเยีย่มมเีฟอร์นเิจอร์ครบทกุ

อย่างแต่บอกว่าไม่มีเงิน ซึ่งตรงน้ีเราก็จะไม่ดึงมูลนิธิฯเข้ามาช่วยเพราะเราคิด

ว่าเขาคงยงัมศีกัยภาพอยู ่มคีนร้องขอเรากอ็ธบิายให้เขาฟังว่าคนทีเ่ขาไม่มจีรงิๆ 

คือไม่มีแบบไหนเขาก็เข้าใจตรงจุดๆ นี้ว่าคนที่ไม่มีกว่าเขาจริงๆ 

วำรสำร CASCAP  ปกติคนไข้รอบหนึ่งจะอยู่กับเรานานไหม

จูน  แล้วแต่เคส บางคนก็จะวนมาหลายครั้งในรอบหนึ่งเดือน อย่างเช่น พึ่ง

กลับบ้านไปได้ 2-3 วันก็จะได้กลับเข้ามาเป็นผู้ป่วยในใหม่อีกครั้ง

วำรสำร CASCAP  แล้วจากทีไ่ด้ช่วยเหลอืผูป่้วยมามใีครตดิต่อกลบัมาบ้างไหม

ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้าง

เบล เรียกว่าตลอด อย่างวันนี้ก็มีกลับมาเยี่ยม ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็หิ้วของมา

ฝาก อย่างเคสทีส่ิน้สดุการรกัษาแล้วกลบัไปถงึบ้านกจ็ะมกีารโทรกลบัมาเพือ่ที่

จะบอกว่าคนไข้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง มีมาตลอดทุกๆ เคสเลยเกือบจะทุกเคส 

ถ้านับ 10 เคสก็จะหายไปสัก 2-3 เคส นอกจากนั้นคือจะโทรมาบอกหมดว่า

ตอนนี้คนไข้เสียชีวิตแล้วแต่ว่าเป็นการจากไปอย่างสงบอะไรอย่างนี้ค่ะ 

แล้วอย่างทีบ่อกว่าการช่วยเหลอืจากมลูนธิฯิ ในจ�านวนเงนิทีม่ากหรอืน้อยแตก

ต่างกันในแต่ละเคส แต่สิ่งสุดท้ายที่เขาอยากได้จากเราคือการดูแลเขา เคยมี

เคสที่บอกว่า “มันรู้สึกแย่ที่เป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หาย” คือเขาเจอตอนที่มัน

เป็นระยะสุดท้ายแล้ว แต่พอเราได้พูดคุยได้ท�าอะไรช่วยเขาแล้ว แม้กระทั่งสบู่ 

ยาสีฟัน ยาสระผมเล็ก ๆน้อย ๆอะไรอย่างนี้ เขารู้สึกว่าเขาได้รับการช่วยเหลือ

และการดูแลอย่างเต็มที่ แล้วตอนสุดท้ายพอส่งเขากลับบ้าน ไม่มีเงินสักบาท

เราก็ยังช่วยเหลือ มีเงินช่วยเหลือที่จะส่งคุณกลับบ้าน คือเขาก็รู้สึกว่าดีนะที่ได้

เข้ามารับการรักษาที่นี่ 

วำรสำร CASCAP  ทราบว่ามีผู้ป่วยที่ต้องกลับมารับการรักษาและพักรักษา

ตัวที่นี่อีก เป็นเพราะอะไร

พี่หล้ำ  มันคล้ายๆ ว่าด้วยตัวของโรคเองที่มันมีโอกาสที่จะเกิด แล้วก็คนไข้

จ�านวนมากทีไ่ม่ดแูลตนเองหรอืไม่ได้รบัการดแูลจากญาตอิย่างเคร่งครัด เพราะ

บางทีถึงเราจะมีคู่มือให้เขาก็ไม่ค่อยได้มาเปิดอ่าน ท้ังทีเรามีสายตรงให้โทรมา

ปรึกษาเขาก็ไม่โทรมา ครั้นเขาจะโทรมา ทางโรงพยาบาลก็บอกให้เข้ามาดีกว่า 

โรคนี้คนไข้จะอ่อนไหวไหวต่อการช็อก ซึ่งจุดๆ นี้คนไข้ก็ยังเรื้อรังมันก็ต้องกลับ

ไปกลับมาอยู่ เพราะบางทีการรักษามันยังการรักษาแบบประคับประคอง ถ้า

เปน็การรกัษาผ่าตัดก็จะไม่ค่อยเห็นกลับมา แต่ถา้รักษาแบบประคับประคองก็

จะเห็นวนเวียนไปมา อาการทรุดบ้าง หรือติดเชื้อบ้าง 

อ่านกันจนเพลินจนหมดหน้ากระดาษ เรียกได้ว่าพยาบาลที่ท�างานกบัผู้ป่วยไม่

ได้มีเพียงมิติการรักษาและดูแลสุขภาพกายของผู้ป่วยเท่านั้น ยังต้องมีมิติด้าน

จติใจ ทีจ่ะช่วยท�าให้คนไข้และครอบครวัคลายความกังวลและมสีภาพจติใจและ

มสีถานะทีส่ามารถดแูลคนไข้ต่อไปได้เองอกีด้วย เราจะมาตดิตามเรือ่งราวของ

พยาบาลที่ท�างานดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีตอนจบในฉบับต่อไปครับ

                                                            โปรดติดตามในฉบับต่อไป
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Women in Science : ผศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม 
นักวิจัยผู้มีอุดมการณ์ขจัดปัญหามะเร็งท่อน�้าดีให้หมดไปจากประเทศไทย

เม่ือไม่นานมานี้ ทีมงานวารสารโครงการ CASCAP ทราบว่า ผศ.ดร.

วัชรินทร์ ลอยลม ผู้บริหารและนักวิจัยคนส�าคัญของโครงการ ได้รับทุน

โครงกำรทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงำนวิทยำศำสตร์” 

(For Women in Science) ประจ�ำปี 2558 อาจารย์เป็น 1 ใน นัก

วิจัยสตรีไทยผู้ได้รับทุนวิจัยทั้งหมด  6 ท่าน จาก 3 สาขา ได้แก่ สาขา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี  ซึ่ง 

อาจารย์วัชรินทร์ ได้รับทุนกับผลงานวิจัยหัวข้อ “กำรค้นหำตัวบ่งชี้

ชีวภำพในเลือดและปัสสำวะเพ่ือใช้ในกำรคัดกรองและเฝ้ำระวังกลุ่ม

เสี่ยงมะเร็งท่อน�้ำดี”

โครงการทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ริเริ่มขึ้นในปี 

2540 โดยลอรีอัล กรุ๊ป โดยความร่วมมือขององค์การเพ่ือการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโกโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องบทบาทสตรีในสายงาน

วิทยาศาสตร์โดยปัจจุบันมีนักวิจัยสตรีมากกว่า 1,500 ท่าน จาก 108 

ประเทศทัว่โลกทีไ่ด้รับการสนบัสนุนภายใต้โครงการนี ้ส�าหรับประเทศไทย 

โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”  

เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2545  โดยมอบทุนวิจัยทุนละ 250,000 บาท ให้กับ

นักวิจัยสตรีที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี เป็น

ประจ�าทุกปี 

ผศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา

ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรั้งต�าแหน่ง

เลขานกุารโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�า้ดภีาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) ตลอดเวลาที่ผ่านมา งานวิจัยของ ผศ.

ดร.วัชรินทร์ ลอยลม มุ่งเน้นการพิสูจน์กลไกในระดับโมเลกุลของการติด

เชื้อพยาธิใบไม้ตับที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการก่อมะเร็งท่อน�้าดี ซึ่งการ

เปลีย่นแปลงของแบบแผนการแสดงออกและการท�างานของยนีทีไ่ด้จาก

การศึกษาน�าไปสู่การประยุกต์ใช้สารยับยั้งการท�างานของโปรตีนในการ

ป้องกนัและรักษามะเรง็ท่อน�า้ดีให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมถงึใช้เป็น

ตัวบ่งชี้ชีวภาพเพื่อที่จะสามารถใช้ในการคัดกรองและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

และการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี
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อย่างทีรู่ก้นัว่า โรคมะเรง็ท่อน�า้ด ี เป็นปัญหาทางสาธารณสขุทีส่�าคญัของ

ประเทศไทย ที่ประชากรเสียชีวิตด้วยโรคนี้ทั่วประเทศปีละกว่า 20,000 

คน โดยเกินกว่าครึ่งเป็นประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือพบ

อุบัติการณ์เกิดโรคที่สูงที่สุดในโลก ข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่าสาเหตุ

ของการเกิดมะเร็งชนิดนี้ในประเทศไทยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อ

พยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini อันเน่ืองมาจากการรับ

ประทานปลาน�้าจืดชนิดมีเกล็ดในวงศ์ปลาตะเพียนแบบดิบ ๆหรือสุก ๆ

ดิบ ๆ เช่นปลาร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม ฯลฯ ในปัจจุบันพบว่าประชากรกว่า 

6 ล้านคนถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน�้าดี อย่างไรก็ตามพบว่า

ผู ้ท่ีติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับไม่ได้พัฒนาไปเป็นมะเร็งท่อน�้าดีทุกราย มี

ประมาณร้อยละ 10 ของผูต้ดิเชือ้หรอืเคยตดิเชือ้พยาธใิบไม้ตบัแบบเรือ้รงั

เท่านั้นที่มีความเสี่ยงสูงพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้ 

มะเรง็ท่อน�า้ดมีกีารด�าเนนิโรคช้า ท�าให้ผูป่้วยได้รบัการวนิจิฉยัโรคเมือ่อยู่

ในระยะสุดท้ายหรือมะเร็งได้แพร่ลุกลามแล้ว ส่งผลให้การรักษาไม่เป็นที่

น่าพอใจดงันัน้การศกึษาเพือ่หาตวับ่งชีช้วีภาพของความเสีย่งต่อการเกดิ

มะเรง็ท่อน�า้ดจีงึมปีระโยชน์อย่างยิง่ในการตรวจคดักรองเพือ่เฝ้าระวงักลุม่

เส่ียงต่อการเกดิมะเรง็และท�าให้สามารถตรวจหาผู้เป็นมะเรง็ในระยะแรก

ได้ เพราะหากผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีได้รับการวินิจฉัยและเฝ้าระวังแต่แรก

เริ่มก็จะได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ท�าให้มีโอกาสหายได้ 

ผศ.ดร.วชัรนิทร์ ลอยลมและคณะวจิยัพบว่ามตีวับ่งชีช้วีภาพหลายชนดิที่

สามารถจ�าแนกผู้ที่เป็นโรคมะเร็งท่อน�้าดีและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด

มะเรง็ท่อน�า้ดีออกจากกลุ่มคนปกตไิด้ โดยเฉพาะตวับ่งชีช้วีภาพทีม่คีวาม

สัมพันธ์กับการหนาตัวของท่อน�้าดีซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญต่อการ

พฒันาเป็นมะเรง็ท่อน�า้ดไีด้ ดงัน้ันงานวจิยัทีท่�าอยูม่เีป้าหมายหลกัคอื การ

ค้นหาตัวบ่งชี้ชีวภาพในเลือดและปัสสาวะที่สัมพันธ์กับภาวะการหนาตัว

ของท่อน�้าดีจากการตรวจอัลตร้าซาวด์ เพ่ือน�าไปใช้เป็นตัวบ่งชี้เพื่อคัด

กรองและเฝ้าระวังภาวะเสีย่งต่อการเกดิมะเรง็ท่อน�า้ดใีนกลุม่เสีย่งทีม่อียู่

จ�านวนมาก

อาจารย์วัชรินทร์ กล่าวถึงงานวิจัยนี้ว่า “ความส�าเร็จจากงานวิจัยนี้จะมี

ประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจคัดกรองเพ่ือเฝ้าระวังประชากรกลุ่มเส่ียง

ต่อการเกิดมะเรง็ท่อน�า้ด ีซึง่ในประเทศไทยมปีระชากรทีเ่สยีชวิีตด้วยโรค

นีท้ัว่ประเทศปีละกว่า 20,000 คน โดยเฉพาะประชากรในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือซึ่งอยู่ในวัยแรงงานและเป็นหัวหน้าครอบครัว ทั้งนี้มะเร็งท่อ

น�้าดีมีการด�าเนินโรคช้า ท�าให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคเมื่ออยู่ในระยะ

สุดท้ายหรือเมื่อมะเร็งได้แพร่ลุกลามแล้ว ส่งผลให้การรักษาไม่เป็นที่น่า

พอใจ แต่การพัฒนางานวิจัยนี้จะช่วยให้สามารถตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้า

ระวงักลุ่มเส่ียงต่อการเกดิมะเรง็ท่อน�า้ด ีซึง่จะท�าให้สามารถตรวจหาผูเ้ป็น

มะเร็งท่อน�า้ดไีด้ตัง้แต่ระยะแรก เพราะหากผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ดไีด้รบัการ

คัดกรอง เฝ้าระวังและวินิจฉัยต้ังแต่แรกเริ่มก็จะได้รับการรักษาแบบ

หายขาดด้วยการผ่าตัด ท�าให้มีโอกาสหายได้ ซึ่งเป็นการลดความสูญเสีย

ทางเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นอย่างมาก”
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“นี่ผมก�ำลังเสี่ยงกับมะเร็งท่อน�้ำดีอยู่หรือเปล่ำ” อาจเป็นค�าถามที่

หลายๆคนก�าลังสงสัย หลังจากท่ีช่วงน้ีได้รับข่าวสารกันมากขึ้นว่าโรค

มะเร็งท่อน�้าดี เป็นโรคที่คนอีสานป่วยและเสียชีวิตกันมากที่สุด ซึ่งมีการ

ประมาณกันว่า คนอีสาน 6 ล้าน จาก 21 ล้านคน ก�าลังเสี่ยงต่อการเป็น

มะเรง็ท่อน�า้ด ีและทกุปีจะมคีนเสยีชวิีตด้วยโรคนีก้ว่า 14,000 คน แต่ทกุ

คนไม่ต้องกลัวนะคะ เพราะว่ามะเร็งท่อน�้าดีนั้นสามารถรักษาให้หาย ถ้า

เราตรวจเจอและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 

“สิง่ทีย่ำกกคื็อมะเรง็ท่อน�ำ้ดใีนระยะเริม่ต้น ไม่มอีำกำรแสดงออก” กว่า

จะแสดงอาการบ่งชีท้ีช่ดัเจนกม็กัจะเป็นมะเร็งท่อน�า้ดใีนระยะลุกลาม ซึง่

การรกัษาต้องใช้งบประมาณทีส่งูและโอกาสหายขาดยงั 50-50 ดงันัน้กำร

เฝ้ำระวงัมะเรง็ท่อน�ำ้ดใีนกลุ่มเสีย่งจงึมคีวำมส�ำคญัในกำรค้นหำมะเรง็

ท่อน�้ำดีในระยะเริ่มต้นเพ่ือน�าไปสู่การรักษาก่อนท่ีโรคจะเข้าสู่ระยะ

ลุกลาม ดังนั้นถึงเวลาแล้วนะคะ ท่ีเราจะตรวจสอบตนเองว่าก�าลังเป็น 

“กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน�้ำดี” อยู่หรือไม่

“กลุ่มเส่ียงมะเร็งท่อน�้ำดี” หมายถึง คนที่ติดหรือเคยติดพยาธิใบไม้ตับ

จากการกนิปลาน�า้จดืเกลด็ขาวแบบสกุๆดิบๆ คนกลุม่นีย้งัไม่มอีาการของ

โรคแต่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน�้าดีใน 20-30 ปีข้างหน้า และประกอบ

ไปด้วย 3 ลักษณะ คือ

1. เป็นคนอสีำนโดยก�ำเนดิ: คนอีสานมวีฒันธรรมการกนิปลาสกุๆดบิๆ 

ซึ่งมีโอกาสติดหรือเคยติดพยาธิใบไม้ตับ

2. อำยุ 40 ปีขึ้นไป: อายุในช่วงนี้อาจเกิดมะเร็งท่อน�้าดีระยะเริ่มต้นที่

ยังไม่มีอาการแสดงออก

3. มีประวัติเป็นโรคพยำธิใบไม้ตับหรือเคยเป็นโรคนี้ ซึ่งดูได้จาก

     3.1) เคยกินปลาน�้าจืดเกล็ดขาวแบบสุกๆดิบๆ: จากอาหารปลาดิบ

วงศ์ปลาตะเพียนที่มีระยะติดเชื้อของพยาธิใบไม้ตับ ซ่ึงพยาธิใบไม้ตับ

เข้าไปอยูใ่นท่อน�า้ดีและท�าให้เกดิการอกัเสบเร้ือรงั หากปรงุปลาให้สกุด้วย

ความร้อนจะฆ่าพยาธิได้

      3.2) เคยตรวจเจอไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ: พยาธิใบไม้ตับตัวเต็ม

วัยที่อยู่ในท่อน�้าดีจะออกไข่ได้ถึงวันละ 100-2,000 ฟอง และปะปนมา

กับอุจจาระจนตรวจนับได ้และพยาธิจะมีชี วิ ต ในร ่ างกายคน 

ได้นานถึง 25 - 30 ปี

    3.3) เคยกินยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับพราซิควอนเทล: เฉพาะผู้ที่ตรวจพบ

ไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระอาจได้รับยาถ่ายพยาธิพราซิควอนเทลท�าให้

ลดการอักเสบในท่อน�้าดี ซึ่งต้องไม่กลับไปกินปลาดิบติดพยาธิอีก เพราะ

จะท�าให้เกิดการอักเสบซ�้าซ้อนซึ่งอาจเร่งอัตราการเกิดมะเร็งท่อน�้าดีได้

ปัจจุบันการเฝ้าระวังมะเร็งท่อน�้าดีในกลุ่มเส่ียงท�าได้โดย กำรตรวจอัล 

ตร้ำซำวด์ (UltraSound: U/S) ช่องท้องปีละ 1 ครั้ง และหากเป็น 

กลุ่มเสี่ยงสูง คือ ตรวจพบพังผืดรอบท่อน�้าดี (periductal fibrosis) จะ

ต้องตรวจอัลตร้ำซำวด์คัดกรองทุก 6 เดือน เพื่อเฝ้าระวังการเกิดมะเร็ง

ท่อน�า้ดต่ีอไป ซึง่ถ้ากลุม่เส่ียงไม่ได้รบัการเฝ้าระวงัโรคมะเรง็ท่อน�า้ด ีปล่อย

ให้ระยะการพัฒนาโรคค่อยๆด�าเนินต่อไป จากเซลล์ท่อน�้าดีปกติจะถูก

พัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งด้วยกระบวนการกลายพันธ์ุที่ระดับสารพันธุกรรม 

(DNA mutation) เพราะอนมุลูอิสระทีเ่มด็เลือดขาวปล่อยออกมาเข้าตอบ

สนองต่อพยาธิในกระบวนการอับเสบน้ันสามารถสร้างความเสียหายให้

กับเซลล์ท่อน�้าดีปกติได้เช่นกัน พอเวลาผ่านไปร่างกายไม่ได้รับการรักษา

เพื่อลดการอักเสบ เซลล์ท่อน�้าดีที่ผิดปกติจะแบ่งตัวจ�านวนมากอย่าง

ควบคมุไม่ได้และกลายเป็นมะเรง็ท่อน�า้ดใีนทีส่ดุ ซึง่ถ้าระยะของโรคมกีาร

ลุกลาม การรักษาจะยิ่งท�าได้ยากขึ้นอีกทั้งใช้งบประมาณจ�านวนมาก ซึ่ง

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลยุคปัจจุบัน จะ

เข้ามาด้วยระยะนี้ของโรค 

“ไม่มใีครอยำกป่วย ไม่มใีครอยำกตำยจำกมะเรง็ท่อน�ำ้ด ีดงันัน้ต้องหนั

ผมก�าลังเป็นมะเร็งท่อน�้าดีอยู่หรือเปล่า
ดร.พรชีรา ชูสอน

นักวิชาการโครงการ CASCAP
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มำใส่ใจสุขภำพตนเองให้มำกขึ้น” ตอนน้ีการท�าอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง

ส่วนบนเป็นวิธีที่ท�าได้สะดวก รวดเร็ว ไม่เจ็บตัว แค่งดน�้างดอาหารก่อน

ตรวจ 4-6 ชั่วโมง จ่ายเงินเฉลี่ยครั้งละ 500-1,000 บาท ก็ได้เฝ้าระวังโรค

มะเร็งท่อน�้าดี ซึ่งถ้าเจอระยะแรกยิ่งโชคดี เพราะยังวางแผนรักษาได้ทัน 

นอกจากนีก้ารอลัตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนยงัมข้ีอดใีนการตรวจความผดิ

ปกติของอวัยวะอื่นๆ เช ่น ตับ ไต ถุงน�้ าดี  อีกด ้วย ถือได ้ว ่า 

คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม 

ดังนั้นขอฝากถึงคนที่ก�าลังเป็นกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน�้าดี หรือมีคนที่เรารัก

ก�าลังเป็นอยู่ ให้ชวนกันไปตรวจอัลตร้าซาวด์เป็นประจ�าตามข้อแนะน�า

เบื้องต้น เพื่อให้เราทุกคนปลอดภัยจากโรคมะเร็งท่อน�้าดีกันนะคะ
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CASCAP จัดประชุมโครงกำรท้ำทำยไทย Thai-

land grand challenges 

CASCAP เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการ 

Thailand grand challenges โดยมีการประชุม

เพือ่ระดมความคดิเห็น ประเดน็การจดัหลักสตูรการ

เรียนการสอนและสื่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดีส�าหรับโรงเรียนทั้งในระบบโรงเรียน การ

ศึกษาทั่วไปและหมู่บ้านต้นแบบ ณ ห้องประชุม 

5102 ชัน้ 1 อาคารเวชวชิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 

โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวโครงการ CASCAP 

และรองมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี เป็นประธานในการ

ประชุม โดยมีการน�าเสนอโครงการ จาก รศ.ดร.

บัณฑิต ถิ่นค�ารพ น�าเสนอสื่อการเรียนรู้ของละว้า

โมเดล โดย ศ.ดร.บรรจบ ศรีภา และคณะผู้ท�างาน 

นอกจากนี้ยังมีการน�าเสนอ E-book จากจังหวัด

สกลนคร โดยทีมงานจาก นพ.กิตินาถ ติยะไพบูลย์

ไชยา ผู้อ�านวยการ รพ.อากาศอ�านวย และจากทีม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

CASCAP มอบเครื่องอัลตร้ำซำวด์ให้กับโรง

พยำบำลเครือข่ำย

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม MRI ตึก MRI 

ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี

พิธีมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ให้กับโรงพยาบาลเครือ

ข่าย ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไมตับ

และมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(CASCAP) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นประธานในพิธี 

มีการมอบเคร่ืองอัลตร้าซาวด์ให้แก่โรงพยาบาล

เครือข่าย คือ โรงพยาบาลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด, 

โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม, โรง

พยาบาลชนบท จงัหวดัขอนแก่น, โรงพยาบาลกมลา

ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ ประธานมูลนิธิ

มะเร็งทอน�้าดี ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑพิทักษ์ ได้

ท�าพิธมีอบตูอ้บความร้อนไฟฟ้า เครือ่งท่ี 2 ให้หน่วย

ผ่าตัด 1 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด และได้มอบ

มอบเงินสนับสนุนให้กับแผนกงานบริการพยาบาล

โรงพยาบาลศรีนครินทร์อีกด้วย

CASCAP จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อกำร

วิเครำะห์ข ้อมูลและกำรเขียนบทควำมทำง

วิชำกำร

CASCAP จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการ

วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนบทความทางวิชาการ 

ส�าหรับบุคคลกรทางการแพทย์ “Manuscript 

hands-on writing workshop” ครั้งที่ 5/2558 

ในวนัที ่16-18 ตลุาคม 2558 ณ วาร ีวลัเล่ย์ รสีอร์ต 

แอนด์ เรสเทอรองต์ (Varee Valley Resort and 

Restaurant) อ�าเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด

ขอนแก่น การจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับ

การการอบรมสามารถเข ้าใจในขั้นตอนและ

กระบวนการของการเขียนวิจัย เขียนบทความทาง

วิชาการ ส�าหรับบุคคลกรทางการแพทย์ได้มากขึ้น

CASCAP จัดสัมมนำประจ�ำปี 2558 รวมพลัง

ประสำนใจไปด้วยกัน

โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) จัด 

“สมัมนารวมพลงัประสานใจไปด้วยกนั AS a Team 

of CASCAP We Walk together 2015 ครั้งที่ 2 

“ หวัข้อ “แนวทางการรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลง

ในอนาคต” วันพฤหัสบดีที่ 22-25 ตุลาคม 2558 

ณ โรงแรม เอดะซายน์ พัทยา วันที่สองของการ

สัมมนา ประเด็นในการเสวนา CASCAP Revolu-

tions : การเปลี่ยนผ่านสู่ CASCAP Cloud การใช้

เครื่องมือและการใช้งาน

CASCAP จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำร

ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้ำ

ซำวด์ ส�ำหรับแพทย์ทั่วไป

CASCAP จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

ตรวจคดักรองมะเรง็ท่อน�า้ดด้ีวยเครือ่งอลัตร้าซาวด์ 

ส�าหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 7/2558 โดย โครงการ 

CASCAP ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น เพือ่การพฒันาศกัยภาพการ

ตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และการวิจัยทาง

รงัสวีทิยาในผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ดภีาคตะวันออกเฉยีง

เหนือ ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง

ประชุม อาคาร MRI ภาควิชารังสีวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หำรอืโครงกำรเพือ่ตัดวงจรชวีติพยำธใิบไม้ในตบั 

และลดควำมเส่ียงในกำรเกดิมะเรง็ท่อน�ำ้ด ีในสตัว์

และสิ่งแวดล้อม 

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP 

เข้าพบรองเลขาธิการ สพฐ ผู ้แทนจาก กศน 

อาชีวศึกษา กรมปศุสัตว์ ศูนย์สุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

ตัวกรมประมง กรมอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อปรึกษา

หารอืในการท�าโครงการเพ่ือตดัวงจรชีวติพยาธใิบไม้

ในตับ และลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งท่อน�้าดี 

ในสตัว์และสิง่แวดล้อม รวมทัง้การเสรมิในหลกัสตูร

ของนักเรียนขั้น ประถม มัธยมศึกษา กศน และ

อาชีวศึกษา ณ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

รอบรั้ว CASCAP
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งำนเลี้ยงขอบคุณ”ร่วมแสดงควำมยินดี ศ.ดร.

พวงรัตน์ และ ผศ.ดร.วัชรินทร์

งานเลี้ยง “ร่วมแสดงความยินดี แด่ ศ.ดร.พวงรัตน์ 

ยงวณชิย์ เนือ่งในวาระโอกาสได้รบัโปรดเกล้าฯ แต่ง

ตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชา

ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และ ผศ.ดร.วชัรนิทร์ ลอยลม ได้รับรางวัลทนุวจิยัล

อรีอัลประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” 

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจ�าปี 2558. คืออีก

หนึ่งสิ่งที่แสดงถึงความภาคภูมิใจ และประทับใจ ที่

สร้างแรงบันดาลใจ แก่ชาว CASCAP ศนูย์วจิยัพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี 

คณะแพทยศาสาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยำยพิ เศษ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีสุรนำรี

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 รศ.นพ.ณรงค์ 

ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP ผู้อ�านวยการ

ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น รศ.ดร.ไพบลูย์ 

สิทธิถาวร ที่ปรึกษาโครงการ CASCAP อาจารย์

ประจ�าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบรรยายพิเศษในงาน 

สานพลังขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี ณ อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรง

พยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด

นครราชสีมา ในการประชุมเต็มไปด้วยความยินดี

ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

และทุกภาคส่วน ซึ่งให้ความส�าคัญกับโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

CASCAP ต้อนรับ Professor Jeffrey M. 

Bethony และคณะ

25 พฤศจกิายน 2558 - ทมีงาน CASCAP ได้ต้อนรบั 

Professor Jeffrey M. Bethony และคณะจาก 

Department of Microbiology, Immunology 

& Tropical Medicine School of Medicine and 

Health Sciences ,The George Washington 

University, USA โดยการพบปะครั้งนี้ได้มีการ

ตกลงท�าวจิยัร่วมกัน โดยเฉพาะในเรือ่งของตวัตรวจ

ชีวภาพเพื่อบ่งชี้กลุ่มเสี่ยงและโรคมะเร็งท่อน�้าดีใน

ระยะเริ่มต้น ซึ่งจะมีการเริ่มวางแผนการจัดการ 

Biobanking ส�าหรับตัวอย่างผู้ป่วยของศูนย์วิจัย

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีให้มีมาตรฐาน

ระดับนานาชาติได้ในอนาคต

กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำร Kick Off 

โครงกำรก�ำจัดพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี 

เพือ่ถวำยเป็นพระรำชกศุลแด่สมเดจ็พระนำงเจ้ำ

สิริกิต์ พระบรมรำชินีนำถ

นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุข

จงัหวดัสกลนครเป็นประธานการประชุมเพือ่เตรยีม

ความพร้อมการจัดการประชุม Kick Off โครงการ

ก�าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี เพื่อถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ์ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องวโรกาสพระชนมายุครบ 

84 พรรษา และก�าหนดแนวทางการพฒันาหลกัสตูร

เพ่ือป้องกันและแก้ไขโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดีฯ จังหวัดสกลนคร ในรูปแบบแอปพลิเคชั่น 

ในวนัศกุร์ที ่4 ธนัวาคม 2558 ณ ห้องประพทุธรกัษา 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

CASCAP ม.ขอนแก่น จดัพธิลีงนำมควำมร่วมมอื

และมอบเคร่ืองอัลตร้ำซำวด์ให้กับโรงพยำบำล

ชุมชน

โครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธี

มอบเคร่ืองตรวจอลัตร้าซาวด์เพือ่ใช้ในการตรวจคดั

กรองมะเร็งท่อน�า้ดใีห้กบัโรงพยาบาลเครอืข่ายกว่า 

10 แห่งในภาคอีสานในวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2558 

ณ โรงแรมเซน็ทารา คอนเวนชนั เซน็เตอร์ ขอนแก่น

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อด�าเนินการ

สร้างเครือข่ายคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน�้าดีใน

โรงพยาบาลชุมชน ภายใต้โครงการโครงการ วิจัย

พฒันาศกัยภาพการตรวจคดักรอง การตรวจวนิจิฉยั 

และการวจิยัทางรงัสีวทิยาในผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ดใีน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาควิชารังสีวิทยา 

เป็นผู้มอบชุดเครื่องอัลตร้าซาวด์พร้อมระบบรับส่ง

ข ้ อ มูลให ้กับ โรงพยาบาลเครือข ่ าย  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายการตรวจคัดกรอง

มะเร็งท่อน�้าดีและเพิ่มศักยภาพการตรวจคัดกรอง

มะเรง็ท่อน�า้ดใีห้กบัโรงพยาบาลชมุชนเป้าหมาย ให้

ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงต่อมะเร็งท่อน�้าดีมีโอกาส

ตรวจอัลตร้าซาวด์ได้อย่างทั่วถึง 

CASCAP จดังำนวำระอสีำนต้ำนภัยมะเรง็ท่อน�ำ้ดี

กับมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีสัญจร ครั้งที่ 33 ,34 ,35

โครงการ CASCAP ร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีจัด

งานวาระอสีานต้านภยัมะเรง็ท่อน�า้ดกีบัมลูนธิมิะเรง็

ท่อน�้าดีสัญจรครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 

ณ โรงเรยีนชมุพลโพนพสิยั อ�าเภอโพนพสิยั จงัหวดั

หนองคาย โดยมี นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัหนองคาย เป็นประธานในพธิ ีและได้จดังาน

วาระอีสานฯ ครั้งที่ 34-35 ณ ส�านักงานเทศบาล

เมอืงศลิา อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น  โดยม ีนาย

แพทย์อ�านวย  กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระ

ทรงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี 

ติดตำมข่ำวสำรจำกโครงกำร CASCAP ได้ที่ 

www.facebook.com/cascapfc
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คําถามชิงรางวัล ประจําฉบับที่ 4
ฉบับนี้ขอถามว่า...พยาธิใบไมตับตัวเต็มวัยที่อาศัยอยูในทอนํ้าดี ออกไขไดวันละกี่ฟอง
ส่งค�าตอบได้ที่ e-mail : cascapmag@gmail.com ระบุหัวข้อว่า ตอบคําถามชิงรางวัล
อย่าลืมแจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ด้วยนะครับ ส�าหรับ 20 ท่านแรกที่ตอบถูก รับของที่ระลึกจากมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีและ
โครงการ CASCAP ไปเลยครับ หมดเขตส่งค�าตอบภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 นะครับ

เฉลยค�าถามชิงรางวัลฉบับที่ 3 การทดสอบสมมติฐานวา “พยาธิใบไมตับนาจะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดมะเร็งทอนํ้าดี” ทดสอบครั้ง
แรกในสัตวทดลองชนิดใด คําตอบคือ หนูแฮมสเตอรชนิด Syrian Golden Hamster

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

ชื่นชมยินดี ศำสตรำจำรย์ ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์

“พวง มณีมีคาลํ้า ศิรกรานต อยางครู
รัตน ชอชูเชิดงาน ทานเกื้อ
ยง ยืนเยาอีศาน ศาสตรสู ชนยาก
วณิชย ปัญญาเชื้อ หนอคา วิชชาคุณ”

ประพันธโดย คุณดุสิต มิตรสูงเนิน

โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ (CASCAP) และมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ศูนย์วิจัยพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คน

ใหม่ “ศาสตราจารย์พวงรัตน์ ยงวณิชย์” ที่ได้สร้างองค์ความรู้เรื่อง

พยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดจีนเหน็ผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ จนได้

รับโปรดเกล้าให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาชีวเคมี 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556

30 ตุลาคม 2558 บุคคลใกล้ชิด คณาจารย์ ลูกศิษย์ ภาคีที่ท�างาน

ร่วมกัน ได้ร่วมจัดงานช่ืนชมยินดีกับความส�าเร็จดังกล่าว ซ่ึงในงาน

วนันี ้ศ.พวงรตัน์ ไม่ขอรับของขวญัในการแสดงความยนิด ีแต่ประสงค์

รับของขวัญเป็นเงินบริจาคให้กับมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ซึ่งยอดรวม

ทั้งหมดในวันนี้ มอบให้มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้

ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีเป็นจ�านวนเงิน 100,345.75 บาท


