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สวัสดีครับ ในฉบับที่ 7 น้ีเราขยายเวลาให้เป็นฉบับเดือนกรกฎาคม - 

ตุลาคม 2559 ด้วยเหตุผลส�าคัญ คือ การสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ที่สร้างความเศร้าโศกเสียใจ

ให้กับปวงชนชาวไทย เราจึงตัดสินใจท�าเป็นฉบับเพื่อถวายความอาลัยใน

ฉบับนี้ครับ

ส�าหรับเนือ้หาในฉบับนี ้สาระน่ารูเ้กีย่วกบัโรคมะเรง็ท่อน�า้ดไีด้กลบัมาแล้ว 

ในฉบับนี้เรามีสาระเกี่ยวกับ พังผืดรอบท่อน�้าดี ที่เป็นรอยโรคบ่งบอกได้

ว่าเราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน�้าดีมากน้อยเพียงใด และติดตามความ

ก้าวหน้าของมหาวิทยาลยัขอนแก่นในการผลกัดนัเรือ่งโรคพยาธิใบไม้ตบั

และมะเร็งท่อน�้าดีให้เป็นนโยบายระดับประเทศ ปิดท้ายด้วยบทความ

ท�าความรู้จักกับโครงการวิจัยต่าง ๆ  ในชุดโครงการท้าทายไทย หรือที่เรา

ได้ยินกันว่า Fluke Free Thailand นั่นเองครับ

ในฉบบัหน้าเราจะมกีารปรบัเนือ้หาอกีเลก็น้อยเพือ่เราจะน�าเรือ่งราวจาก

การด�าเนินงานของเครือข่ายส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล

ชมุชน โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล โครงการวจิยัทีก่�าลงัท�างานร่วม

กับ CASCAP ในพื้นที่ต่าง ๆมาบอกเล่าให้ทราบสถานการณ์กันครับ

แล้วพบกันในฉบับต่อไปครับ

สวัสดีครับ

ทรงพล ตุละทา

บรรณาธิการ
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ที่ปรึกษา : รศ.ณรงค์ ขันตีแก้ว • ศ.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ • ศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร • รศ.บัณฑิต ถิ่นค�ารพ • รศ.วัชรินทร์ ลอยลม • รศ.นิษณา นามวาท

บรรณาธิการ : ทรงพล ตุละทา

กองบรรณาธิการ : สุปราณี วรพันธ์ • ปิยพล จันทรา • ภาคภูมิ ขามพิทักษ์ • รัชนีย์ ชนะวงศ์ • สรัญญา สาครพุทธ • สุวรรณา นาดี • รพินทร์ ยืนยาว

ออกแบบรูปเล่ม : ทรงพล ตุละทา • การัณย์ อินทะกูล

พิมพ์ที่ : หจก.อีสานบิซ (โรงพิมพ์เจริญลักษณ์) โทร 089 6227030

จ�านวน : 3,000 เล่ม

จัดท�าโดย : โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP)

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการผลักดันให้เกิด
นโยบายชาติ ในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

10 โครงการท้าทายไทย สู ่Fluke Free Thailand
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สวสัดคีรบั ในฉบบันีผ้มเขยีนข้ึนท่ามกลางความโศกเศร้าของปวงชนชาว

ไทยจากกการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดลุยเดช ในนามคณะผูบ้รหิาร คณะท�างาน และเครอืข่ายโครงการแก้ไข

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ต่างรู้สึกเสียใจเป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระ 

ปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช นับเป็นวนัทีค่วามเศร้าเข้าปกคลมุในจิตใจ

ของปวงข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยทกุคน ปวงข้าพระพทุธเจ้า

ทั้งหลาย ขอตั้งจิตปฏิญาณด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะ

น้อมน�าแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชด�ารัส และพระราชด�าริ

ทีไ่ด้เคยพระราชทานไว้ เป็นเครือ่งยดึเหนีย่วในการปฏบิตังิานด้วยความ

เป็นธรรม และตั้งใจมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์

สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

ส่วนงานของโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�า้ดใีน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ CASCAP แม้ว่าจะมีแผนยุทธศาสตร์

ทศวรรษก�าจดัปัญหาพยาธิใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีปี 2559-2568 มา

เป็นแรงหนุนเสริมในการท�างาน แต่อย่างไรก็ตาม การแปลงนโยบายสู่

การปฏิบัติให้ส่งผลต่อประชาชนเป็นรูปธรรมเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะ

การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดเีป็นเรือ่งท่ีต้องท�าท้ัง

ระบบ ตั้งแต่การตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ การคัดกรองและการเฝ้าระวัง

กลุ่มเส่ียง การตรวจวินิจฉัย ไปจนถึงการรักษา และการดูแลผู้ป่วยใน

ระยะสดุท้าย ขณะนี ้โครงการ CASCAP ได้เดนิหน้าฝึกอบรมแพทย์ เพือ่

เพิ่มจ�านวนและคุณภาพของแพทย์ในการรักษาทั้งการผ่าตัดและการให้

เคมีบ�าบัด มีการเปิดศูนย์การฝึกอบรมศัลยแพทย์ ที่โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และโรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่ (สวนดอก) รวมถึงความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์

คุยกับคุณหมอณรงค์
รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว



CASCAP | 05

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับแพทย์ทั่วไปให้มี

ความช�านาญในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน�้าดีโดยใช้

เครื่องอัลตร้าซาวด์ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในห้องผ่าตัด และการ

ดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี ท้ังหมดน้ีเราเช่ือว่าจะท�าให้การคัดกรองและ

การรักษาเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

อีกงานที่ส�าคัญคือการผลักดันนโยบายให้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาตจ่ิายค่าทดแทนการตรวจด้วยเครือ่งอลัตร้าซาวด์ ให้กบัประชาชน

กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน�้าดีให้กับโรงพยาบาลชุมชนที่ท�าการตรวจคัด

กรอง นอกจากนั้นยังมีการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในประชากร 

50,000 ราย จากสิง่ส่งตรวจทีเ่ป็นปัสสาวะ ซึง่ท�าให้การตรวจพยาธใิบไม้

ตบัท�าได้รวดเร็วและมคีวามแม่นย�าและความไวมากขึน้ ส่งผลให้กลุม่เสีย่ง

ที่ติดโรคพยาธิใบไม้ตับสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เป็นระบบ

ขณะนี ้ได้มกีารเริม่ขบัเคลือ่นงานวจิยัเชงิปฏบิตักิารของโครงการท้าทาย

ไทยจ�านวน 11 โครงการ ซึ่งโครงการวิจัยต่าง ๆได้เป็นการท�าวิจัยเพื่อ

ให้เกิดความหนักแน่นและท�าให้เกิดทิศทางการท�างานในเชิงบูรณาการ

เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดีอย่างครบวงจร มี

ความครอบคลุมตั้งแต่การจัดการปลาปลอดพยาธิ นวัตกรรมอาหาร

ปลอดภัย การจัดการวงจรชีวิตใน คน ปลา สุนัข แมว และหอย การ

พัฒนาระบบสุขาภิบาล การจัดท�าฐานข้อมูล Isan Cohort เพื่อเชื่อมต่อ

ข้อมลูผูป่้วยให้ทัว่ถงึ ครอบคลมุกว่า 27 จงัหวดั การพฒันาหลกัสตูรเพือ่

ใช้สอนในสถานศึกษาทุกระดับ การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�้าดีระยะ 

เริ่มต้น การรักษาผู้ป่วยด้วยการผ่าตัดและเคมีบ�าบัด การศึกษาในเชิง

สังคมวิทยา รวมไปถึงการใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อช่วยในการท�างาน 

เราเชือ่ว่าความรูท้ีไ่ด้จากการวจิยัเชงิปฏิบตักิารในมติต่ิาง ๆ ทีก่ล่าวมาจะ

สามารถน�ามาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติ หรือ guideline ให้กับกระทรวง

สาธารณสุขให้มีวิธีการต่าง ๆในการท�างานมากขึ้น

นอกจากความร่วมมือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ทางโครงการ  

CASCAP และมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดียังท�างานร่วมกัน อีกทั้งยังได้รับความ

ร่วมมือจากมูลนิธิส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารไทย

พาณชิย์ และ บรษิทัปนูซเีมนต์ไทย ในการมอบเคร่ืองอลัตร้าซาวด์จ�านวน

กว่า 40 เครื่องให้กับโรงพยาบาลชุมชนในเดือนมกราคม 2560 นี้ด้วย

ทีมงานโครงการ CASCAP และเครือข่ายโครงการวิจัยกว่าอีก 100 ชีวิต 

พร้อมทั้งองค์กรพันธมิตร เราก�าลังท�าสิ่งที่ยาก สิ่งที่ใคร ๆ บอกว่าเป็นไป

ไม่ได้ แต่ในความยากก็ยังมีความหวัง เราก�าลังท�างานหนักแต่ก็จะไม่

ท้อถอย ดงัพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภูมพิลอดลุย

เดช ใน ส.ค.ส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี

พุทธศักราช 2555 ท่ีทรงเตือนสติให้คนไทยทั้งหลายมีความเพียร เช่น

เดียวกับพระมหาชนก ท่ีทรงอดทนว่ายน�้าในมหาสมุทรด้วยความเพียร 

จนรอดชีวิต ประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดจากการกระท�าไม่ได้

เกิดจากแค่เพียงคิด ว่า “ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง เรำก็ต้องพยำยำมว่ำยอยู่

ท่ำมกลำงมหำสมุทร โภคะทั้งหลำย มิได้ส�ำเร็จด้วยเพียงคิดเท่ำนั้น”

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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ในฉบับนี้เรามาท�าความรู้จักกับพังผืดรอบท่อน�้าดีกัน เวลามาตรวจ 

คัดกรองด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ จะเห็นรังสีแพทย์บอกคนที่ลงข้อมูลให้

เราว่า PDF1 บ้าง PDF2 หรือ 3  บ้าง หรือบางทีจะบอกว่ามีพังผืดรอบ

ท่อน�้าดีนะ เราอาจจะสงสัยว่าพังผืดรอบท่อน�้าดีมันคืออะไร มีอันตราย

ไหม ต้องท�าอย่างไรกับมัน เรามาติดตามได้ในบทความนี้

พังผืดรอบท่อน�้าดีคืออะไร
พังผืดรอบท่อน�้าดี คือ ภาวะท่ีเน้ือเยื่อบุผนังของท่อน�้าดีหนาตัวขึ้น

เนื่องจากร่างกายมีการซ่อมแซมท่อน�้าดีที่อักเสบแบบเรื้อรัง จนเกิดเป็น

พังผืดของท่อน�้าดี

พังผืดรอบท่อน�้าดีเกิดขึ้นได้อย่างไร
พังผืดรอบท่อน�้าดี เกิดขึ้นจากการอักเสบเรื้อรังของทางเดินน�้าดี ซึ่งเกิด

ขึ้นได้หลายสาเหตุ ดังนี้

1. การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดจากการบริโภคปลาน�้าจืดมีเกล็ดขาว 

แบบดบิๆ ท�าให้ได้รับตวัอ่อนพยาธิใบไม้ตบั พยาธจิะเข้าไปอยูใ่นทางเดนิ

น�้าดีเป็นเวลานานและท�าให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของทางเดินน�้าดี และ 

ในเวลาต่อมาเกิดการหนาตัวขึ้นของผนังท่อน�้าดี จนกลายเป็น พังผืด ที่

เรียกว่า Periductal fibrosis : PDF โดยพังผืดรอบท่อน�้าดีเป็นหลักฐาน

แสดงการอักเสบของทางเดินน�้าดี และอาจมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง

ท�าให้ PDF สามารถพัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน�้าดีได้ในที่สุด

2. การมีนิ่วในทางเดินน�้าดี (Hepatolithiasis) เชื่อว่าการมีนิ่วจะท�าให้

เกิดการอกัเสบเรือ้รงัของเยือ่บทุ่อน�า้ด ีท�าให้เกดิการอดุกัน้การไหลเวยีน 

และการอักเสบเรื้อรังท�าให้เกิดพังผืดได้

3. การอักเสบของทางเดนิน�า้ดจีากสาเหตอุืน่ๆ เช่น การอกัเสบจากระบบ

ภูมิคุ้มกันของร่างกาย (Autoimmune) หรืออาจจะเกิดการอักเสบแบบ

ไม่ทราบสาเหตุ

เป็นพังผืดแล้วจะเป็นอย่างไร
การอกัเสบเรือ้รงัของเซลล์เยือ่บผุนงัท่อน�า้ด ีจะท�าให้ผนงัท่อน�า้ดหีนาตวั 

ร่วมกับการได้รับสารก่อมะเร็งอื่นๆ เช่น การดื่มหล้า สูบบุหรี่ หรือการ

ได้รับสารเคมี เป็นการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน�้าดี

การตรวจวินิจฉัย
โดยทัว่ไปการตรวจคัดกรองด้วยเครือ่งอลัตราซาวด์ (Ultrasonography) 

เป็นเครื่องมือพื้นฐานอันดับแรกในการวินิจฉัยที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ในปัจจุบัน เนื่องจากไม่พบผลแทรกซ้อนจากการตรวจ อุปกรณ์เคลื่อน

ย้ายง่าย สะดวก และสามารถขอรบับรกิารได้ในโรงพยาบาลชมุชนท่ัวไป

อาการ
ไม่มอีาการแสดงใดๆ ส่วนมากตรวจพบโดยบงัเอญิจากการตรวจร่างกาย 

หรือ การตรวจคัดกรองด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ช่องท้อง

การเฝ้าระวัง
ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีพังผืดรอบท่อน�้าดี ควรได้รับการตรวจอัลตรา

ซาวด์ ซ�้าทุกๆ 6 เดือน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามอาการ หากตรวจพบว่า

บรเิวณท่ีเป็นพงัผดืมกีารเปลีย่นแปลง หรอืพบการอดุตนัของท่อน�า้ด ีควร

เข้ารบัการตรวจวนิิจฉยัด้วยเอก็ซเรย์คอมพวิเตอร์ (CT scan ) หรอืเครือ่ง

คลืน่แม่เหลก็ ( MRI ) เพือ่ค้นหาความผดิปกตต่ิอไป และต้องงดพฤตกิรรม

เสี่ยงต่างๆที่จะเป็นปัจจัยเสริม เช่น การรับประทานปลาน�้าจืดที่มีเกล็ด

แบบดิบๆ เป็นต้น

มารู้จักพังผืดรอบท่อน�้าดีกันเถอะ
ศ.พญ. นิตยา ฉมาดล  

รศ.นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว
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การป้องกันและการปฏิบัติตัวเพ่ือลดความเส่ียงต่อการ 

มีพังผืดรอบท่อน�้าดี
สามารถท�าได้โดยลดพฤตกิรรมเสีย่งทีจ่ะท�าให้เกดิการอกัเสบของท่อน�า้ดี 

และการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างถูกวิธี ดังนี้

1. งดกินปลาน�้าจืดมีเกล็ดแบบดิบๆ เช่น ก้อยปลาดิบ ปลาส้ม ปลาจ่อม 

ปลาร้าที่หมักไม่เกิน 1 สัปดาห์ เป็นต้น

2. ควรรับประทานปลาน�้าจืดที่ปรุงสุกแล้ว โดยเฉพาะปลาน�้าจืดมีเกล็ด

ขาว หากเป็นปลาร้า ก็ให้หมักเกิน 1 เดือนขึ้นไปและปรุงสุกก่อนรับ

ประทาน เพื่อให้มั่นใจว่าตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับท่ีอยู่ในเน้ือปลาได้ตาย

หมดแล้ว จึงจะหยุดวงจรการติดต่อของพยาธิใบไม้ตับสู่คนได้

3. ในรายที่ตรวจอุจจาระพบไข่พยาธิใบไม้ตับ ควรขอรับยาถ่ายพยาธิ

ใบไม้ตับ พราซิควอนเทล (Praziquantel) ที่หน่วยบริการสุขภาพใกล้

บ้าน หรือรับประทานยาภายใต้การแนะน�าของเภสัชกร เพื่อฆ่าพยาธิ

ใบไม้ตับที่มีในร่างกาย ลดความเสี่ยงต่อการอักเสบในท่อน�้าดี

4. ถ่ายอจุจาระลงในส้วมทีถ่กูสขุลกัษณะ เพือ่ป้องกนัไม่ให้ไข่พยาธใิบไม้

ตับที่อยู่ในอุจจาระของผู้ท่ีเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับตกลงไปในแหล่งน�้า

สาธารณะ ก็จะหยุดการแพร่กระจายของพยาธิใบไม้ตับในชุมชนได้

อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบว่าเรามีพังผืดรอบท่อน�้าดีก็อย่าตื่นตระหนก

ตกใจไป เพียงหยดุพฤติกรรมกินปลาน�้าจืดมเีกล็ดแบบดิบๆ ระวังการได้

รับสารก่อมะเร็งอ่ืนๆ เช่น การดื่มหล้า สูบบุหรี่ หรือการได้รับสารเคมี  

และมารับการตรวจอัลตราซาวด์ ซ�้าทุกๆ 6 เดือน เพื่อเฝ้าระวังและ

ติดตามอาการ ปฏิบัติตัวตามค�าแนะน�าของแพทย์เพ่ือไม่ให้เกิด 

ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเพิ่มเติม เราก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

พังผืดรอบท่อน�้าดีถุงน�้าดี

ตับ

ท่อน�้าดี

ยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับ 

พราซิควอนเทล (Praziquantel) 
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เมือ่วนัองัคำรท่ี 2 สงิหำคม 2559 โครงกำรแก้ไขปัญหำโรคพยำธใิบไม้

ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัย

ขอนแก่น จัดกำรแถลงข่ำว “ควำมส�ำเร็จของมหำวิทยำลัยขอนแก่น

ในกำรผลักดันให้เกิดนโยบำยชำติ ในกำรแก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไม้

ตับมะเร็งท่อน�้ำดี” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น รำชำ ออคิด จังหวัด

ขอนแก่น 

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด

เทคโนโลยี ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยว่า“โครงการแก้ไข

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(Cholangiocarcinoma Screening and Care Program: CASCAP)” 

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2557 โดยการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน

การที่จะแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยเฉพาะโรคมะเรง็ท่อน�า้ดมีากกว่า 14,000 รายต่อปี อันมสีาเหตสุ�าคญั

คือการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis vierrini) จากการรับ

ประทานปลาแบบสุกๆดิบๆ ประมาณการว่าประชาชนที่ติดเชื้อพยาธิ

ชนดินีม้มีากกว่า 6 ล้านคน และจะป่วยเป็นมะเรง็ท่อน�า้ดปีีละ 1-2 หมื่น

ราย จากนั้นก็เสียชีวิตภายใน 1 ปี สร้างความเสียหายให้กับชาวไทย ทั้ง

ในด้านของสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และการพัฒนาประเทศ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการผลักดันให้เกิดนโยบายชาติ 

ในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
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รศ.นพ.ชาญชยั พานทองวิรยิะกุล คณบดคีณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เป็นท่ีน่ายินดีว่าจากรายงานล่าสุดในช่วง

พศ. 2549 – 2554 ของทีมศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พบ

ว่าอัตราการรอดชีวิต 5 ปี หลังการผ่าตัดแบบเอามะเร็งออกหมด สูงถึง 

47 % นับเป็นความหวังว่าถ้าเราพบผู้ป่วยในระยะแรกๆ โอกาสที่ผู้ป่วย

จะอยู่รอดจึงสูงมาก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ได้ด�าเนนิการจดัตัง้ ศนูย์ความ

เป็นเลศิมะเรง็ท่อน�า้ด ี(Cholangiocarcinoma Excellent Center) โดย

มวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นศนูย์ฝึกอบรมบคุลากรและผูเ้ชีย่วชาญให้สามารถ

รองรบัการรกัษาผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ดใีห้ได้ทัง้คณุภาพและเพิม่ปรมิาณใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายให้กับ

โครงการ CASCAP 

รศ. นพ.ณรงค์ ขนัตแีก้ว หวัหน้าโครงการแก้ไขปัญหาพยาธใิบไม้ตบัและ

มะเรง็ท่อน�า้ดใีนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เปิดเผยถึงเส้นทางการท�างาน

ที่ผ่านมา ว่าโครงการ CASCAP ได้สร้างพันธมิตรและกัลยาณมิตรร่วม

ทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแรกเริ่มนั้นได้รับความร่วมมือกับบริษัท ซี

พี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับมะเร็งท่อ

น�้าดีและพยาธิใบไม้ตับ และร่วมบริจาคในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ทั่ว

ประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ และมูลนิธิรากแก้ว ที่เห็นความส�าคัญในการช่วย

เหลอืประชาชน จนมลูนธิสิ�านกัทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัริย์ ได้เหน็ถงึ

ปัญหา และเข้ามาสนับสนุนโดยการมอบเงิน 40 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อ

เครื่องอัลตราซาวด์จ�านวน 40 เครื่อง เพื่อมอบต่อให้โรงพยาบาลชุมชน

ใช้ในการตรวจคดักรองประชาชนทีเ่ป็นกลุม่เส่ียงมะเรง็ท่อน�า้ดแีละเชือ่ม

โยงกับระบบ Isan Cohort เพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยอย่างเป็น

ระบบ ด้านเงนิทนุในการวจิยัได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานวจิยัทัง้ใน

และต่างประเทศ

“ทุกๆครั้งที่เราออกหน่วยอัลตราซาวด์สัญจร เราจะ

พบเห็นประชาชนจ�านวนมากมานัง่รอคอย อดอาหารมา

ตัง้แต่เทีย่งคนื ท�าให้พวกเราต้องรบีตรวจ เพือ่ให้พวกเขา

ได้รู้ผลทันที จะได้รับประทานอาหาร และกลับบ้านได้

อย่างมีความสุข” 

เป็นความรู้สึกของคณะท�างานภายใต้โครงการ CASCAP ที่ มีความมุ่ง

มัน่ตัง้ใจเพือ่พฒันาระบบการท�างานทีด่ ีและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สร้าง

คนรุ ่นใหม่เพื่อช่วยกันสร้างงานพัฒนาองค์ความรู ้ เพื่อก่อให้เกิด

อดุมการณ์และจติวิญญาณ แห่งการให้ และน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีที่เป็นรูปธรรม และยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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ในวนัเดยีวกนั โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวง

สาธารณสขุท�าพธิลีงนามความร่วมมอืทางวชิาการ โครงการก�าจดัปัญหา

โรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปีพุทธศักราช 

2559 พร้อมทัง้สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนีินาถจะทรงเจรญิ

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�้าดี และ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น�้าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การลงนามความร่วมมอืในครัง้นี ้สอดคล้องกบัคณะรฐัมนตรมีมีตใิห้ความ

เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง “แผนยุทธศาสตร์

ทศวรรษก�าจดัปัญหาพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีปี 2559 - 2568” 

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ให้เป็นโครงการต่อเนื่อง 10 ปี โดย

ก�าหนดเป็นงานประจ�าทีท่กุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต้องด�าเนนิการ นบัเป็น

อกีก้าวหนึง่ของความส�าเรจ็ของมหาวทิยาลยัขอนแก่นในการผลกัดนัให้

เกิดโครงการเพื่อแก้ไขปัญญาด้านสุขภาวะของประชาชนทั้งประเทศอีก

ด้วย

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดี ถวายเป็นพระราชกุศล
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อย่ำงที่ทรำบกันดีว่ำ โรคพยำธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน�้ำดีเป็น

ปัญหำสำธำรณสุขที่ส�ำคัญของประเทศ โดยเฉพำะภำคอีสำน ใน

ประชำกรภำคอีสำนรำว 20 ล้ำนคน มีกลุ่มเสี่ยง 6 ล้ำนคน อยู่ในช่วง

อำยุ 40-50 ปี เสียชีวิตปีละ 1-2 หมื่นคน เป็นปัญหำกำรเสียชีวิตของ

คนภำคอีสำนที่ไม่ได้รับกำรใส่ใจ ท้ังที่ทุกวันและทุกนำทีจะมีคนเสีย

ชีวิตเพิ่มอีก 60 คนจำกโรคนี้ หลำยปีที่ผ่ำนมำปัญหำโรคพยำธิใบไม้

ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีก็ยังเหมือนเดิมและไม่หมดไป 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ในฐานะเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการวจิยัทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และในวาระที่

มหาวิทยาลัยครบรอบ 50 ปี ด้วยปณิธานแห่งการอุทิศเพื่อสังคมจึงได้

จัดท�าโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care 

Program: CASCAP) เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การคัด

กรองโรค การวินิจฉัยและการดูแลรักษา การวิจัยพัฒนาคุณภาพในการ

ให้การดูแลรักษา และการติดตามประเมินผลในการดูแลรักษาเพื่อลด

อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน�้าดี ลดการสูญเสียทั้งทางด้าน

เศรษฐกจิ สงัคม รวมถงึการผลกัดนัประเด็นมะเรง็ท่อน�า้ดใีห้เป็นนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพของคนทั้งประเทศ จากการประสานความร่วมมือ

กบัหน่วยงานและภาคมีากมาย ส่งผลให้ในปัจจบุนัปัญหาโรคพยาธใิบไม้

ตับและมะเร็งท่อน�้าดีกลับมาเป็นปัญหาท่ีกระทรวงสาธารณสุขให้ความ

ส�าคัญอีกครั้ง

ในวารสารโครงการ CASCAP ฉบับที่ 4 เราได้น�าเสนอความคืบหน้าการ

ด�าเนนิงานภายใต้โครงการท้าทายไทย (Grand Challenges Thailand) 

ที่เห็นว่าการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาส�าคัญของประเทศนั้น เป็น

10 โครงการท้าทายไทย สู่ Fluke Free Thailand
กองบรรณาธิการ
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เรื่องที่เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง โดยต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของ

ทุกฝ่าย โดยมีโครงการที่มีความท้าทาย มีการบริหารจัดการชุดโครงการ

ที่ดี และมีเป้าหมายที่ชัดเจน โครงการท้าทายไทย จะคิดจากผลกระทบ

คือ “อยากให้อะไรเกิดขึ้น และต้องท�าอะไรบ้าง” ดังนั้นสิ่งที่จะท�าต้อง

ตั้งเป้าหมายก่อน และต้องมีกระบวนการติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นการ

ท�าวิจัยเพื่อตอบเรื่องใหญ่ๆ ที่เป็นปัญหาในการพัฒนา เรื่องที่มีอุปสรรค 

ขัดขวางการแก้ปัญหา เช่น ขาดความรู้ ขาดเทคโนโลยี ขาดกลไกการ

ด�าเนนิงาน อยา่งเรื่องการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งทอ่น�้าดี 

ต้องดูตั้งแต่ท�าอย่างไรไม่ให้ป่วย ป่วยแล้วท�าอย่างไรบ้าง กลไกในการ

จดัการเป็นอย่างไร ท�าอย่างไรให้การป้องกนัและแก้ไขปัญหานีเ้กิดความ

ยัง่ยนื ทัง้นีต้้องเป็นปัญหาส�าคญัระดบัชาตแิละสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์

ชาติ ยากแต่เป็นไปได้

โครงการ CASCAP เข้าไปมีส่วนส�าคัญในการระดมสรรพก�าลังด้าน

วิชาการ องค์ความรู้ และการพัฒนาวิธีน�าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อ

แก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�า้ด ีทางโครงการ CASCAP 

ร่วมกบัส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) ได้เดนิหน้าการด�าเนนิ

โครงการวจิยัท้าทายไทย เป็นระยะเวลา 3 ปี มเีป้าหมายเพือ่ก�าจดัพยาธิ

ใบไม้ตบัให้หมดไปจากประเทศ ภายใต้หวัข้อ “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้

ตบั (Fluke Free Thailand)” โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขนัตแีก้ว เป็นผูอ้�านวย

การโครงการ มกีารประสานความร่วมมอืท�าวจิยัร่วมกบัหลายหน่วยงาน 

ทีค่รอบคลมุทกุบริบทของสงัคมในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดี โดยมีโครงการย่อยจ�านวนทั้งหมด 11 โครงการ คือ

โครงกำรที่ 1 “อำหำรปลอดภัย: ปลำปลอดพยำธิ” 

เมือ่การปรบัพฤตกิรรมคนให้เลกิกินปลาน�า้จดืมเีกล็ดแบบสกุๆดบิๆเป็น

เรือ่งยาก เราต้องสร้างทางเลือกทีป่ลอดภยัให้กับผูบ้รโิภคด้วยการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ “ปลาปลอดพยาธิ” โดยส�ารวจการการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ

ในปลาและหอยทีเ่ป็นพาหะของพยาธใิบไม้ตบัในพ้ืนทีท่ีมี่การระบาด 84 

อ�าเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และผลิตต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์ปลาปลอดพยาธิ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานปลาที่ปลอด

พยาธิ น�าไปสู่การลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากปลาสู่คนได้

โครงกำรที่ 2 “กำรรักษำโรคพยำธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis 

viverrini ในสุนัขและแมวแบบกลุ่ม” 

เราไม่ได้แก้ปัญหาแค่คนกบัปลาเท่านัน้ สนุขัและแมวกเ็ป็นรงัโรคทีพ่ร้อม

จะท�าให้พยาธิใบไม้ตับกลับไปปนเปื้อนในแหล่งน�้า เพื่อตัดปัจจัยเสี่ยง

จากสัตว ์เลี้ยง ทางโครงการจะท�าการรักษาพยาธิใบไม้ตับชนิด  

Opisthorchis viverrini ในสุนัขและแมวในหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ระบาด 

84 อ�าเภอ 110 หมู่บ้านของประเทศไทย

โครงกำรที่ 3 “แผนภูมิควำมชุกและระบำดวิทยำของโรคพยำธิใบไม้

ตับ ใน 27 จังหวัดของประเทศไทย: กำรประยุกต์ใช้กำรตรวจวินิจฉัย

วิธีใหม่ในกำรก�ำจัดพยำธิในชุมชนต้นแบบ” 

เพื่อสร้างแผนภูมิการระบาดของพยาธิใบไม้ตับเชิงพื้นที่ในสถานการณ์

ปัจจบุนั จากการตรวจอจุจาระเพือ่หาไข่พยาธิร่วมกบัการตรวจปัสสาวะ

เพื่อหาโปรตีนจากสารคัดหล่ังของพยาธิในชุมชนต้นแบบในภาคตะวัน

ออกเฉยีงเหนอื ภาคเหนือและภาคกลาง จนสามารถประยกุต์ใช้การตรวจ

โปรตนีในปัสสาวะเพือ่ประเมนิหาอตัราชกุและความหนาแน่นของพยาธิ

ในระยะยาว เปรียบเทียบกับวิธีการตรวจอุจจาระ ตลอดท้ังติดตามผล

การให้ยา praziquantel ต่อระบาดของพยาธิใบไม้ตับในประชากรกลุ่ม

เดิม เพื่อติดตามความหนาแน่น การติดเชื้อซ�้า การติดเชื้อใหม่โดยใช้การ

ตรวจปัสสาวะเป็นเกณฑ์ตัดสิน และจัดท�าฐานข้อมูลระบาดวิทยาของ

พยาธิใบไม้ตับระยะยาวใน Isan cohort

โครงกำรที ่4 “กำรจดัระบบสขุำภิบำลเพือ่ก�ำจดักำรตดิเชือ้พยำธิใบไม้

ตับ” 

การจดัการส่ิงปฏิกูลทีถ่กูวธิ ีกส็ามารถลดการแพร่ระบาดของพยาธใิบไม้

ตับได้ ทางโครงการเชื่อว่าการศึกษารูปแบบทีเ่หมาะสมในการจัดการสิ่ง

ปฏิกลูของชมุชนเป้าหมายโดยใช้กระบวนการมส่ีวนร่วม และส่งเสริมการ

ด�าเนินกิจกรรมรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการส่ิงปฏิกูลในชุมชนเป้า

หมายเพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการส่ิงปฏิกูลเพื่อก�าจัดการติด

เชื้อพยาธิใบไม้ตับและขยายต้นแบบนี้ไปยังชุมชนอื่นๆจะสามารถตัด

ปัจจัยเสี่ยงจากการทิ้งสิ่งปฏิกูลและการปนเปื้อนสู่แหล่งน�้า

โครงกำรที่ 5 “กำรพัฒนำและบ�ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ส�ำหรับ กำรเฝ้ำระวังพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในภำคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ (Isan Cohort)” 

เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ ชื่อ Isan Cohort ส�าหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรม

เสี่ยงพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีส�าหรับชาวอีสานทุกคน Isan Co-

hort เป็นเครื่องมือส�าคัญในการติดตามและประเมินผลที่เกิดจากการ

ด�าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีได้ทั้งระดับ

พื้นที่ชุมชนจนถึงภาพรวมทั้งประเทศได้แบบเรียลไทม์ 

โครงกำรที่ 6 “หลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

ในโรงเรียนและประชำชนทั่วไป” 

การให้ความรูเ้ป็นส่ิงส�าคัญ ทางโครงการจะพฒันา จดัท�าและน�าหลกัสตูร

เกีย่วกบัโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดไีปใช้ในโรงเรยีน รวมถงึการ
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ผลติส่ือให้ความรูใ้นเร่ืองของโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดไีปใช้ใน

ประชาชนทั่วไป

โครงกำรที่ 7 “กำรตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน�้ำดี” 

ยิ่งพบเร็วยิ่งมีโอกาสรักษาให้หายขาด โครงการน้ีเป็นการคัดกรองกลุ่ม

เสีย่งมะเรง็ท่อน�า้ดด้ีวยวธิอีลัตร้าซาวด์ รวมทัง้น�าผูส้งสยัว่าเป็นมะเรง็ท่อ

น�้าดีเข้าสู่ระบบการตรวจ ยืนยันและการรักษาและติดตามเฝ้าระวังกลุ่ม

เสี่ยง ให้เข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วทันการณ์

โครงกำรที่ 8 “กำรศึกษำแบบสุ่มของกำรรักษำเสริมด้วยเคมีบ�ำบัด

สองขนำนระหว่ำง cisplatin และ gemcitabine เปรียบเทียบกับ 

gemcitabine ในผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคมะเร็งท่อน�้ำดี” 

ต้องคิดค้นและพัฒนาวิธีการรักษา ทางโครงการจะน�าผู้ป่วยมะเร็งท่อ

น�้าดีเข้าสู่การรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด พร้อมทั้งศึกษาระยะเวลาการรอด

ชวีติโดยรวม เปรยีบเทยีบกบักลุม่ควบคมุ เพือ่พฒันาความรูใ้นการรกัษา

ด้วยเคมีบ�าบัดให้ดียิ่งขึ้น

โครงกำรท่ี 9 “กำรวจิยัเชงินโยบำยด้ำนผลกระทบของกำรด�ำเนินงำน

โครงกำรท้ำทำยไทยต่อกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำร

แก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี” 

การวัดผลกระทบในระดับ Impact เป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะตอบว่าส่ิงท่ีได้

ด�าเนนิการส่งผลถงึประชาชนได้มากน้อยเพยีงใด ทางโครงการจะท�าการ

ศึกษาผลกระทบของการด�าเนินงานโครงการท้าทายไทยต่อการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี

โครงกำรที่ 10 “กำรศึกษำทำงมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์เพื่อแก้

ปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี” 

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีเป็นโรคที่มาจากวิถีชีวิต สังคม และ

วัฒนธรรม การจะเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคจะต้อง

ศกึษาในมมุมองมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์เพือ่น�าไปสูก่ารแก้ปัญหา

แบบยั่งยืน

โครงกำรที่ 11 “ระบบภูมิสำรสนเทศโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น้ำดีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย” 

โดย ผศ.ดร.รศัม ีสวุรรณวรีะก�าธร มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) สร้างฐานข้อมลู

ภมูสิารสนเทศโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดีในภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนอื 2) เพ่ือวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางด้านภมูสิารสนเทศ

กับการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียง

เหนอื 3) เพือ่วเิคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศต่อการ

เกิดโรคและความชุกพยาธิใบไม้ตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) เพื่อ

พฒันาระบบภมูสิารสนเทศโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�า้ดอีอนไลน์

ความก้าวหน้าของการด�าเนินโครงการที่ผ่านมา และโอกาสท่ีโครงการ 

CASCAP ได้รับในการท�าโครงการวิจัยท้าทายไทยนับเป็นการขยายงาน

ของโครงการ CASCAP ในมิติต่างๆ เป็นการท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาโรค

พยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดแีบบครบวงจรตัง้แต่ระดับปฐมภมู ิทตุยิ

ภูมิ และตติยภูมิ มีการผนึกก�าลังขององค์กรจากภาครัฐได้แก่สภาวิจัย

แห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงสาธารณสุข และองค์กร

จากภาคเอกชน ได้แก่มลูนธิสิ�านกังานทรพัย์สินส่วนพระมหากษตัรย์ิ รวม

ทั้งมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ซ่ึงเป็นตัวอย่างการท�างานในรูปแบบประชารัฐ

ตามนโยบายของรัฐบาล อีกยังเป็นโอกาสส�าคัญของคนท�างาน ที่มี

เทคโนโลยีและระบบที่สามารถน�าไปพัฒนาการท�างานของตนเองและ

การศกึษาวจิยั ทีจ่ะเข้ามาให้การสนบัสนนุการท�างานและร่วมมอืทีส่ร้าง

ประโยชน์มากมายมหาศาลให้กับประชาชนชาวอีสาน ซึ่งวารสาร

โครงการ CASCAP จะได้น�ารายละเอียดการด�าเนินงานของแต่ละ

โครงการมาน�าเสนอในโอกาสต่อไป



CASCAP จดักำรอบรมเรือ่ง มะเรง็ตบัและท่อ

น�้ำดี กำรผ่ำตัดตับและท่อน�้ำดีให้กับทีม

พยำบำล

เมื่อวันที่ 2 และ 4 กรกฎาคม 2559 รศ.นพ.

ณรงค์ ขนัตแีก้ว หวัหน้าโครงการ CASCAP รอง

ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ศัลยแพทย์ผ่าตัด

มะเร็งท่อน�้าดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น

วิทยากรบรรยายพิเศษฝึกอบรม “มะเร็งตับ

และท่อน�้าดี การผ่าตัดตับและท่อน�้าดี” ให้แก่

ทีมแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด เพื่อเพิ่ม

ความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพทีมให้การ

ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งน�้าดี ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิง่ขึน้ เพือ่น�าไปสูก่ารช่วยเหลอืผูม้ะเร็งท่อ

น�้าดีอย่างยั่งยืน

กำรใช้เครื่องมือ Isan Cohort กำรใช้เครื่อง

มือ Isan Cohort

วนัจนัทร์ที ่4 กรกฎาคม 2559 การใช้เครือ่งมอื 

Isan Cohort เพื่อการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อ

น�้าดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์และการจัดการ

ฐานข้อมลูมะเร็งท่อน�า้ด ีภายใต้ โครงการแก้ไข

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีใน

ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP)  

ณ โรงแรมอ�านวยสุข อ�าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้า

โครงการ CASCAP คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการฝึก

อบรม รศ.บณัฑติ ถิน่ค�ารพ และคณะ ฝึกอบรม

การใช้เครือ่งมอื Isan Cohort เพือ่การคัดกรอง

และสร้างฐานทะเบยีนมะเรง็ นพ.ชนากร ศรษีะ

ภูมิ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจังหารและคณะ 

เล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร

จัดการหน่วยตรวจคัดกรองใน พื้นที่อ�าเภอจัง

หาร จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่บริษัท BJC 

จ�ากัด (มหาชน) และทีมวิทยากร ท�าความรู้จัก

ระบบ Dicom และการใช้งานเครื่องอัลตรา

ซาวด์ในการคัดกรองและฝึกปฏิบัติการใช้งาน

เครือ่งอลัตราซาวด์และระบบเช่ือมต่อ บรรยาย

กาศเตรยีมไปด้วยความสนใจในการเรยีนรูข้อง

เจ ้าหน้าท่ีสาธารณสุขที่ เกี่ยวข้องและโรง

พยาบาลซึ่งเป็นหน่วยบริการของโครงการ 

CASCAP

โครงกำร CASCAP จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

กำรตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�้ำดีด้วยเครื่อง

อัลตร้ำซำวด์ส�ำหรับแพทย์ทั่วไป ณ โรง

พยำบำลบุรีรัมย์

โครงการ CASCAP ร่วมกับภาควิชารังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น และ

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การตรวจคดักรองมะเรง็ท่อน�า้ดด้ีวยเครือ่งอลัต

ร้าซาวด์ส�าหรับแพทย์ทั่วไป ณ โรงพยาบาล

บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ศาสตราจารย์ 

นายแพทย ์ วั ลลภ เหล ่ า ไพบูลย ์  และ  

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีนัค

รินทร์ อาจารย์ประจ�าภาควิชารังสีวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น

วิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีแพทย์

ทั่วไปจากโรงพยาบาลต่าง ๆ  ในจังหวัดบุรีรัมย์

เข้าร่วมอบรม

กำรอบรมกำรตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�้ำดี

อัลตรำซำวด์ ครั้งที่ 11/2559

10-11 สิงหาคม 2559 โครงการ CASCAP ร่วม

กับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “การฝึก

การอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�า้ดด้ีวย

เครื่องอัลตราซาวด์ส�าหรับแพทย์ทั่วไป รุ่นท่ี 

11/2559 ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยและ

การวจิยัทางรงัสีวทิยาในผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ดใีน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี 

ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ 

โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวโครงการ 

CASCAP คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เป็นประธานการฝึกอบรม อีกทั้งยัง

มีวิทยากร จากภาควิชารังสีวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น�าทีม

โดย ศ.นพ.วลัลภ เหล่าไพบลูย์ หวัหน้าภาควิชา

รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ให้ความรู้ ขั้นตอน วิเคราะห์ วินิจฉัย 

การใช้เครื่องอัลตราซาวด์ส�าหรับผู้ป่วยมะเร็ง

ท่อน�้าดี และ รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นค�ารพ ผอ.ศูนย์

จั ด ก า รข ้ อ มู ลและวิ เ ค ร า ะห ์ ท า งสถิ ติ  

DAMASAC  คณะสาธารณสุ ขศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเกี่ยวการใช้ 

โปรแกรม Isarn Cohort ในการลงข้อมูลกลุ่ม
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เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งท่อน�้าดี โดยมีแพทย์ทั่วไป

เข้าร่วมอบรมกว่า 80 ท่าน ซึง่ได้รบัความสนใจ 

บรรยายกาศการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจ 

ของท่านผู้เข้าอบรม

กำรฝึกอบรม โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร

ดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี

15 สิงหาคม 2559 โครงการ CASCAP ร่วมกับ 

งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จัดการประชุม การฝึกอบรม โครงการพัฒนา

ศกัยภาพการดแูลผู ้ป่วยมะเรง็ท่อน�า้ด ีส�าหรบั 

บคุลากรพยาบาล “ CCA : Nursing Highlight 

& Sharing “ ณ ห้องประชุม ๘๙ พรรษา 

สมเด็จย ่า โรงหยาบาลศรีนคริทร ์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำรแข่งขนักอล์ฟกำรกศุล คณะแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 รศ.นพ.ณรงค์ 

ขันตีแก้ว รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี 

หัวหน้าโครงการ CASCAP คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนร่วมการ

แข่งขนักอล์ฟการ กศุล ในกจิกรรม การแข่งขนั

กอล์ฟการกศุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ณ สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่น กอล์ฟคลับ 

จังหวัดขอนแก่น โดยการแข่งขันมีหน่วยงาน

สนับสนุนกิจกรรมมากมาย และมีกิจกรรมใน

การออกบูธของมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ในการให้

ความรู ้และความตระหนักรู ้ถึงภัยร้ายของ

มะเร็งท่อน�้าดี ซึ่งเป็นที่สนใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรม

เป็นอย่างมาก

แลกเปลีย่น เรยีนรู ้กำรก�ำจดัปัญหำโรคพยำธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

24-25 สงิหาคม 2559 รศ.นพ.ณรงค์ ขนัตแีก้ว 

หวัโครงการ CASCAP รองประธานมลูนธิมิะเรง็

ท่อน�้าดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เข้าประชมุบรรยายแลกเปลีย่น ความ

รู้แชร์ประสบการณ์การท�าโครงการ CASCAP 

การคัดกรอง และการรักษาเรื่องมะเร็งท่อน�้าดี 

ใน การประชุมวิชาการ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 

โครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเรง็ท่อน�า้ด ีเพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลฯ” ณ 

โรงแรมพลูแมน ราชาออคดิ ขอนแก่น โดยท่าน 

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นประธานในการเปิดการประชุม 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือวิเครำะห์และ

เขียนบทควำมส�ำหรับแพทย์

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ  

CASCAP รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็น

ประธานในการเปิด “โครงการการอบรมเชิง

ปฏบิตักิารเพือ่วเิคราะห์และเขยีนบทความวิจัย

ส�าหรับแพทย์” ภายใต้ โครงการแก้ไขปัญหา

โรคพยาธใิบตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดใีนภาคตะวนั

ออกเฉียง เหนือ(CASCAP) และภาควิชา

ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ในวันที่ 7-9 กันยายน 2559 ณ โรง

แรมวิชช่ิงทรี ขอนแก่น รีสอร ์ท จังหวัด

ขอนแก่น นอกจากนี้  ผศ.นพ.พิชเยนต์ ทอง

ดวงพล เป็นตัวแทน ผศ.นพ.พลากร สุรกุล

ประภา หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ กล่าวถึง

การมีส่วนร่วม, ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 

บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “บนเส้นทางการ

ท�างานควบคู่กับการวิจัย”, รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่น

ค�ารพ ผอ.ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทาง

สถิติ (DAMASAC) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

และคณะ ด�าเนนิการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม

และการเขียนบทความวิจัยอย่างเป็นระบบ 

ตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน

ง ำนวั น สถ ำปนำคณะแพทยศำสต ร ์ 

มหำวทิยำลยัขอนแก่น ครบรอบ 44 ปี 2559

คณาจารย์ ผู ้บริหาร โครงการ CASCAP 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วม กิจกรรม วัน

สถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ครบรอบ 44 ปี ในวันศุกร์ที่ 9 

กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงาน 

รศ.นพ.ชาญชยั พานทองวริยิะกุล คณบดคีณะ

แพทยศาสตร์ เป็นผู้น�าพิธีสงฆ์และประธานใน

พธิ ีมปีาฐกถาพเิศษ ความสุข ความทรงจ�าและ

ความผูกพัน จาก ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 

อาจารย์อาวุโส เลขาธิการมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี 
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อีกทั้งในงาน ยังมีการมอบช่อดอกไม้ให้แก่

บุคคลเกียรติยศแห่งปี 2559 อาทิ รศ.นพ.

ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองประธานมูลนิธิ

มะเร็งท่อน�้าดี, รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม,  

รศ.ดร.นิษณา นามวาท อาจารย์ประจ�าภาค

วิชาชีวเคมี และ ผู้บริหาร โครงการ CASCAP 

คณะแพทยศาสตร์ มข. และท่านผู้ทรงเกียรติ

อีกมากมาย ท่านโครงการ CASCAP ขอแสดง

ความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ร่วมต้อนรับอัครรำชทูตมำเลเซีย ประจ�ำ

ประเทศไทย

วนัพธุ ที ่14 กนัยายน 2559 โครงการ CASCAP 

มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�า้ด ีศูนย์ความเป็นเลศิมะเรง็ท่อ

น�้าดี คณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ร ่วมต้อนรับอัครราชทูตมาเลเซีย ประจ�า

ประเทศไทย (ดาโต๊ะ นาซีเราะห์ ฮุสเซ็น) เข้า

เยี่ยมชมและพบปะ โครงการ CASCAP ศูนย์

วจิยัฯ ศูนย์ความเป็นเลศิมะเรง็ท่อน�า้ดี และหอ

ผู ้ป่วย 8C โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย 

ศ.ดร.ศภุชยั ปทมุนากลุ รองอธกิารบดฝ่ีายวิจยั

และการถ่ายทอดเทคโนโลยี, รศ.นพ.ณรงค์  

ขันตีแก ้ ว  หั วหน ้ า โครงการ CASCAP  

รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี และ ศ.ดร.

พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ร่วมต้อนรับ บรรยาพิเศษ

เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ และพา

เยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน�้าดี หอ

ผู ้ป่วย 8C โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร Leadership and 

Team Management

วันที่ 17 - 18 กันยายน 2559 โครงการ  

CASCAP ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Leader-

ship and Team Management ส�าหรับนัก

วจัิยโครงการการวจัิยท้าทายไทย : ประเทศไทย

ไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free thailand) โดย

การอบรม ในครั้ ง นี้  ไ ด ้ รั บ เ กี ย รติ จ าก 

ศาสตราจารย์ กนก วงศ์ตระหง่าน เป็นวทิยากร

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้า

อบรมจากหลายคณะ หลายสถาบัน

พิธี MOU โครงกำร CASCAP คณะเทคนิค

กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

วนัพธุที ่21 กนัยายน 2559 มพีธิลีงนามบนัทกึ

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 

โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะ

เรง็ท่อน้้าดใีนภาคตะวนัออกเฉยีง เหนอื (Chol-

angiocarcinoma Screening and Care 

Program: CASCAP) กับ คณะเทคนิคการ

แพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม

ชั้น 5 อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ 

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

ชมห้องปฏิบตักิารอนัเนือ่งมาจากความร่วมมอื

ของคณะเทคนิคการแพทย์ กับโครงการ CAS-

CAP ณ ห้อง 1416 ชั้น 4 อาคาร คณะเทคนิค

การแพทย์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น เพือ่ใช้ในการ

ตรวจคัดกรองกลุ่มเส่ียงติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ 

โดยลักษณะเป็นห้องปฏิบัติการพิเศษ เฉพาะ

ด้าน นวัตกรรมตรวจหาแอนติเจนพยาธิใบไม้

ตับจากปัสสาวะ โดยการด�าเนินงานจากทีม

เชี่ยวชาญพิเศษด้านปรสิตวิทยา น�าโดย ศ.ดร. 

ไพบูลย์ สิทธิถาวร อาจารย์ประจ�าภาควิชา

ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น และคณะ

วำระแห่งชำตต้ิำนภยัมะเรง็ท่อน�ำ้ด ีครัง้ที ่50 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 โครงการ  

CASCAP มู ลนิ ธิ มะ เร็ งท ่ อน�้ าดี  คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิ

ทรัพย ์สินส ่วนพระมหากษัตริย ์  ร ่วมกับ 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ

หน่วยราชการจังหวัดเชียงใหม่่ร ่วมกันจัด 

มหกรรม “วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับ

และต้านภัยมะเร็งท่อน�้าดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อ

น�้าดีสัญจรครั้งที่ 50” ณ โรงเรียนวัฒโนทัย

พายัพ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ติดตำมข่ำวสำรจำกโครงกำร CASCAP 

ได้ที่ www.facebook.com/cascapfc


