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คุยกับคุณหมอณรงค์

สวัสดีครับ ในฉบับนีผ้ มเขียนขึน้ ท่ามกลางความโศกเศร้าของปวงชนชาว
ไทยจากกการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในนามคณะผูบ้ ริหาร คณะท�ำงาน และเครือข่ายโครงการแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต่างรู้สึกเสียใจเป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช นับเป็นวันทีค่ วามเศร้าเข้าปกคลุมในจิตใจ
ของปวงข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยทุกคน ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย ขอตั้งจิตปฏิญาณด้วยความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะ
น้อมน�ำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชด�ำรัส และพระราชด�ำริ
ทีไ่ ด้เคยพระราชทานไว้ เป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วในการปฏิบตั งิ านด้วยความ
เป็นธรรม และตั้งใจมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป
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รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว

ส่วนงานของโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ CASCAP แม้ว่าจะมีแผนยุทธศาสตร์
ทศวรรษก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี ปี 2559-2568 มา
เป็นแรงหนุนเสริมในการท�ำงาน แต่อย่างไรก็ตาม การแปลงนโยบายสู่
การปฏิบัติให้ส่งผลต่อประชาชนเป็นรูปธรรมเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะ
การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งท�ำทัง้
ระบบ ตั้งแต่การตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ การคัดกรองและการเฝ้าระวัง
กลุ่มเสี่ยง การตรวจวินิจฉัย ไปจนถึงการรักษา และการดูแลผู้ป่วยใน
ระยะสุดท้าย ขณะนี้ โครงการ CASCAP ได้เดินหน้าฝึกอบรมแพทย์ เพือ่
เพิ่มจ�ำนวนและคุณภาพของแพทย์ในการรักษาทั้งการผ่าตัดและการให้
เคมี บ� ำ บั ด มี ก ารเปิ ด ศู น ย์ ก ารฝึ ก อบรมศั ล ยแพทย์ ที่ โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชี ย งใหม่ (สวนดอก) รวมถึ ง ความร่ ว มมื อ กั บ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับแพทย์ทั่วไปให้มี
ความช�ำนาญในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน�้ำดีโดยใช้
เครื่องอัลตร้าซาวด์ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในห้องผ่าตัด และการ
ดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี ทั้งหมดนี้เราเชื่อว่าจะท�ำให้การคัดกรองและ
การรักษาเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
อีกงานที่ส�ำคัญคือการผลักดันนโยบายให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติจา่ ยค่าทดแทนการตรวจด้วยเครือ่ งอัลตร้าซาวด์ ให้กบั ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน�้ำดีให้กับโรงพยาบาลชุมชนที่ท�ำการตรวจคัด
กรอง นอกจากนั้นยังมีการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในประชากร
50,000 ราย จากสิง่ ส่งตรวจทีเ่ ป็นปัสสาวะ ซึง่ ท�ำให้การตรวจพยาธิใบไม้
ตับท�ำได้รวดเร็วและมีความแม่นย�ำและความไวมากขึน้ ส่งผลให้กลุม่ เสีย่ ง
ที่ติดโรคพยาธิใบไม้ตับสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เป็นระบบ
ขณะนี้ ได้มกี ารเริม่ ขับเคลือ่ นงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารของโครงการท้าทาย
ไทยจ�ำนวน 11 โครงการ ซึ่งโครงการวิจัยต่าง ๆได้เป็นการท�ำวิจัยเพื่อ
ให้เกิดความหนักแน่นและท�ำให้เกิดทิศทางการท�ำงานในเชิงบูรณาการ
เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�ำ้ ดีอย่างครบวงจร มี
ความครอบคลุมตั้งแต่การจัดการปลาปลอดพยาธิ นวัตกรรมอาหาร
ปลอดภัย การจัดการวงจรชีวิตใน คน ปลา สุนัข แมว และหอย การ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล การจัดท�ำฐานข้อมูล Isan Cohort เพื่อเชื่อมต่อ
ข้อมูลผูป้ ว่ ยให้ทวั่ ถึง ครอบคลุมกว่า 27 จังหวัด การพัฒนาหลักสูตรเพือ่
ใช้สอนในสถานศึกษาทุกระดับ การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�้ำดีระยะ
เริ่มต้น การรักษาผู้ป่วยด้วยการผ่าตัดและเคมีบ�ำบัด การศึกษาในเชิง

สังคมวิทยา รวมไปถึงการใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อช่วยในการท�ำงาน
เราเชือ่ ว่าความรูท้ ไี่ ด้จากการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในมิตติ า่ ง ๆทีก่ ล่าวมาจะ
สามารถน�ำมาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติ หรือ guideline ให้กับกระทรวง
สาธารณสุขให้มีวิธีการต่าง ๆในการท�ำงานมากขึ้น
นอกจากความร่ ว มมื อ ร่ ว มกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข ทางโครงการ
CASCAP และมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดียังท�ำงานร่วมกัน อีกทั้งยังได้รับความ
ร่วมมือจากมูลนิธิส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารไทย
พาณิชย์ และ บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย ในการมอบเครือ่ งอัลตร้าซาวด์จำ� นวน
กว่า 40 เครื่องให้กับโรงพยาบาลชุมชนในเดือนมกราคม 2560 นี้ด้วย
ทีมงานโครงการ CASCAP และเครือข่ายโครงการวิจัยกว่าอีก 100 ชีวิต
พร้อมทั้งองค์กรพันธมิตร เราก�ำลังท�ำสิ่งที่ยาก สิ่งที่ใคร ๆบอกว่าเป็นไป
ไม่ได้ แต่ในความยากก็ยังมีความหวัง เราก�ำลังท�ำงานหนักแต่ก็จะไม่
ท้อถอย ดังพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลย
เดช ใน ส.ค.ส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี
พุทธศักราช 2555 ที่ทรงเตือนสติให้คนไทยทั้งหลายมีความเพียร เช่น
เดียวกับพระมหาชนก ที่ทรงอดทนว่ายน�้ำในมหาสมุทรด้วยความเพียร
จนรอดชีวิต ประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดจากการกระท�ำไม่ได้
เกิดจากแค่เพียงคิด ว่า “ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายามว่ายอยู่
ท่ามกลางมหาสมุทร โภคะทั้งหลาย มิได้ส�ำเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้น”
พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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มารู้จักพังผืดรอบท่อน�้ำดีกันเถอะ
ศ.พญ. นิตยา ฉมาดล
รศ.นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว

ในฉบับนี้เรามาท�ำความรู้จักกับพังผืดรอบท่อน�้ำดีกัน เวลามาตรวจ
คัดกรองด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ จะเห็นรังสีแพทย์บอกคนที่ลงข้อมูลให้
เราว่า PDF1 บ้าง PDF2 หรือ 3 บ้าง หรือบางทีจะบอกว่ามีพังผืดรอบ
ท่อน�้ำดีนะ เราอาจจะสงสัยว่าพังผืดรอบท่อน�้ำดีมันคืออะไร มีอันตราย
ไหม ต้องท�ำอย่างไรกับมัน เรามาติดตามได้ในบทความนี้

พังผืดรอบท่อน�้ำดีคืออะไร

เป็นพังผืดแล้วจะเป็นอย่างไร

การอักเสบเรือ้ รังของเซลล์เยือ่ บุผนังท่อน�ำ้ ดี จะท�ำให้ผนังท่อน�ำ้ ดีหนาตัว
ร่วมกับการได้รับสารก่อมะเร็งอื่นๆ เช่น การดื่มหล้า สูบบุหรี่ หรือการ
ได้รับสารเคมี เป็นการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน�้ำดี

การตรวจวินิจฉัย

พังผืดรอบท่อน�้ำดี คือ ภาวะที่เนื้อเยื่อบุผนังของท่อน�้ำดีหนาตัวขึ้น
เนื่องจากร่างกายมีการซ่อมแซมท่อน�้ำดีที่อักเสบแบบเรื้อรัง จนเกิดเป็น
พังผืดของท่อน�้ำดี

โดยทัว่ ไปการตรวจคัดกรองด้วยเครือ่ งอัลตราซาวด์ (Ultrasonography)
เป็นเครื่องมือพื้นฐานอันดับแรกในการวินิจฉัยที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในปัจจุบัน เนื่องจากไม่พบผลแทรกซ้อนจากการตรวจ อุปกรณ์เคลื่อน
ย้ายง่าย สะดวก และสามารถขอรับบริการได้ในโรงพยาบาลชุมชนทัว่ ไป

พังผืดรอบท่อน�้ำดีเกิดขึ้นได้อย่างไร

อาการ

พังผืดรอบท่อน�้ำดี เกิดขึ้นจากการอักเสบเรื้อรังของทางเดินน�้ำดี ซึ่งเกิด
ขึ้นได้หลายสาเหตุ ดังนี้
1. การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดจากการบริโภคปลาน�้ำจืดมีเกล็ดขาว
แบบดิบๆ ท�ำให้ได้รบั ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตบั พยาธิจะเข้าไปอยูใ่ นทางเดิน
น�้ำดีเป็นเวลานานและท�ำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของทางเดินน�้ำดี และ
ในเวลาต่อมาเกิดการหนาตัวขึ้นของผนังท่อน�้ำดี จนกลายเป็น พังผืด ที่
เรียกว่า Periductal fibrosis : PDF โดยพังผืดรอบท่อน�้ำดีเป็นหลักฐาน
แสดงการอักเสบของทางเดินน�้ำดี และอาจมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
ท�ำให้ PDF สามารถพัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน�้ำดีได้ในที่สุด
2. การมีนิ่วในทางเดินน�้ำดี (Hepatolithiasis) เชื่อว่าการมีนิ่วจะท�ำให้
เกิดการอักเสบเรือ้ รังของเยือ่ บุทอ่ น�ำ้ ดี ท�ำให้เกิดการอุดกัน้ การไหลเวียน
และการอักเสบเรื้อรังท�ำให้เกิดพังผืดได้
3. การอักเสบของทางเดินน�ำ้ ดีจากสาเหตุอนื่ ๆ เช่น การอักเสบจากระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย (Autoimmune) หรืออาจจะเกิดการอักเสบแบบ
ไม่ทราบสาเหตุ
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ไม่มอี าการแสดงใดๆ ส่วนมากตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจร่างกาย
หรือ การตรวจคัดกรองด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ช่องท้อง

การเฝ้าระวัง

ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีพังผืดรอบท่อน�้ำดี ควรได้รับการตรวจอัลตรา
ซาวด์ ซ�้ำทุกๆ 6 เดือน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามอาการ หากตรวจพบว่า
บริเวณทีเ่ ป็นพังผืดมีการเปลีย่ นแปลง หรือพบการอุดตันของท่อน�ำ้ ดี ควร
เข้ารับการตรวจวินจิ ฉัยด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan ) หรือเครือ่ ง
คลืน่ แม่เหล็ก ( MRI ) เพือ่ ค้นหาความผิดปกติตอ่ ไป และต้องงดพฤติกรรม
เสี่ยงต่างๆที่จะเป็นปัจจัยเสริม เช่น การรับประทานปลาน�้ำจืดที่มีเกล็ด
แบบดิบๆ เป็นต้น

ตับ

ท่อน�้ำดี

ถุงน�้ำดี

พังผืดรอบท่อน�้ำดี

การป้องกันและการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
มีพังผืดรอบท่อน�้ำดี

สามารถท�ำได้โดยลดพฤติกรรมเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้เกิดการอักเสบของท่อน�ำ้ ดี
และการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างถูกวิธี ดังนี้
1. งดกินปลาน�้ำจืดมีเกล็ดแบบดิบๆ เช่น ก้อยปลาดิบ ปลาส้ม ปลาจ่อม
ปลาร้าที่หมักไม่เกิน 1 สัปดาห์ เป็นต้น
2. ควรรับประทานปลาน�้ำจืดที่ปรุงสุกแล้ว โดยเฉพาะปลาน�้ำจืดมีเกล็ด
ขาว หากเป็นปลาร้า ก็ให้หมักเกิน 1 เดือนขึ้นไปและปรุงสุกก่อนรับ
ประทาน เพื่อให้มั่นใจว่าตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับที่อยู่ในเนื้อปลาได้ตาย
หมดแล้ว จึงจะหยุดวงจรการติดต่อของพยาธิใบไม้ตับสู่คนได้
3. ในรายที่ตรวจอุจจาระพบไข่พยาธิใบไม้ตับ ควรขอรับยาถ่ายพยาธิ
ใบไม้ตับ พราซิควอนเทล (Praziquantel) ที่หน่วยบริการสุขภาพใกล้
บ้าน หรือรับประทานยาภายใต้การแนะน�ำของเภสัชกร เพื่อฆ่าพยาธิ
ใบไม้ตับที่มีในร่างกาย ลดความเสี่ยงต่อการอักเสบในท่อน�้ำดี
4. ถ่ายอุจจาระลงในส้วมทีถ่ กู สุขลักษณะ เพือ่ ป้องกันไม่ให้ไข่พยาธิใบไม้
ตับที่อยู่ในอุจจาระของผู้ที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับตกลงไปในแหล่งน�้ำ
สาธารณะ ก็จะหยุดการแพร่กระจายของพยาธิใบไม้ตับในชุมชนได้

ยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับ
พราซิควอนเทล (Praziquantel)
อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบว่าเรามีพังผืดรอบท่อน�้ำดีก็อย่าตื่นตระหนก
ตกใจไป เพียงหยุดพฤติกรรมกินปลาน�้ำจืดมีเกล็ดแบบดิบๆ ระวังการได้
รับสารก่อมะเร็งอื่นๆ เช่น การดื่มหล้า สูบบุหรี่ หรือการได้รับสารเคมี
และมารับการตรวจอัลตราซาวด์ ซ�้ำทุกๆ 6 เดือน เพื่อเฝ้าระวังและ
ติ ด ตามอาการ ปฏิ บั ติ ตั ว ตามค� ำ แนะน� ำ ของแพทย์ เ พื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเพิ่มเติม เราก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการผลักดันให้เกิดนโยบายชาติ
ในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

เมือ่ วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จัดการแถลงข่าว “ความส�ำเร็จของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการผลักดันให้เกิดนโยบายชาติ ในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้
ตับมะเร็งท่อน�้ำดี” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัด
ขอนแก่น
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ศ.ดร.ศุ ภ ชั ย ปทุ ม นากุ ล รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวิ จั ย และการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยว่า“โครงการแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Cholangiocarcinoma Screening and Care Program: CASCAP)”
เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2557 โดยการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน
การที่จะแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเฉพาะโรคมะเร็งท่อน�ำ้ ดีมากกว่า 14,000 รายต่อปี อันมีสาเหตุสำ� คัญ
คือการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis vierrini) จากการรับ
ประทานปลาแบบสุกๆดิบๆ ประมาณการว่าประชาชนที่ติดเชื้อพยาธิ
ชนิดนีม้ มี ากกว่า 6 ล้านคน และจะป่วยเป็นมะเร็งท่อน�ำ้ ดีปลี ะ 1-2 หมื่น
ราย จากนั้นก็เสียชีวิตภายใน 1 ปี สร้างความเสียหายให้กับชาวไทย ทั้ง
ในด้านของสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และการพัฒนาประเทศ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ และมูลนิธิรากแก้ว ที่เห็นความส�ำคัญในการช่วย
เหลือประชาชน จนมูลนิธสิ ำ� นักทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ ได้เห็นถึง
ปัญหา และเข้ามาสนับสนุนโดยการมอบเงิน 40 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อ
เครื่องอัลตราซาวด์จ�ำนวน 40 เครื่อง เพื่อมอบต่อให้โรงพยาบาลชุมชน
ใช้ในการตรวจคัดกรองประชาชนทีเ่ ป็นกลุม่ เสีย่ งมะเร็งท่อน�ำ้ ดีและเชือ่ ม
โยงกับระบบ Isan Cohort เพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยอย่างเป็น
ระบบ ด้านเงินทุนในการวิจยั ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานวิจยั ทัง้ ใน
และต่างประเทศ
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิรยิ ะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เป็นที่น่ายินดีว่าจากรายงานล่าสุดในช่วง
พศ. 2549 – 2554 ของทีมศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พบ
ว่าอัตราการรอดชีวิต 5 ปี หลังการผ่าตัดแบบเอามะเร็งออกหมด สูงถึง
47 % นับเป็นความหวังว่าถ้าเราพบผู้ป่วยในระยะแรกๆ โอกาสที่ผู้ป่วย
จะอยู่รอดจึงสูงมาก

“ทุกๆครั้งที่เราออกหน่วยอัลตราซาวด์สัญจร เราจะ
พบเห็นประชาชนจ�ำนวนมากมานัง่ รอคอย อดอาหารมา
ตัง้ แต่เทีย่ งคืน ท�ำให้พวกเราต้องรีบตรวจ เพือ่ ให้พวกเขา
ได้รู้ผลทันที จะได้รับประทานอาหาร และกลับบ้านได้
อย่างมีความสุข”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำ� เนินการจัดตัง้ ศูนย์ความ
เป็นเลิศมะเร็งท่อน�ำ้ ดี (Cholangiocarcinoma Excellent Center) โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นศูนย์ฝกึ อบรมบุคลากรและผูเ้ ชีย่ วชาญให้สามารถ
รองรับการรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งท่อน�ำ้ ดีให้ได้ทงั้ คุณภาพและเพิม่ ปริมาณใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายให้กับ
โครงการ CASCAP

เป็นความรู้สึกของคณะท�ำงานภายใต้โครงการ CASCAP ที่ มีความมุ่ง
มัน่ ตัง้ ใจเพือ่ พัฒนาระบบการท�ำงานทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ สร้าง
คนรุ ่ น ใหม่ เ พื่ อ ช่ ว ยกั น สร้ า งงานพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
อุดมการณ์และจิตวิญญาณ แห่งการให้ และน�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีที่เป็นรูปธรรม และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

รศ. นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตบั และ
มะเร็งท่อน�ำ้ ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยถึงเส้นทางการท�ำงาน
ที่ผ่านมา ว่าโครงการ CASCAP ได้สร้างพันธมิตรและกัลยาณมิตรร่วม
ทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแรกเริ่มนั้นได้รับความร่วมมือกับบริษัท ซี
พี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับมะเร็งท่อ
น�้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ และร่วมบริจาคในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ทั่ว
ประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
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พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการก�ำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน�้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศล
ในวันเดียวกัน โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวง
สาธารณสุขท�ำพิธลี งนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการก�ำจัดปัญหา
โรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปีพุทธศักราช
2559 พร้อมทัง้ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถจะทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
จังหวัดขอนแก่น โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข,
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศ.ดร.
ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP รองประธานมูลนิธิ
มะเร็งท่อน�้ำดี และ ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น�้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การลงนามความร่วมมือในครัง้ นี้ สอดคล้องกับคณะรัฐมนตรีมมี ติให้ความ
เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง “แผนยุทธศาสตร์
ทศวรรษก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี ปี 2559 - 2568”
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ให้เป็นโครงการต่อเนื่อง 10 ปี โดย
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ก�ำหนดเป็นงานประจ�ำทีท่ กุ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องด�ำเนินการ นับเป็น
อีกก้าวหนึง่ ของความส�ำเร็จของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการผลักดันให้
เกิดโครงการเพื่อแก้ไขปัญญาด้านสุขภาวะของประชาชนทั้งประเทศอีก
ด้วย

10 โครงการท้าทายไทย สู่ Fluke Free Thailand
กองบรรณาธิการ

อย่างที่ทราบกันดีว่า โรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน�้ำดีเป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญของประเทศ โดยเฉพาะภาคอีสาน ใน
ประชากรภาคอีสานราว 20 ล้านคน มีกลุ่มเสี่ยง 6 ล้านคน อยู่ในช่วง
อายุ 40-50 ปี เสียชีวิตปีละ 1-2 หมื่นคน เป็นปัญหาการเสียชีวิตของ
คนภาคอีสานที่ไม่ได้รับการใส่ใจ ทั้งที่ทุกวันและทุกนาทีจะมีคนเสีย
ชีวิตเพิ่มอีก 60 คนจากโรคนี้ หลายปีที่ผ่านมาปัญหาโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีก็ยังเหมือนเดิมและไม่หมดไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และในวาระที่
มหาวิทยาลัยครบรอบ 50 ปี ด้วยปณิธานแห่งการอุทิศเพื่อสังคมจึงได้
จัดท�ำโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care

Program: CASCAP) เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การคัด
กรองโรค การวินิจฉัยและการดูแลรักษา การวิจัยพัฒนาคุณภาพในการ
ให้การดูแลรักษา และการติดตามประเมินผลในการดูแลรักษาเพื่อลด
อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน�้ำดี ลดการสูญเสียทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการผลักดันประเด็นมะเร็งท่อน�ำ้ ดีให้เป็นนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพของคนทั้งประเทศ จากการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานและภาคีมากมาย ส่งผลให้ในปัจจุบนั ปัญหาโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีกลับมาเป็นปัญหาที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความ
ส�ำคัญอีกครั้ง
ในวารสารโครงการ CASCAP ฉบับที่ 4 เราได้น�ำเสนอความคืบหน้าการ
ด�ำเนินงานภายใต้โครงการท้าทายไทย (Grand Challenges Thailand)
ที่เห็นว่าการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาส�ำคัญของประเทศนั้น เป็น
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เรื่องที่เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง โดยต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของ
ทุกฝ่าย โดยมีโครงการที่มีความท้าทาย มีการบริหารจัดการชุดโครงการ
ที่ดี และมีเป้าหมายที่ชัดเจน โครงการท้าทายไทย จะคิดจากผลกระทบ
คือ “อยากให้อะไรเกิดขึ้น และต้องท�ำอะไรบ้าง” ดังนั้นสิ่งที่จะท�ำต้อง
ตั้งเป้าหมายก่อน และต้องมีกระบวนการติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นการ
ท�ำวิจัยเพื่อตอบเรื่องใหญ่ๆ ที่เป็นปัญหาในการพัฒนา เรื่องที่มีอุปสรรค
ขัดขวางการแก้ปัญหา เช่น ขาดความรู้ ขาดเทคโนโลยี ขาดกลไกการ
ด�ำเนินงาน อย่างเรื่องการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี
ต้องดูตั้งแต่ท�ำอย่างไรไม่ให้ป่วย ป่วยแล้วท�ำอย่างไรบ้าง กลไกในการ
จัดการเป็นอย่างไร ท�ำอย่างไรให้การป้องกันและแก้ไขปัญหานีเ้ กิดความ
ยัง่ ยืน ทัง้ นีต้ อ้ งเป็นปัญหาส�ำคัญระดับชาติและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ยากแต่เป็นไปได้
โครงการ CASCAP เข้าไปมีส่วนส�ำคัญในการระดมสรรพก�ำลังด้าน
วิชาการ องค์ความรู้ และการพัฒนาวิธีน�ำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี ทางโครงการ CASCAP
ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ได้เดินหน้าการด�ำเนิน
โครงการวิจยั ท้าทายไทย เป็นระยะเวลา 3 ปี มีเป้าหมายเพือ่ ก�ำจัดพยาธิ
ใบไม้ตบั ให้หมดไปจากประเทศ ภายใต้หวั ข้อ “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้
ตับ (Fluke Free Thailand)” โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว เป็นผูอ้ ำ� นวย
การโครงการ มีการประสานความร่วมมือท�ำวิจยั ร่วมกับหลายหน่วยงาน
ทีค่ รอบคลุมทุกบริบทของสังคมในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั และ
มะเร็งท่อน�้ำดี โดยมีโครงการย่อยจ�ำนวนทั้งหมด 11 โครงการ คือ
โครงการที่ 1 “อาหารปลอดภัย: ปลาปลอดพยาธิ”
เมือ่ การปรับพฤติกรรมคนให้เลิกกินปลาน�ำ้ จืดมีเกล็ดแบบสุกๆดิบๆเป็น
เรือ่ งยาก เราต้องสร้างทางเลือกทีป่ ลอดภัยให้กบั ผูบ้ ริโภคด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ “ปลาปลอดพยาธิ” โดยส�ำรวจการการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
ในปลาและหอยทีเ่ ป็นพาหะของพยาธิใบไม้ตบั ในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาด 84
อ�ำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และผลิตต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ปลาปลอดพยาธิ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานปลาที่ปลอด
พยาธิ น�ำไปสู่การลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากปลาสู่คนได้
โครงการที่ 2 “การรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis
viverrini ในสุนัขและแมวแบบกลุ่ม”
เราไม่ได้แก้ปญ
ั หาแค่คนกับปลาเท่านัน้ สุนขั และแมวก็เป็นรังโรคทีพ่ ร้อม
จะท�ำให้พยาธิใบไม้ตับกลับไปปนเปื้อนในแหล่งน�้ำ เพื่อตัดปัจจัยเสี่ยง
จากสั ต ว์ เ ลี้ ย ง ทางโครงการจะท� ำ การรั ก ษาพยาธิ ใ บไม้ ตั บ ชนิ ด
Opisthorchis viverrini ในสุนัขและแมวในหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ระบาด
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84 อ�ำเภอ 110 หมู่บ้านของประเทศไทย
โครงการที่ 3 “แผนภูมิความชุกและระบาดวิทยาของโรคพยาธิใบไม้
ตับ ใน 27 จังหวัดของประเทศไทย: การประยุกต์ใช้การตรวจวินิจฉัย
วิธีใหม่ในการก�ำจัดพยาธิในชุมชนต้นแบบ”
เพื่อสร้างแผนภูมิการระบาดของพยาธิใบไม้ตับเชิงพื้นที่ในสถานการณ์
ปัจจุบนั จากการตรวจอุจจาระเพือ่ หาไข่พยาธิรว่ มกับการตรวจปัสสาวะ
เพื่อหาโปรตีนจากสารคัดหลั่งของพยาธิในชุมชนต้นแบบในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคกลาง จนสามารถประยุกต์ใช้การตรวจ
โปรตีนในปัสสาวะเพือ่ ประเมินหาอัตราชุกและความหนาแน่นของพยาธิ
ในระยะยาว เปรียบเทียบกับวิธีการตรวจอุจจาระ ตลอดทั้งติดตามผล
การให้ยา praziquantel ต่อระบาดของพยาธิใบไม้ตับในประชากรกลุ่ม
เดิม เพื่อติดตามความหนาแน่น การติดเชื้อซ�้ำ การติดเชื้อใหม่โดยใช้การ
ตรวจปัสสาวะเป็นเกณฑ์ตัดสิน และจัดท�ำฐานข้อมูลระบาดวิทยาของ
พยาธิใบไม้ตับระยะยาวใน Isan cohort
โครงการที่ 4 “การจัดระบบสุขาภิบาลเพือ่ ก�ำจัดการติดเชือ้ พยาธิใบไม้
ตับ”
การจัดการสิง่ ปฏิกลู ทีถ่ กู วิธี ก็สามารถลดการแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้
ตับได้ ทางโครงการเชื่อว่าการศึกษารูปแบบทีเ่ หมาะสมในการจัดการสิ่ง
ปฏิกลู ของชุมชนเป้าหมายโดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม และส่งเสริมการ
ด�ำเนินกิจกรรมรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งปฏิกูลในชุมชนเป้า
หมายเพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อก�ำจัดการติด
เชื้อพยาธิใบไม้ตับและขยายต้นแบบนี้ไปยังชุมชนอื่นๆจะสามารถตัด
ปัจจัยเสี่ยงจากการทิ้งสิ่งปฏิกูลและการปนเปื้อนสู่แหล่งน�้ำ
โครงการที่ 5 “การพัฒนาและบ�ำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำหรับ การเฝ้าระวังพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ (Isan Cohort)”
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ ชื่อ Isan Cohort ส�ำหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรม
เสี่ยงพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีส�ำหรับชาวอีสานทุกคน Isan Cohort เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการติดตามและประเมินผลที่เกิดจากการ
ด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีได้ทั้งระดับ
พื้นที่ชุมชนจนถึงภาพรวมทั้งประเทศได้แบบเรียลไทม์
โครงการที่ 6 “หลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี
ในโรงเรียนและประชาชนทั่วไป”
การให้ความรูเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญ ทางโครงการจะพัฒนา จัดท�ำและน�ำหลักสูตร
เกีย่ วกับโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีไปใช้ในโรงเรียน รวมถึงการ

ผลิตสือ่ ให้ความรูใ้ นเรือ่ งของโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีไปใช้ใน
ประชาชนทั่วไป
โครงการที่ 7 “การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน�้ำดี”
ยิ่งพบเร็วยิ่งมีโอกาสรักษาให้หายขาด โครงการนี้เป็นการคัดกรองกลุ่ม
เสีย่ งมะเร็งท่อน�ำ้ ดีดว้ ยวิธอี ลั ตร้าซาวด์ รวมทัง้ น�ำผูส้ งสัยว่าเป็นมะเร็งท่อ
น�้ำดีเข้าสู่ระบบการตรวจ ยืนยันและการรักษาและติดตามเฝ้าระวังกลุ่ม
เสี่ยง ให้เข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วทันการณ์
โครงการที่ 8 “การศึกษาแบบสุ่มของการรักษาเสริมด้วยเคมีบ�ำบัด
สองขนานระหว่าง cisplatin และ gemcitabine เปรียบเทียบกับ
gemcitabine ในผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคมะเร็งท่อน�้ำดี”
ต้องคิดค้นและพัฒนาวิธีการรักษา ทางโครงการจะน�ำผู้ป่วยมะเร็งท่อ
น�้ำดีเข้าสู่การรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัด พร้อมทั้งศึกษาระยะเวลาการรอด
ชีวติ โดยรวม เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม เพือ่ พัฒนาความรูใ้ นการรักษา
ด้วยเคมีบ�ำบัดให้ดียิ่งขึ้น
โครงการที่ 9 “การวิจยั เชิงนโยบายด้านผลกระทบของการด�ำเนินงาน
โครงการท้าทายไทยต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี”
การวัดผลกระทบในระดับ Impact เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะตอบว่าสิ่งที่ได้
ด�ำเนินการส่งผลถึงประชาชนได้มากน้อยเพียงใด ทางโครงการจะท�ำการ
ศึ ก ษาผลกระทบของการด� ำ เนิ น งานโครงการท้ า ทายไทยต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�้ำดี

เหนือ 3) เพือ่ วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศต่อการ
เกิดโรคและความชุกพยาธิใบไม้ตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) เพื่อ
พัฒนาระบบภูมสิ ารสนเทศโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีออนไลน์
ความก้าวหน้าของการด�ำเนินโครงการที่ผ่านมา และโอกาสที่โครงการ
CASCAP ได้รับในการท�ำโครงการวิจัยท้าทายไทยนับเป็นการขยายงาน
ของโครงการ CASCAP ในมิติต่างๆ เป็นการท�ำงานเพื่อแก้ไขปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีแบบครบวงจรตัง้ แต่ระดับปฐมภูมิ ทุตยิ
ภูมิ และตติยภูมิ มีการผนึกก�ำลังขององค์กรจากภาครัฐได้แก่สภาวิจัย
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงสาธารณสุข และองค์กร
จากภาคเอกชน ได้แก่มลู นิธสิ ำ� นักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ รวม
ทั้งมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี ซึ่งเป็นตัวอย่างการท�ำงานในรูปแบบประชารัฐ
ตามนโยบายของรัฐบาล อีกยังเป็นโอกาสส�ำคัญของคนท�ำงาน ที่มี
เทคโนโลยีและระบบที่สามารถน�ำไปพัฒนาการท�ำงานของตนเองและ
การศึกษาวิจยั ทีจ่ ะเข้ามาให้การสนับสนุนการท�ำงานและร่วมมือทีส่ ร้าง
ประโยชน์ ม ากมายมหาศาลให้ กั บ ประชาชนชาวอี ส าน ซึ่ ง วารสาร
โครงการ CASCAP จะได้น�ำรายละเอียดการด�ำเนินงานของแต่ละ
โครงการมาน�ำเสนอในโอกาสต่อไป

โครงการที่ 10 “การศึกษาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อแก้
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี”
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีเป็นโรคที่มาจากวิถีชีวิต สังคม และ
วัฒนธรรม การจะเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคจะต้อง
ศึกษาในมุมมองมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพือ่ น�ำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หา
แบบยั่งยืน
โครงการที่ 11 “ระบบภูมิสารสนเทศโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้าดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”
โดย ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระก�ำธร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) สร้างฐานข้อมูล
ภูมสิ ารสนเทศโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 2) เพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านภูมสิ ารสนเทศ
กับการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในภาคตะวันออกเฉียง
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รอบรั้ว CASCAP
CASCAP จัดการอบรมเรือ่ ง มะเร็งตับและท่อ
น�้ ำ ดี การผ่ า ตั ด ตั บ และท่ อ น�้ ำ ดี ใ ห้ กั บ ที ม
พยาบาล

เมื่อวันที่ 2 และ 4 กรกฎาคม 2559 รศ.นพ.
ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP รอง
ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี ศัลยแพทย์ผ่าตัด
มะเร็งท่อน�้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษฝึกอบรม “มะเร็งตับ
และท่อน�้ำดี การผ่าตัดตับและท่อน�้ำดี” ให้แก่
ทีมแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด เพื่อเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพทีมให้การ
ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งน�้ำดี ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารช่วยเหลือผูม้ ะเร็งท่อ
น�้ำดีอย่างยั่งยืน
การใช้เครื่องมือ Isan Cohort การใช้เครื่อง
มือ Isan Cohort

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 การใช้เครือ่ งมือ
Isan Cohort เพื่อการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อ
น�้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์และการจัดการ
ฐานข้อมูลมะเร็งท่อน�ำ้ ดี ภายใต้ โครงการแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีใน
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ภาค ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (CASCAP)
ณ โรงแรมอ�ำนวยสุข อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้า
โครงการ CASCAP คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการฝึก
อบรม รศ.บัณฑิต ถิน่ ค�ำรพ และคณะ ฝึกอบรม
การใช้เครือ่ งมือ Isan Cohort เพือ่ การคัดกรอง
และสร้างฐานทะเบียนมะเร็ง นพ.ชนากร ศรีษะ
ภูมิ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจังหารและคณะ
เล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร
จัดการหน่วยตรวจคัดกรองใน พื้นที่อ�ำเภอจัง
หาร จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่บริษัท BJC
จ�ำกัด (มหาชน) และทีมวิทยากร ท�ำความรู้จัก
ระบบ Dicom และการใช้งานเครื่องอัลตรา
ซาวด์ในการคัดกรองและฝึกปฏิบัติการใช้งาน
เครือ่ งอัลตราซาวด์และระบบเชือ่ มต่อ บรรยาย
กาศเตรียมไปด้วยความสนใจในการเรียนรูข้ อง
เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและโรง
พยาบาลซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยบริ ก ารของโครงการ
CASCAP
โครงการ CASCAP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�้ำดีด้วยเครื่อง
อั ล ตร้ า ซาวด์ ส� ำ หรั บ แพทย์ ทั่ ว ไป ณ โรง
พยาบาลบุรีรัมย์

โครงการ CASCAP ร่วมกับภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�ำ้ ดีดว้ ยเครือ่ งอัลต
ร้าซาวด์ส�ำหรับแพทย์ทั่วไป ณ โรงพยาบาล
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ศาสตราจารย์
นายแพทย์ วั ล ลภ เหล่ า ไพบู ล ย์ และ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีนัค
รินทร์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
วิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีแพทย์
ทั่วไปจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์
เข้าร่วมอบรม
การอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�้ำดี
อัลตราซาวด์ ครั้งที่ 11/2559

10-11 สิงหาคม 2559 โครงการ CASCAP ร่วม
กับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “การฝึก
การอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�ำ้ ดีดว้ ย
เครื่องอัลตราซาวด์ส�ำหรับแพทย์ทั่วไป รุ่นที่
11/2559 ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยและ
การวิจยั ทางรังสีวทิ ยาในผูป้ ว่ ยมะเร็งท่อน�ำ้ ดีใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี
ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวโครงการ
CASCAP คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เป็นประธานการฝึกอบรม อีกทั้งยัง
มี วิ ท ยากร จากภาควิ ช ารั ง สี วิ ท ยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น�ำทีม
โดย ศ.นพ.วัลลภ เหล่าไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชา
รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ให้ความรู้ ขั้นตอน วิเคราะห์ วินิจฉัย
การใช้เครื่องอัลตราซาวด์ส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ท่อน�้ำดี และ รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นค�ำรพ ผอ.ศูนย์
จั ด ก า ร ข ้ อ มู ล แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห ์ ท า ง ส ถิ ติ
DAMASAC คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเกี่ยวการใช้
โปรแกรม Isarn Cohort ในการลงข้อมูลกลุ่ม

เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งท่อน�้ำดี โดยมีแพทย์ทั่วไป
เข้าร่วมอบรมกว่า 80 ท่าน ซึง่ ได้รบั ความสนใจ
บรรยายกาศการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจ
ของท่านผู้เข้าอบรม
การฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี

15 สิงหาคม 2559 โครงการ CASCAP ร่วมกับ
งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดการประชุม การฝึกอบรม โครงการพัฒนา
ศักยภาพการดูแลผู้ ป่วยมะเร็งท่อน�ำ้ ดี ส�ำหรับ
บุคลากรพยาบาล “ CCA : Nursing Highlight
& Sharing “ ณ ห้องประชุม ๘๙ พรรษา
สมเด็ จ ย่ า โรงหยาบาลศรี น คริ ท ร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 รศ.นพ.ณรงค์
ขันตีแก้ว รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี
หัวหน้าโครงการ CASCAP คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนร่วมการ
แข่งขันกอล์ฟการ กุศล ในกิจกรรม การแข่งขัน
กอล์ฟการกุศล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระ
เทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี

ณ สนามสิ ง ห์ ป าร์ ค ขอนแก่ น กอล์ ฟ คลั บ
จังหวัดขอนแก่น โดยการแข่งขันมีหน่วยงาน
สนับสนุนกิจกรรมมากมาย และมีกิจกรรมใน
การออกบูธของมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี ในการให้
ความรู ้ แ ละความตระหนั ก รู ้ ถึ ง ภั ย ร้ า ยของ
มะเร็งท่อน�้ำดี ซึ่งเป็นที่สนใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรม
เป็นอย่างมาก
แลกเปลีย่ น เรียนรู้ การก�ำจัดปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

24-25 สิงหาคม 2559 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว
หัวโครงการ CASCAP รองประธานมูลนิธมิ ะเร็ง
ท่ อ น�้ ำ ดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น เข้าประชุมบรรยายแลกเปลีย่ น ความ
รู้แชร์ประสบการณ์การท�ำโครงการ CASCAP
การคัดกรอง และการรักษาเรื่องมะเร็งท่อน�้ำดี
ใน การประชุมวิชาการ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้
โครงการก�ำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�ำ้ ดี เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ” ณ
โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น โดยท่าน
นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานในการเปิดการประชุม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และ
เขียนบทความส�ำหรับแพทย์

รศ.นพ.ณรงค์ ขั น ตี แ ก้ ว หั ว หน้ า โครงการ
CASCAP รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น

ประธานในการเปิด “โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ วิเคราะห์และเขียนบทความวิจยั
ส�ำหรับแพทย์” ภายใต้ โครงการแก้ไขปัญหา
โรคพยาธิใบตับและมะเร็งท่อน�ำ้ ดีในภาคตะวัน
ออกเฉี ย ง เหนื อ (CASCAP) และภาควิ ช า
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ในวันที่ 7-9 กันยายน 2559 ณ โรง
แรมวิ ช ชิ่ ง ทรี ขอนแก่ น รี ส อร์ ท จั ง หวั ด
ขอนแก่น นอกจากนี้ ผศ.นพ.พิชเยนต์ ทอง
ดวงพล เป็นตัวแทน ผศ.นพ.พลากร สุรกุล
ประภา หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ กล่าวถึง
การมี ส ่ ว นร่ ว ม, ศ.ดร.พวงรั ต น์ ยงวณิ ช ย์
บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “บนเส้นทางการ
ท�ำงานควบคู่กับการวิจัย”, รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่น
ค�ำรพ ผอ.ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทาง
สถิติ (DAMASAC) คณะสาธารณสุขศาสตร์
และคณะ ด�ำเนินการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
และการเขียนบทความวิจัยอย่างเป็นระบบ
ตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน
ง า น วั น ส ถ า ป น า ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 44 ปี 2559

คณาจารย์ ผู ้ บ ริ ห าร โครงการ CASCAP
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วม กิจกรรม วัน
สถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่ น ครบรอบ 44 ปี ในวันศุกร์ที่ 9
กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงาน
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิรยิ ะกุล คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ เป็นผู้น�ำพิธีสงฆ์และประธานใน
พิธี มีปาฐกถาพิเศษ ความสุข ความทรงจ�ำและ
ความผูกพัน จาก ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์
อาจารย์อาวุโส เลขาธิการมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี
CASCAP | 15

อีกทั้งในงาน ยังมีการมอบช่อดอกไม้ให้แก่
บุคคลเกียรติยศแห่งปี 2559 อาทิ รศ.นพ.
ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น รองประธานมู ล นิ ธิ
มะเร็ ง ท่ อ น�้ ำ ดี , รศ.ดร.วั ช ริ น ทร์ ลอยลม,
รศ.ดร.นิษณา นามวาท อาจารย์ประจ�ำภาค
วิชาชีวเคมี และ ผู้บริหาร โครงการ CASCAP
คณะแพทยศาสตร์ มข. และท่านผู้ทรงเกียรติ
อีกมากมาย ท่านโครงการ CASCAP ขอแสดง
ความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ร่ ว มต้ อ นรั บ อั ค รราชทู ต มาเลเซี ย ประจ� ำ
ประเทศไทย

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 โครงการ CASCAP
มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อ
น�้ำดี คณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่ ว มต้ อ นรั บ อั ค รราชทู ต มาเลเซี ย ประจ� ำ
ประเทศไทย (ดาโต๊ะ นาซีเราะห์ ฮุสเซ็น) เข้า
เยี่ยมชมและพบปะ โครงการ CASCAP ศูนย์
วิจยั ฯ ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน�ำ้ ดี และหอ
ผู ้ ป ่ ว ย 8C โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี, รศ.นพ.ณรงค์
ขั น ตี แ ก้ ว หั ว หน้ า โครงการ CASCAP
รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี และ ศ.ดร.
พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ร่วมต้อนรับ บรรยาพิเศษ
เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ และพา
เยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน�้ำดี หอ
ผู ้ ป ่ ว ย 8C โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ Leadership and
Team Management

วันที่ 17 - 18 กันยายน 2559 โครงการ
CASCAP ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Leadership and Team Management ส�ำหรับนัก
วิจยั โครงการการวิจยั ท้าทายไทย : ประเทศไทย
ไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free thailand) โดย
การอบรมในครั้ ง นี้ ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ศาสตราจารย์ กนก วงศ์ตระหง่าน เป็นวิทยากร
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้า
อบรมจากหลายคณะ หลายสถาบัน
พิธี MOU โครงการ CASCAP คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 มีพธิ ลี งนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะ
เร็งท่อน้า้ ดีในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care
Program: CASCAP) กับ คณะเทคนิคการ
แพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม
ชั้ น 5 อาคาร 1 คณะเทคนิ ค การแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขัน
ตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP, ศ.ดร. พวง
รัตน์ ยงวณิชย์ รองหัวหน้าโครงการ CASCAP,
รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์, รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะ
เทคนิคการแพทย์ อีกทั้งยังมีพิธีเปิดและเยี่ยม
ชมห้องปฏิบตั กิ ารอันเนือ่ งมาจากความร่วมมือ
ของคณะเทคนิคการแพทย์ กับโครงการ CASCAP ณ ห้อง 1416 ชั้น 4 อาคาร คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพือ่ ใช้ในการ
ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
โดยลักษณะเป็นห้องปฏิบัติการพิเศษ เฉพาะ
ด้าน นวัตกรรมตรวจหาแอนติเจนพยาธิใบไม้
ตับจากปัสสาวะ โดยการด�ำเนินงานจากทีม
เชี่ยวชาญพิเศษด้านปรสิตวิทยา น�ำโดย ศ.ดร.
ไพบูลย์ สิทธิถาวร อาจารย์ประจ�ำภาควิชา
ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และคณะ
วาระแห่งชาติตา้ นภัยมะเร็งท่อน�ำ้ ดี ครัง้ ที่ 50
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วั น ศุ ก ร์ ที่ 26 สิ ง หาคม 2559 โครงการ
CASCAP มู ล นิ ธิ ม ะเร็ ง ท่ อ น�้ ำ ดี คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิ
ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย ์ ร่ ว มกั บ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ
หน่ ว ยราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่่ ร ่ ว มกั น จั ด
มหกรรม “วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับ
และต้านภัยมะเร็งท่อน�้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อ
น�้ำดีสัญจรครั้งที่ 50” ณ โรงเรียนวัฒโนทัย
พายัพ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ติดตามข่าวสารจากโครงการ CASCAP
ได้ที่ www.facebook.com/cascapfc

