




	 มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีได้ด�ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเป็นปีท่ี	5	 ท้ังด้ำนกำรรณรงค์ให้ควำมรู้และ
สร้ำงควำมตระหนักแก่ประชำชนในกำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน�้ำดี	ตลอดจนกำรให ้
ควำมช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดีทั้งกำรตรวจวินิจฉัย	กำรเฝ้ำระวังโรคและกำรรักษำ	ในปี	2560	นี้ได้
มีกำรปรับเปลี่ยนด้ำนกำรบริหำร	กล่ำวคือคณะกรรมกำรชุดแรก	(2555-2559)	ได้หมดวำระลง	ที่ประชุม
คณะกรรมกำรชุดเดิมจึงได้ขอเสนอแต่งต้ังคณะกรรมกำรชุดใหม่ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี	2559	 
เมื่อวันที่	3	มีนำคม	2560	และได้รับกำรประกำศนำยทะเบียนมูลนิธิจังหวัดขอนแก่น	เรื่อง	จดทะเบียน
กำรแต่งตัง้กรรมกำรของมลูนิธข้ึินใหม่ทัง้ชุดเมือ่วันที	่20	มถุินำยน	2560			โดยม	ีศ.ดร.พวงรตัน์	ยงวณชิย์	
รับหน้ำที่ประธำน		รศ.นพ.ณรงค์	ขันตีแก้ว	เป็นรองประธำน	และ	รศ.ดร.วัชรินทร์	ลอยลม	เป็นเลขำธิกำร	
และมีคณะกรรมกำรอีก	11	ท่ำน	
	 กิจกรรมใหม่ส�ำคัญที่มูลนิธิฯได้ท�ำใน
ปีน้ีมี	2	 เรื่อง	คือ	1)	กำรเข้ำร่วมโครงกำร	
“โครงกำรกำรส่งเสริมกำรเข้ำถงึบรกิำรผ่ำตัด
มะเร็งท่อน�้ำดีของประชำชน	 เพื่อร�ำลึกใน
พระมหำกรุณำธิคณุของพระบำทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหำภมูพิลอดุลยเดชพร้อมทัง้ถวำย
เป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ	ในรัชกำลที่	9	ทรงเจริญ
พระชนมพรรษำ	 85	 พรรษำ	 ระหว ่ำง
กระทรวงสำธำรณสุข	กับ	มหำวิทยำลัยขอนแก่นโดยควำมร่วมมือของ	มูลนิธิส�ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระ
มหำกษัตริย์	 ธนำคำรไทยพำณิชย์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	มูลนิธิสยำมกัมมำจล	และมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี”	 
ทั้งนี้มูลนิธิฯเป็นแกนกลำงในกำรรณรงค์หำทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผ่ำตัดดังกล่ำว	และ	2)	กำรเป็นเจ้ำ
ภำพในกำรจดักิจกรรม	“วนัมะเรง็ท่อน�ำ้ดโีลก”	ร่วมกับมลูนธิมิะเรง็ท่อน�ำ้ดีแห่งสหรำชอำณำจกัร	(AMMF)	
และมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีแห่งสหรัฐอเมริกำ	โดยก�ำหนดให้เป็นวันที่	14	กุมภำพันธ์ของทุกปี	และส�ำหรับ
ปีน้ีได้อยูภ่ำยใต้หัวเรือ่ง	“ควำมหวงัในอนำคต”	ทัง้นีเ้รำได้ด�ำเนนิกจิกรรมต่อเนือ่งตลอดเดอืนกมุภำพนัธ์	
2560	และเพ่ือให้คลอบคลมุกจิกรรมทีด่�ำเนนิงำนไปแล้วทัง้หมด	รำยงำนฉบบันีจ้งึอยูใ่นช่วงเดอืนมกรำคม	
2560-กุมภำพันธ์	2561
		 ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติในฐำนะประธำนกรรมกำรมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี	ด้วยมีควำมมุ่งหวังในกำรม ี
ส่วนช่วยเหลือท�ำให้โรคนี้หมดสิ้นไป	ขอขอบพระคุณทุกท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ	รวมทั้งองค์กรสำธำรณกุศล	 
ที่ได้บริจำคทรัพย์	สิ่งของ	หรือให้กำรสนับสนุนด้ำนอื่นๆ	รวมทั้งให้ก�ำลังใจแก่มูลนิธิฯ	เสมอมำ	ตลอดจน
ช่วยบอกกล่ำวกิจกรรมของมูลนิธิฯให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำยในสังคม	

ศำสตรำจำรย์ ดร.พวงรัตน์  ยงวณิชย์

ประธำนกรรมกำรมูลนิธิมะเร็งท่อน้�ำดี	

สำส์นจำกประธำนมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี
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เพิ่มโอกำสให้ผู้ป่วยที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรช่วยเหลือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น	

จดัหำอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ในกำรตรวจคดักรอง	และกำรดูแลผูป่้วยทัง้ในระยะกำรรกัษำและ

ระยะสุดท้ำยของชีวิต

สร้ำงควำมตระหนักรู้และผลักดันปัญหำพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีให้เป็นวำระแห่งชำติ

สนับสนุนกำรศึกษำ	กำรพัฒนำ	และวิจัยให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข

พันธมิตรที่ประสำนกำรท�ำงำนกับมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี	
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บริจาคเงินผ่าน SCB Easy App 

บริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอรว์ิส 7-Eleven ทุก
สาขา เงินทอนตั งแต่ 1 บาท สามารถช่วยชีวิต
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน ้าดี  

บริจาคผ่านกล่องรับบริจาค และ 
ที่ส้านักงานมลูนธิิมะเร็งท่อน ้าดี 

3 

 เพ่ิมโอกำสให้ผู้ป่วยที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรช่วยเหลือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  
 จัดหำอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ในกำรตรวจคัดกรอง และกำรดูแลผู้ป่วยทั้งในระยะกำรรักษำและระยะ

สุดท้ำยของชีวิต 
 สร้ำงควำมตระหนักรู้และผลักดันปัญหำพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้ำดีให้เป็นวำระแห่งชำติ 
 สนับสนุนกำรศึกษำ กำรพัฒนำ และวิจัยให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

พันธมติรทีป่ระสำนกำรท้ำงำนกับมูลนธิิมะเร็งท่อน้้ำด ี

บทบาทของมูลนิธิมะเร็งท่อน ้าด ี

1

2

3

4

บทบำทของมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำด ี
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พ.ศ.  
2554 

ความเป็นมา 

คณำจำรย์คณะ
แพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่
ท้ำงำนด้ำนกำรรักษำ
และวิจัยโรคมะเร็งท่อ
น้้ำดีด้ำริให้มีกำรก่อตั้ง
มูลนิธิมะเร็งท่อน้้ำดีขึ้น  
เพ่ือเป็นองค์กรหนึ่งที่
เกิดจำกภำคประชำชนที่
จะเป็นแรงเสริม
หน่วยงำนต่ำงๆ ของ
ภำครัฐในกำรแก้ไข
ปัญหำสำธำรณสุขที่
รุนแรงนี้ในสังคมไทย  

พ.ศ.  
2555 

จดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิ
มะเร็งท่อน้้ำดี และ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุด
ที่ 1  เมื่อวันที่ 28 
กันยำยน 2555  โดย  
ผศ.พญ. เนตรเฉลียว 
สัณฑ์พิทักษ์ รับหน้ำที่
ประธำน รศ.นพ. ณรงค์ 
ขันตีแก้ว เป็นรอง
ประธำน และ ศ.ดร. 
พวงรัตน์ ยงวณิชย์ เป็น
เลขำธิกำร  

พ.ศ.  
2557 

ร่วมกับ สปสช.เขต 8 
ผลักดันให้น้ำวำระกำร
ก้ำจัดปัญหำพยำธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้้ำดีใน
ประชำชนเข้ำสู่กำร
พิจำรณำในกำรประชุม
สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 
ธันวำคม 2557  

วัตถปุระสงค ์
 สนับสนุนช่วยเหลือด้ำนกำรรักษำพยำบำลและผลกระทบทำงสังคมที่เกิดกับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้้ำดี 
 สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคมะเร็งท่อน้้ำด ี
 ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร และสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้้ำดสีู่สำธำรณะ 
  เพ่ือด้ำเนินกำร หรือร่วมมือกับองค์กรกำรกุศลอื่นๆ เพ่ือกำรกุศลและองค์กำรสำธำรณประโยชน์เพ่ือ

สำธำรณประโยชน์ 
 ไม่ด้ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับกำรเมืองแต่ประกำรใด  
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ช่องทางการบริจาคเงนิสมทบทุนให้มูลนิธิมะเรง็ท่อน ้าด ี 

 

 

 

ธนำคำรไทยพำณิชย์  
บัญชีออมทรัพย์ สำขำมหำวิทยำลัยขอนแก่น เลขที่ 551-427863-2  

 

 

 

ธนำคำรกสิกรไทย  
บัญชีออมทรัพย์ สำขำมหำวิทยำลัยขอนแก่น เลขที่ 549-2-13194-8  

 

 

 

ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์เพ่ือกำรเกษตร (ธกส.)  
บัญชีออมทรัพย์ สำขำขอนแก่น เลขที่ 020035568408  

 

 

 

ธนำคำรทหำรไทย  
บัญชีออมทรัพย์ สำขำเซ็นทรัลพลำซำ ขอนแก่น เลขที่ 630-2-21423-1  

 

 

 

ธนำคำรธนชำติ 
บัญชีออมทรัพย์ สำขำขอนแก่น เลขที่ 602-6-08888-8  

 

 

 

มูลนิธิสยำมกัมมำจลเพ่ือโครงกำรผ่ำตัดมะเร็งท่อน้้ำดี   
ชื่อบัญชีภำษำอังกฤษ  SCB for Cholangiocarcinoma Foundation 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ เลขที่ 111-393472-0  

โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร ชื่อบัญชี “มูลนิธิมะเร็งท่อน้้ำดี”  

ภำพที่ใช้แสดงในหนังสั้นเรื่อง สงครำมโรค 
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Khon Kaen CCA Day 2018: An update and experience sharing วันที่ 16 กมุภำพันธ์ 2561 ณ 
โรงแรมพูลแมน รำชำ ออคิด จังหวัดขอนแก่น 

กิจกรรม วำระแห่งชำติขจัดพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้ำดี ร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้้ำดีสัญจร ครั้งที่ 70   
วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 ณ อำคำรกัลยำนิวัฒนำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

5 

พ.ศ.  
2558 

จดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิ
มะเร็งท่อน้้ำดี และ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุด
ที่ 1  เมื่อวันที่ 28 
กันยำยน 2555  โดย  
ผศ.พญ. เนตรเฉลียว 
สัณฑ์พิทักษ์ รับหน้ำที่
ประธำน รศ.นพ. ณรงค์ 
ขันตีแก้ว เป็นรอง
ประธำน และ ศ.ดร. 
พวงรัตน์ ยงวณิชย์ เป็น
เลขำธิกำร  

พ.ศ.  
2559 

มูลนิธิมะเร็งท่อน้้ำดี
ได้รับพระรำชทำนรำงวัล
พระธำตุพนมทองค้ำ   
จำกสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี ในพิธี
พระรำชทำนปริญญำ
บัตร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 
2559  ณ ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กำญจนำ
ภิเษก 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

พ.ศ.  
2560 

จดทะเบียนแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรชุดใหม่ 
เป็นชุดที่ 2  (ชุด
ปัจจุบัน)  เมื่อวันที ่20 
มิถุนำยน 2560 โดย 
ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์  
รับหน้ำที่ประธำน รศ.
นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว 
เป็นรองประธำน  และ 
รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม  
เป็นเลขำธิกำร 

พันธกิจ 
“เป็นสื่อกลำงในกำรขับเคลื่อนพลังประชำชน ในกำรแก้ไขประเด็นปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้ำดี 
ทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและสังคม และให้ควำมร่วมมือกับภำคีกำรกุศลอื่นๆ เพ่ือให้เกิดผลกระทบในวงที่กว้ำง
ขึ้น” 

ควำมเป็นมำ

วัตถุประสงค์

สนับสนุนช่วยเหลอืด้ำนกำรรกัษำพยำบำลและผลกระทบทำงสงัคมท่ีเกดิกบัผู้ป่วยมะเรง็ท่อน�ำ้ดี

สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคมะเร็งท่อน�้ำดี

ส่งเสรมิสนับสนนุกำรบรหิำรจดักำร	และสร้ำงองค์ควำมรู้เกีย่วกบัโรคมะเร็งท่อน�ำ้ดีสู่สำธำรณะ

เพือ่ด�ำเนนิกำร	หรือร่วมมือกบัองค์กรกำรกุศลอืน่ๆ	เพ่ือกำรกุศลและองค์กำรสำธำรณประโยชน์

เพื่อสำธำรณประโยชน์

ไม่ด�ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับกำรเมืองแต่ประกำรใด	
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Khon Kaen CCA Day 2018: An update and experience sharing วันที่ 16 กมุภำพันธ์ 2561 ณ 
โรงแรมพูลแมน รำชำ ออคิด จังหวัดขอนแก่น 

กิจกรรม วำระแห่งชำติขจัดพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้ำดี ร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้้ำดีสัญจร ครั้งที่ 70   
วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 ณ อำคำรกัลยำนิวัฒนำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

5 
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พระธำตุพนมทองค้ำ   
จำกสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี ในพิธี
พระรำชทำนปริญญำ
บัตร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 
2559  ณ ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กำญจนำ
ภิเษก 
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ปัจจุบัน)  เมื่อวันที ่20 
มิถุนำยน 2560 โดย 
ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์  
รับหน้ำที่ประธำน รศ.
นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว 
เป็นรองประธำน  และ 
รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม  
เป็นเลขำธิกำร 

พันธกิจ 
“เป็นสื่อกลำงในกำรขับเคลื่อนพลังประชำชน ในกำรแก้ไขประเด็นปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้ำดี 
ทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและสังคม และให้ควำมร่วมมือกับภำคีกำรกุศลอื่นๆ เพ่ือให้เกิดผลกระทบในวงที่กว้ำง
ขึ้น” 

พันธกิจ

 “เป็นสื่อกลำงในกำรขับเคลื่อนพลังประชำชน	ในกำรแก้ไขประเด็นปัญหำโรคพยำธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	ทั้งในระดับบุคคล	ชุมชนและสังคม	และให้ควำมร่วมมือกับภำคีกำรกุศล
อื่นๆ	เพื่อให้เกิดผลกระทบในวงที่กว้ำงขึ้น”
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คณะกรรมการ มูลนิธิมะเร็งท่อน ้าด ี

โครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างการ
บริหาร 

ที่ปรึกษา 

ประธาน 

รองประธาน 

เลขาธิการ 

กรรมการ 

ฝ่ายต่าง ๆ 

การเงินและบัญช ี

ระบบการเงินและบัญชี 

การรับบริจาค 

งานบริหารทั่วไป 

ธุรการ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมระดมทุน 

ประชาสัมพันธ์ 

วิชาการ 

รณรงค ์
ฝึกอบรม 

ระดมทุนและสื่อสารองค์กร  

วิชาการส่งเสริมองค์ความรู้  

29 

เดินรณรงค์ประชำสัมพันธ์ World CCA Day 2018 รอบที่ 1  วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561 ณ รพ.ศรีนครินทร์ 
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น   

เดินรณรงค์ประชำสัมพันธ์ World CCA Day 2018 รอบที่ 2 ณ รพ.ศรีนครินทร์  วนัที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 ณ 
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

วันมะเร็งท่อน ้าดีโลก :  กมุภาพันธ์เดือนแห่งการตระหนกัรู้ มะเร็งท่อน ้าดี  
คณะกรรมกำร มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี 
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World Cholangiocarcinoma Day 2018  

วันมะเร็งท่อน ้าดีโลก :  กมุภาพันธ์เดือนแห่งการตระหนกัรู้ มะเร็งท่อน ้าดี  

กอล์ฟกำรกุศลมูลนิธิมะเร็งท่อน้้ำดี ครั้งที่ 3 เพ่ือ
ช่วยเหลือกำรผ่ำตัดผู้ป่วยมะเร็งท่อน้้ำดี 
วันที่  4 กุมภำพันธ์ 2561  ณ สนำมกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  

โครงกำรพัฒนำศักยภำพศัลยแพทย์ผ่ำตัด ตับ ตับอ่อน 
ทำงเดินน้้ำดี ร่วมกับทีมสถำบันมะเร็งแห่งชำติ   วันที่ 
12 – 14 กุมภำพันธ์ 2561 ณ โรงพยำบำลสรรพสิทธิ
ประสงค์ จังหวัดอุบลรำชธำนี  

โครงกำรพัฒนำศักยภำพศัลยแพทย์ผ่ำตัด ตับ ตับอ่อน และทำงเดินน้้ำดี ขึ้นเป็น ครั้งที่ 2 วันที่ 31 
มกรำคม 2018ณ โรงพยำบำลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร  

7 

รายงานการเงิน 
2559-2560 

รายรับ 4,662,373.20 บาท 
ปี 2559  

รำยจ่ำยสำธำรณกุศลต่อปี     3,265,509.32   

รายจ่าย 3,365,242.58 บาท 

รายรับ 21,695,779.84   บาท 

ปี 2560  

รำยจ่ำยสำธำรณกุศลต่อปี 19,630,648.20 
  

รายจ่าย 19,845,690.68  บาท 

รำยจ่ำยด้ำเนินงำนต่อป ี     215,042.48 

รำยจ่ำยด้ำเนินงำนต่อป ี    99,733.26    
3% 
97% 

1% 
99% 

รายงานการเงิน

2559-2560

รายรับ 4,662,373.20 บาท

ปี 2559 

รายจ่ายสาธารณกุศลต่อปี     3,265,509.32 

รายจ่าย 3,365,242.58 บาท

รายรับ 21,675,779.84  บาท

ปี 2560 

รายจ่ายสาธารณกุศลต่อปี 19,630,648.20 

รายจ่าย 19,849,447.77  บาท

รายจ่ายดำเนินงานต่อปี     218,799.57 

รายจ่ายดำเนินงานต่อปี    99,733.26
2.96%

97.0%

1.10%

98.9%
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สรุปผลการ
ด้าเนินงาน 

การเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทนุทรัพย์ไดร้ับการชว่ยเหลือให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ น  

1 ในปี 2560 มูลนิธิมะเร็งท่อน้้ำดี ได้
จัดสรรงบประมำณด้ำนสำธำรณกุศล มอบ
ให้แก่โรงพยำบำลศรีนครินทร ์คณะ
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็น
ครั้งที่ 2  จ้ำนวนเงิน 100,000 บำท (หนึ่ง
แสนบำทถ้วน) เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 
2560  เพ่ือช่วยเหลือสงเครำะห์ผู้ป่วยที่
ขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรเดินทำง หรือ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรแพทย์ที่ไม่สำมำรถ
เบิกจ่ำยจำกทำงรำชกำร ใช้จ่ำยเพ่ือกำร
ดูแลสุขภำพควำมเป็นอยู่ของผู้ป่วยในโรงพยำบำลระดับศูนย์หรือจังหวัดที่ใหก้ำรรักษำผู้ป่วยมะเร็งท่อน้้ำดี 
โรงพยำบำลได้พิจำรณำจัดสรรช่วยเหลือผู้ป่วยที่ร้องขอรับเงินทุนช่วยเหลือซ่ึงได้แก่ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้้ำดีที่
ยำกไร้  

2  โครงกำร “กำรส่งเสริมกำรเข้ำถึง
บริกำรผ่ำตัดมะเร็งท่อน้้ำดี ของ
ประชำชน เพ่ือร้ำลึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้ง
ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำง
เจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 
ทรงเจริญพระชนมพรรษำ 84 พรรษำ” และฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนคลินิกอนุสำขำ
ศัลยศำสตร์ตับ ทำงเดินน้้ำดีและตับอ่อน”   

27 

 เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำร AMMF’s Cholangiocarcinoma Conference  ณ โรงแรม Radis-
son Blu ,London เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลกำรวิจัย วธิีกำรดูแลรักษำผู้ป่วยมะเร็งท่อน้้ำดี 
รวมทั้งกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ระหว่ำงนกัวิจัยทั้งในสหรำชอำณำจักรและนักวิจัยจำกต่ำงประเทศ มี
นักวิจัย นักวิชำกำร แพทย์ พยำบำล  ผู้ปว่ยและญำติผู้ป่วยมะเร็งท่อน้้ำดี ในสหรำชอำณำจักร ประมำณ 
150 คน  

World Cholangiocarcinoma Day 2017  

	 ในปี	2560	มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี	ได้จัดสรรงบ

ประมำณด้ำนสำธำรณกุศล	มอบให้แก่โรงพยำบำล

ศรีนครินทร์	 คณะแพทยศำสตร์	 มหำวิทยำลัย

ขอนแก่น	 เป็นครั้งที่	2	 	จ�ำนวนเงิน	100,000	บำท	

(หนึ่งแสนบำทถ้วน)	 เมื่อวันที่	 29	สิงหำคม	2560		

เพื่อช่วยเหลอืสงเครำะหผ์ู้ป่วยทีข่ำดแคลนทนุทรพัย์

ในกำรเดินทำง	หรือค่ำใช้จ่ำยทำงกำรแพทย์ที่ไม่

สำมำรถเบกิจ่ำยจำกทำงรำชกำร	ใช้จ่ำยเพือ่กำรดูแล

สุขภำพควำมเป็นอยู่ของผู้ป่วยในโรงพยำบำลระดับ

ศูนย์หรือจังหวัดที่ให้กำรรักษำผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำด	ี

โรงพยำบำลได้พิจำรณำจัดสรรช่วยเหลือผู ้ป่วยที่

ร ้องขอรับเงินทุนช่วยเหลือซ่ึงได้แก่ผู ้ป่วยมะเร็ง 

ท่อน�้ำดีที่ยำกไร้

สรุปผลกำรด�ำเนินงำน 

	 โครงกำร	“กำรส่งเสรมิกำรเข้ำถงึบรกิำรผ่ำตัด

มะเร็งท่อน�้ำดี	ของประชำชน	เพ่ือร�ำลึกในพระมหำ 

กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินท 

รมหำภูมิพลอดุลยเดช	พร้อมทั้งถวำยเป็นพระรำช

กุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ	พระบรมรำชินีนำถ 

	ในรชักำลท่ี	9	ทรงเจรญิพระชนมพรรษำ	84	พรรษำ” 

และฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำน

คลนิกิอนสุำขำศลัยศำสตร์ตบั	ทำงเดนิน�ำ้ดแีละตบัอ่อน”

1

2

กำรเพิม่โอกำสให้ผู้ป่วยท่ีขำดแคลนทุนทรพัย์ได้รบักำรช่วยเหลอืให้มคีณุภำพชวีติทีด่ขีึน้ 
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World Cholangiocarcinoma Day 2017  

ความร่วมมือกับองคก์รทั งภาครัฐและเอกชน 

มูลนิธิมะเร็งท่อน ้าดีร่วมกิจกรรม “วันมะเร็งท่อน ้าดีโลก” (World Cholangiocarcinoma 
Day)  เ มื่ อ วั น ที่   1 1 
พฤษภำคม 2560 เข้ำร่วม
กิจกรรม “วันมะเร็งท่อน ้าดี
โลก” โดยมีวัตถุประสงค์ให้

ประชำชนทั่วโลกตระหนักถึงภัยร้ำยที่คุกคำมชีวิตคน
เนื่องด้วยมีอุบัติกำรณ์กำรเกิดโรคนี้ในระดับสำกลที่
เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด้ำเนินโรค
และกำรรักษำยังต้องอำศัยกำรศึกษำวิจัยอีกมำก ทำง
มูลนิธิมะเร็งท่อน้้ำดีแห่งสหรำชอำณำจักร (AMMF, the 

Cholangiocarcinoma Charity) จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้้ำดีแห่งสหรัฐอเมริกำ (The Cholangi-
ocarcinoma Foundation-US) และมูลนิธิมะเร็งท่อน้้ำดีแห่งประเทศไทย (The Cholangiocarcinoma 
Foundation of Thailand) จัดกำรรณรงค์ให้มีกิจกรรมวันมะเร็งท่อน้้ำดีโลกร่วมกันในเดือนกุมภำพันธ์เป็น
ประจ้ำทุกปี  

9 

การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจคัดกรอง และการดูแลผู้ป่วยทั งในระยะการรักษา
และระยะสุดท้ายของชีวิต  

1 มูลนิธิมะเร็งท่อน้้ำดี มอบอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เพ่ือสนับสนุน ช่วยเหลือด้ำนกำรดูแล รักษำพยำบำล 
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรก่อตั้งมูลนิธิมะเร็งท่อน้้ำดี ได้แก่ 

ล้าดับ รายการ จ้านวน หน่วยงานที่รับมอบ 
1 เครื่องมือตัดต่อเส้นเลือด

ระบบอัตโนมัต ิ
40 ชิ้น 
160,500 บำท 

หน่วยผ่ำตัด 3 แผนกกำรพยำบำลห้อง
ผ่ำตัด รพ.ศรีนครินทร์ 

2 ชุด video conference 
พร้อมชุดเครื่องเสียง 

1 เครื่อง 
830,000 บำท 

ภำควิชำศัลยศำสตร์  คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

3 ระบบเสียงห้องประชุม 1 เครื่อง 
168,270 บำท 

ภำควิชำศัลยศำสตร์  คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2  กำรมอบเครื่องอัลตรำซำวด์
เพ่ือใช้ในกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  
ให้แก่ โรงพยำบำลเครือข่ำย  จ้ำนวน 
17  เครื่อง  โดยมีพิธีมอบเมื่อวันที่ 
18 สิงหำคม 2560  ณ อ้ำเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ   

	 มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี	 มอบอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เพื่อสนับสนุน	 ช่วยเหลือด้ำนกำรดูแล	 

รักษำพยำบำล	ตำมวัตถุประสงค์ของกำรก่อตั้งมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี	 ได้แก่

	 กำรมอบเครื่องอัลตรำซำวด์เพื่อใช ้

ในกำรคดักรองกลุม่เสีย่ง	ให้แก่	โรงพยำบำล

เครือข่ำย	จ�ำนวน	17	เครื่อง	โดยมีพิธีมอบ

เม่ือวันท่ี	 18	สิงหำคม	2560	ณ	อ�ำเภอ

หนองบัวแดง	จังหวัดชัยภูมิ

1

2

กำรจดัหำอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ในกำรตรวจคดักรอง และกำรดูแลผูป่้วยทัง้ในระยะ

กำรรักษำ และระยะสุดท้ำยของชีวิต   
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กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับประชำชนในเรื่องของโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี

 มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี	ร่วมกับ	โครงกำรแก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 (CASCAP)	มหำวิทยำลัยขอนแก่น	โดยจัดให้มกีำรตรวจคัดกรองกลุ่มเส่ียงมะเร็ง

ท่อน�้ำดีด้วยกำรตรวจอัลตร้ำซำวด์	 ในกิจกรรม	“วำระแห่งชำติขจัดพยำธิใบไม้ตับต้ำนภัยมะเร็ง 

ท่อน�้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีสัญจร”	 ต้ังแต่มกรำคม	2560-กุมภำพันธ์	 2561	จ�ำนวน	19	ครั้ง	 

ท้ังในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภำคเหนือ	และภำคตะวันออก	 โดยมีกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็ง 

ท่อน�ำ้ด	ีสอดแทรกกำรให้ควำมรู	้รวมถงึกระตุน้กำรตระหนกัรูเ้พือ่ป้องกนัโรคพยำธใิบไม้ตับมะเร็งท่อน�ำ้ดี 

อย่ำงถูกต้องแก่ประชำชนทั่วไป

กิจกรรมกำรตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�้ำดีให้กับกลุ่มเสี่ยง
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 จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ควำมรู้	“เทศกำล 

ปลำแซ่บหลำย ปลอดภัยอีหลีเด้อ”	 ในงำนวัน

เกษตรภำคอีสำน	ประจ�ำปี	2560	วันที่	20-29	ม.ค.	

2560	ณ	 อุทยำนเทคโนโลยีกำรเกษตร	 คณะ

เกษตรศำสตร์	มหำวทิยำลยัขอนแก่น	งำนนีม้ไีฮไลท์

เป็นกำรประกวด	“ส้มต�ำปลำร้ำปลอดพยำธ”ิ	และ	

“เมนูปลำอีสำนปลอดภัย”	และมีศิลปินชื่อดัง	คุณ

ไมค์	 ภิรมย์พร	 และ	 คุณ	 รัสมี	 อีสำนโซล	 เป็น

เทศกำล ปลำแซ่บหลำย ปลอดภัยอีหลีเด้อ 

กรรมกำรกิตติมศักดิ์	 โดยศิลปินทั้งคู่	 ร่วมต�ำส้มต�ำ

รสเด็ดสไตล์ลูกอีสำนขนำนแท้และขึ้นแสดงดนตรี

สด	รวมถึง	มีกิจกรรมเล่นเกมตำมหำไข่พยำธิจำก

แอพพลิเคช่ัน	CASCAP	ชมนิทรรศกำรให้ควำมรู้

เกี่ยวกับพยำธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน�้ำด	ี 

และมีกำรเสวนำให้ควำมรู้เรื่อง	อำหำรปลอดภัย	

ปลำปลอดพยำธิ	กำรตรวจพยำธใิบไม้ในตบั	และวำระ

อสีำนต้ำนภยัโรคพยำธใิบไม้ในตบัและมะเรง็ท่อน�ำ้ด	ี
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 หนังสั้นเรื่อง	“สงครำมโรค”	น�ำแสดงโดย	คุณศรรำม	เทพพิทักษ์	 เพื่อประชำสัมพันธ์งำนแก้ไข

ปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	ผลิตโดยมูลนิธิส�ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์

 เพือ่พัฒนำหลกัสตูรพยำธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน�ำ้ดสี�ำหรบัสถำนศกึษำในเขตภมูภิำคตะวันออก

เฉยีงเหนือ	มลูนิธมิะเรง็ท่อน�ำ้ดร่ีวมกบัคณะศกึษำศำสตร์มหำวทิยำลยัขอนแก่น	จดัท�ำร่ำงพฒันำหลกัสตูร

พยำธิใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�ำ้ดีส�ำหรบัสถำนศกึษำในเขตภมูภิำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืท้ังในระดบัประถม

ศึกษำ	มัธยมศึกษำตอนต้น	ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	ระดับอำชีวศึกษำ	และกำรศึกษำนอกโรงเรียน	

โดยหวังผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยมกำรเลิกรับประทำนปลำดิบและกำรมีพฤติกรรมในกำรบริโภค

อำหำรปลอดภัยในเยำวชน	อันจะน�ำไปสู่กำรแก้ปัญหำพยำธิใบไม้ตับที่ยั่งยืน
	 คณะกรรมกำรจัดท�ำ

หลักสูตรเก่ียวกับโรคพยำธิ

ใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�ำ้ดไีป

ใช้ในโรงเรียน	(Courses	De-

velopment	 on	 L iver	

Fluke	and	Cholangiocar-

cinoma	and	Implementation	

in	Schools)

ผลิตหนังสั้น เพื่อให้เข้ำถึงประชำชนทุกกลุ่ม 

กำรจัดท�ำหลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีไปใช้ในโรงเรียน
(Courses Develop-ment on Liver Fluke and Cholangiocarcinoma and Implementation in Schools)
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หนังสั้นเพื่อส่งเสริมกำรเรียนหลักสูตรระดับประถมศึกษำ มัธยมต้น มัธยมปลำย  

ผลติโดย โครงกำรจดัท�ำหลกัสตูรเกีย่วกบัโรคพยำธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�ำ้ดไีปใช้ในโรงเรยีน 

กำรทดลองใช้บทเรียน
ที่สร้ำงกับโรงเรียนใน โครงกำรน�ำร่อง 

	 หลักสูตรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรค

พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	 ระดับ

ประถมศึกษำ	มัธยมศึกษำตอนต้น	ระดับ

มัธยมศึกษำตอนปลำย	ระดับอำชีวศึกษำ	

และกำรศึกษำนอกโรงเรียน
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	 นำยสุวพงศ์	กติภิทัย์พบูิลย์	รองผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัขอนแก่น	เป็นประธำนกำรเปิดอบรมครแูม่ช่ำย	
ระหว่ำงวันที่	22-23	กรกฎำคม	2560	ณ	โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล	จังหวัดขอนแก่น	

 จัดอบรมครูแม่ข่ำย หวังสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคพยำธิใบไม้ตับ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

ครูแม่ขำย กำรท�ำหลักสูตรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี ในเขตภูมิภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือสู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียน 

	 เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ	และพัฒนำทักษะของครูในกำรน�ำหลักสูตรนี้ไปสู่กำรจัดกำร

เรียนกำรสอนจนเกิดผลเชิงประจักษ์	และเป็นแม่ข่ำยในกำรเผยแพร่หลักสูตรนี้สู่เครือข่ำยครูและสถำน

ศึกษำในเขตภมูภิำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืต่อไป	โดยในรอบแรกปีแรกจะเป็นกำรพฒันำครแูม่ข่ำยในระดบั

ประถมศกึษำ	และมัธยมศกึษำ	จำก	6	จงัหวดั	ครอบคลมุตำมลุม่น�ำ้ส�ำคญั	3	ลุม่น�ำ้	คอื	ลุม่น�ำ้ช ีลุม่น�ำ้มูล 

และลุ่มน�้ำสงครำม	ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้แก่	จังหวัดร้อยเอ็ด	ขอนแก่น	นครพนม	บึงกำฬ	

สรุนิทร์	และนครรำชสมีำ	โดยมคีณะวทิยำกรจำกคณะแพทยศำสตร์	และคณะศกึษำศำสตร์	มหำวทิยำลยั

ขอนแก่น	พร้อมทั้งผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำท่ีเก่ียวข้องรวมจ�ำนวน	11	เขต	ได้เข้ำร่วม

กิจกรรมเพื่อให้ก�ำลังใจกับคณะครูในสังกัด	และร่วมประชุมวำงแผนกำรขยำยผลกำรด�ำเนินงำนในระยะ

ต่อไป
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กำรประชมุวชิำกำร 

 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อแสวงหำควำมร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน�้ำโขงในกำรแก้ไข

ปัญหำโรคพยำธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�ำ้ด	ี	กำรหำแนวทำงเพือ่แก้ไขปัญหำโรคพยำธใิบไม้ตบัและมะเรง็

ท่อน�ำ้ดใีนพ้ืนทีอ่นุภูมภิำคลุม่น�ำ้โขง	(Greater	Mekhong	Sub-region)	โดยควำมร่วมมอืกบัมหำวทิยำลยั	

George	Washington	ประเทศสหรฐัอเมรกิำ		ในระหว่ำงวนัท่ี	10-11	มนีำคม	2560		ณ	โรงแรมพลูแมน	

จังหวัดขอนแก่น	
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	 ทีมผู้เชี่ยวชำญที่เป็นแพทย์	พยำบำล	จำก	University	College	London,UK	จำกสหรัฐอเมริกำ	

ประกอบด้วย	University	 of	 Texas	MD	Anderson	Cancer	 Center,	Mayo	Clinic,	 และ	 

Cholangiocarcinoma	 Foundation	 เข้ำร่วมประชุมเพื่อหำแนวทำงกำรน�ำผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี 

เข้ำสู่กำรรกัษำด้วยยำเคมบี�ำบดั	และวำงกลยทุธ์ในกำรท�ำวจิยัร่วมกนัเพือ่ทีจ่ะได้องค์ควำมรูท้ีน่�ำไปสูก่ำร

แก้ปัญหำและลดอุบัติกำรณ์ของโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	 	ในระหว่ำงวันที่	15-16	มีนำคม	

2560		ณ	ห้องประชุม	5102	ชั้น	1		อำคำรเวชวิชชำคำร	คณะแพทยศำสตร์	มหำวิทยำลัยขอนแก่น	

กำรประชุมวิชำกำร 

ประชุมเพื่อหำแนวทำงกำรน�ำผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดีเข้ำสู่กำรรักษำด้วยยำเคมีบ�ำบัด 
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	 งำนประชุมวิชำกำร	

คณะแพทยศำสตร์	มหำวทิยำลยั

ขอนแก่น	ครัง้ที	่33	ประจ�ำปี	

2560	 “Innovation	 for		 

Sufficiency	and	Sustainability 

in	 Healthcare	 System	

นวัตกรรมเพ่ือควำมพอเพียง

และยั่งยืนในระบบสุขภำพ”		

	 ยุทธศำสตร ์ สู ่ ก ำร

ปฏิบัติป ้องกันควบคุมโรค

พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น�้ำดี:	Strategy	operation	

for	prevention	and	con-

t ro l 	 OVCCA”	 ร ่ วมกับ

กระทรวงสำธำรณสุข	ในงำน

ประชุมวิชำกำรโรคพยำธิ

กำรประชุมวิชำกำร 

มะเร็งท่อน�้ำดี : สี่ทศวรรษคณะแพทยศำสตร์ สู่นโยบำยสำธำรณสุขแห่งชำติ

ยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติป้องกันควบคุมโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี 

วันที	่2	สงิหำคม	2560	ณ	ห้องบรรยำย	3	อำคำรเตรยีมวทิยำศำสตร์คลนิกิ	คณะแพทยศำสตร์	มหำวทิยำลยั

ขอนแก่น		วิชำกำรคณะแพทยศำสตร์	 	ณ	ห้องบรรยำย	3	คณะแพทยศำสตร์	มหำวิทยำลัยขอนแก่น	

ใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�ำ้ดแีห่งชำต	ิปีงบประมำณ	2560		ระหว่ำงวนัที	่2	-	4	สงิหำคม	2560		ณ	โรงแรม 

อวำนี	ขอนแก่น	โฮเทล	แอนด์	คอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์	จังหวัดขอนแก่น		โดยร่วมกันอภิปรำย	“ยุทธศำสตร์

กำรป้องกันควบคุมโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	โดยกำรคัดกรองพยำธิใบไม้ตับด้วยปัสสำวะและ

ตรวจอัลตรำซำวด์	 :	Think	Big,	Start	Small,	Scale	Up	Smart”	และจัดนิทรรศกำรให้ควำมรู้เก่ียว

กับโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	นวัตกรรมในกำรตรวจคัดกรอง	นวัตกรรมในกำรเรียนกำรสอน	

และนิทรรศกำรสรุปผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนระบบโปรแกรม	Isan	Cohort	

17- -

เงินทุกบาทที่ท่านอุทิศ ช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำาดี



	 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำย

และพัฒนำควำมร่วมมือใน

กำรวิจัยโรคพยำธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้ำดีกับกลุ ่ม

ประเทศ	 CMLV	 และวำง

กลยุทธ์ในกำรวิจัยในกำรน�ำ

องค์ควำมรู้ไปสู่กำรแก้ปัญหำ

และลดอุบัติกำรณ์ของโรค

พยำธิใบไม ้ตับและมะเร็ง 

ท่อน�ำ้ด	ีท�ำให้ประเทศในกลุม่	

	 ประชุมวิชำกำรกำร

แก้ไขปัญหำสำธำรณสุขและ

กำรศึกษำในภำคตะวันออก

เฉียงเหนือ	 เพื่อลดควำม

เหลื่อมล�้ำทำงสังคม	 จำก

กำรวิจัย...สู ่นวัตกรรมเพื่อ

ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงสงัคม	

และขยำยผลสู ่กำรพัฒนำ

กำรประชุมวิชำกำร 

กำรวิจัยท้ำทำยไทย : ประเทศไทยไร้พยำธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand)  
ไปยังประเทศใน กลุ่มประเทศ CLMV 

ประชมุวชิำกำรกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขและกำรศกึษำในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
เพื่อลดควำม เหลื่อมล�้ำทำงสังคม

CLMV	ปลอดโรคพยำธิใบไม้ตับและลดอุบัติกำรณ์ของโรคได้ภำยในระยะเวลำ	5	ปี		ในระหว่ำงวันที่	4-5	

พฤศจิกำยน	2560	ณ	โรงแรมพูลแมน	ขอนแก่น	รำชำ	ออคิด	จังหวัดขอนแก่น

อย่ำงยั่งยืน	 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด�ำเนินงำนทศวรรษก�ำจัดพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	 

ประจ�ำปี	2560		ในระหว่ำงวันที่	30		พฤศจิกำยน	-	1	ธันวำคม	พ.ศ.	2560	ณ	โรงแรมอวำนี	ขอนแก่น	

โฮเทลแอนด์	คอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์	 	จังหวัดขอนแก่น
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	 โดยมีศัลยแพทย์

และรังสีแพทย ์จำกทั่ ว

ป ร ะ เ ท ศ 	 ร ว ม ท้ั ง นั ก

วิทยำศำสตร์และคณะที่

ปรึกษำโครงกำร	CASCAP	

ได้ร่วมกัน	ประชมุ “Khon 

Kaen – World Chol-

angiocarcinoma Day 

กำรประชุมวิชำกำร 

Khon Kaen CCA Day 2018: An update and experience sharing 

2018 : an update and experience sharing”		ในวันที่	16	กุมภำพันธ์	2561		ณ		ห้องประชุม

เอรำวณั	โรงแรมพลูแมน	รำชำ	ออคิด	จงัหวดัขอนแก่น	เพือ่ผลกัดนัให้กระทรวงสำธำรณสขุ	เข้ำมำสนบัสนนุ

เร่ืองกำรวนิจิฉยัและกำรรกัษำอย่ำงเป็นรปูธรรม		และเพือ่เป็นกำรผลกัดนัให้กำรคดักรองมะเรง็ท่อน�ำ้ดี

เข้ำสู ่สิทธิประโยชน์ของ สปสช.	 เพื่อให้ระบบกำรรักษำผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดีเป็นระบบและทั่วถึง 

อย่ำงยั่งยืน	ทั้งยังสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำควำมร่วมมือในกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคพยำธิใบไม้ตับ 

และมะเร็งท่อน�้ำดีระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญทุกฝ่ำย
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 มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี	 ได้จัดกิจกรรมระดมทุนและรับบริจำคจำกผู้มีจิตศรัทธำ	 ท้ังส่วนบุคคล	 

และองค์กรกำรกุศล	 เพื่อน�ำรำยได้มำช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี	 	 และซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่ 

โรงพยำบำลที่ขำดแคลน

คุณสุนทรี

	คุณยรรยงค์	ธีระกนก	

และครอบครัว	

ในนำมตัวแทนคณะ 

ผู้บริหำร	ทีมงำน	 

หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์

คุณนรินทร์	อภิชนตระกูล(เฮียเคี้ยง)	และครอบครัว	บริษัท	เคี้ยงขอนแก่น	จ�ำกัด

ระดมทุน
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	 คณุสริพิร	จังตระกลูภรยิำ	ผูว่้ำรำชกำรจังหวดัขอนแก่นพร้อม	นำยกสโมสรโรตำรมีติรภำพขอนแก่น	

สโมสรซอนต้ำสำกลขอนแก่น	สโมสรไลอ้อนนครขอนแก่น	สมำคมสตรนีกัธรุกจิ	และเหล่ำแขกผูท้รงเกยีรติ	

คุณป้ำเสมียน	ปัตตะนี

ญำติผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี

คุณนงลักษณ์	ศิริเกษมทรัพย์	

คุณนิ่มอนงค์	หลูปรีชำเศรษฐ	

และครอบครัว
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รวมภำพผู้มีจิตศรัทธำ	บริจำคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี

ระดมทุน
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12 

 

 หนังสั้นเรื่อง “สงครำมโรค” น้ำแสดงโดย คุณศรรำม เทพพิทักษ์ เพ่ือประชำสัมพันธ์งำนแก้ไข
ปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้ำดี ผลิตโดย มูลนิธิส้ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ 

การจัดท้าหลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดีไปใช้ในโรงเรียน (Courses Develop-
ment on Liver Fluke and Cholangiocarcinoma and Implementation in Schools) 

 เพ่ือพัฒนำหลกัสตูรพยำธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่น้้ำดสี้ำหรบัสถำนศึกษำในเขตภูมภิำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
มลูนธิมิะเรง็ทอ่น้้ำดรีว่มกบัคณะศึกษำศำสตรม์หำวทิยำลยัขอนแกน่ จดัท้ำรำ่งพัฒนำหลกัสตูรพยำธใิบไมต้บัและมะเรง็ท่อ
น้้ำดสี้ำหรบัสถำนศึกษำในเขตภูมภิำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทัง้ในระดบัประถมศึกษำ มธัยมศึกษำตอนตน้ ระดบั
มธัยมศึกษำตอนปลำย ระดบัอำชวีศึกษำ และกำรศึกษำนอกโรงเรยีน โดยหวงัผลใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงค่ำนยิมกำรเลิก
รบัประทำนปลำดบิและกำรมพีฤตกิรรมในกำรบรโิภคอำหำรปลอดภัยในเยำวชน อนัจะน้ำไปสูก่ำรแกป้ญัหำพยำธใิบไม้ตบั
ทีย่ัง่ยนื  

คณะกรรมกำรจัดท้ำหลักสูตรเกี่ยวกับโรค
พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้ำดีไปใช้ใน
โรงเรียน (Courses Development on 
Liver Fluke and Cholangiocarcino-
ma and Implementation in 
Schools) 

ผลิตหนังสั น เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทกุกลุม่  

23 

ความร่วมมือกับองคก์รทั งภาครัฐและเอกชน 
 มูลนิธิส้ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระ
มหำกษัตรย ์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ้ำกัด
(มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ้ำกัด (มหำชน)  
มอบเครื่องอัลตร้ำซำวด์ แก่โรงพยำบำลชุมชน
ผ่ำนมูลนิธิมะเร็งท่อน้้ำดี  และมอบยำนพำหนะ
ให้แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้้ำดี เพ่ือเป็นสื่อกลำงใน
กำรจัดกิจกรรมรณรงค์ก้ำจัดปัญหำโรคพยำธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้ำดี ทั่วประเทศไทย โดย
มีพิธีมอบเครื่องอัลตรำซำวด์  ให้แก่โรงพยำบำล
เครือข่ำย  จ้ำนวน 17 เครื่อง  เมื่อวันศุกรท์ี่ 18 
สิงหำคม 2560  ณ อ้ำเภอหนองบัวแดง จงัหวัด
ชัยภูมิ  ในกิจกรรมวำระแห่งชำติ ก้ำจัดพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้ำดี กับมูลนิธมิะเร็งท่อน้้ำดีสัญจร ครั้งที่ 
64 โดยมอบเครื่องอัลตร้ำซำวด์ให้แก่โรงพยำบำล  17  แห่ง  ดังนี้ 

รพ.เมืองปำน จ.ล้ำปำง รพ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น  
รพ.ค้ำชะอี จ.มุกดำหำร  รพ.วัฒนำนคร จ.สระแก้ว  
รพ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  รพ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหำสำรคำม 
รพ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภูมิ รพ.สมเด็จ จ.กำฬสินธุ์  
รพ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์  รพ.พังโคน จ.สกลนคร  
รพ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  รพ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร  
รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  รพ.นำหว้ำ จ.นครพนม  
รพ.เชียงรำยประชำนุเครำะห์ จ.ชียงรำย  รพ.โนนแดง จ.นครรำชสีมำ  
 รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ้ำกัด(มหำชน)  มอบยำนพำหนะให้แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้้ำดี  
เพ่ือใช้ในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ก้ำจัดปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้ำดี ทั่วประเทศไทย ธนำคำรไทยพำณิชย์	จ�ำกัด(มหำชน)		มอบยำนพำหนะให้แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี	 เพื่อใช้ในกำรจัด

กิจกรรมรณรงค์ก�ำจัดปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	ทั่วประเทศไทย

ควำมร่วมมอืกบัองค์กร

ทั้งภำครัฐและเอกชน

	 มูลนิธิส�ำนักงำนทรัพย์สินส่วน

พระมหำกษตัรย์		บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย	

จ�ำกัด	 (มหำชน)	ธนำคำรไทยพำณิชย	์

จ�ำกัด	(มหำชน)		มอบเครือ่งอลัตร้ำซำวด์	
แก่โรงพยำบำลชุมชนผ่ำนมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี	 	และมอบยำนพำหนะให้แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี	 เพื่อเป็น

สื่อกลำงในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ก�ำจัดปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	 ท่ัวประเทศไทย	 

โดยมีพิธีมอบเครื่องอัลตรำซำวด์	 	 ให้แก่โรงพยำบำลเครือข่ำย	จ�ำนวน	 17	 เคร่ือง	 เมื่อวันศุกร์ที	่ 

18	สิงหำคม	2560	ณ	อ�ำเภอหนองบัวแดง	จังหวัดชัยภูมิ	 	 ในกิจกรรมวำระแห่งชำติ	ก�ำจัดพยำธิใบไม้

ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี	 กับมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีสัญจร	ครั้งที่	 64	 โดยมอบเครื่องอัลตร้ำซำวด์ให้แก ่

โรงพยำบำล	17	แห่ง	ดังนี้
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เงินทุกบาทที่ท่านอุทิศ ช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำาดี



	 มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี	และกระทรวงสำธำรณสุขในฐำนนะผู้ให้บริกำรหลัก	ร่วมกับโครงกำรแก้ไข

ปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	และสถำบันวิจัยมะเร็งท่อน�้ำด	ี

มหำวทิยำลัยขอนแก่น	ได้รบักำรสนบัสนนุจำกมลูนธิทิรพัย์สนิส่วนพระมหำกษตัรย์ิ		ธนำคำรไทยพำณชิย์	

จ�ำกัด	 (มหำชน)	มูลนิธิสยำมกัมมำจล	ร่วมกันจัดท�ำโครงกำร	กำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรผ่ำตัดมะเร็ง

ท่อน�้ำดีของประชำชนเพื่อร�ำลึกในพระมหำกรุณำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	

พร้อมทั้งถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ	พระบรมรำชินีนำถ	 ในรัชกำลท่ี	9	ทรงเจริญ

พระชนมพรรษำ	85	พรรษำ	และโครงกำร	หลักสูตรกำรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงดำ้นคลินิกอนุ

สำขำศัลยศำสตร์ตับ	ทำงเดินน�้ำดีและตับอ่อน	

	 พิธลีงนำมควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรโครงกำร	กำรส่งเสรมิกำรเข้ำถึงบรกิำรผ่ำตดัมะเรง็ท่อน�ำ้ดขีอง

ประชำชนเพือ่ร�ำลกึในพระมหำกรุณำของพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช	พร้อมทัง้ถวำย

เป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ	พระบรมรำชินีนำถ	ในรัชกำลที่	9	ทรงเจริญพระชนมพรรษำ	

85	พรรษำ	โดยมี	นพ.โสภณ	เมฆธน	ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข	เป็นประธำนในพิธีลงนำมควำมร่วมมือ	

เมื่อวันที่	2	ธันวำคม	2560	ณ	โรงแรมอวำนี	จ.ขอนแก่น

ควำมร่วมมอืกบัองค์กร

ทั้งภำครัฐและเอกชน 

พธิลีงนำมควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรโครงกำรกำรส่งเสรมิกำรเข้ำถงึบรกิำรผ่ำตดัมะเร็งท่อน�ำ้ดี
ของประชำชน ระหว่ำง สถำบันร่วมฝึกอบรม กระทรวงสำธำรณสุข กบั มหำวทิยำลัยขอนแก่น 
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	 มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีและเครือข่ำยมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีท้ังองค์กรภำครัฐ	 เอกชน	และห้ำงร้ำน 

ผู้ประกอบธุรกิจต่ำงๆ	ในจังหวัดขอนแก่น	ร่วมกันจัดกิจกรรม	“วำระแห่งชำติขจัดพยำธิใบไม้ตับต้ำนภัย

มะเร็งท่อน�้ำดี	 กับ	 มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีสัญจร	 ครั้งที่	 66”	 รอบพิเศษ	 เพื่อรณรงค์ก�ำจัดปัญหำ 

โรคพยำธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�ำ้ด	ีเพือ่ร�ำลกึในพระมหำกรณุำธคิณุของพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรม

หำภูมิพลอดุลยเดช	พร้อมทั้งถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถ	ทรงเจริญ

พระชนมพรรษำ	85	พรรษำ	โดยได้รบัเกยีรติจำก	ผูว่้ำรำชกำรจังหวดัขอนแก่น	(นำยพงษ์ศกัดิ	์ปรชีำวิทย์)	

เป็นประธำนในพิธีเปิด

มข. ร่วมกับเครือข่ำยมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์เพื่อคัดกรอง
มะเร็งท่อน�้ำดีให้แก่ ประชำชนในจังหวัดขอนแก่น
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เงินทุกบาทที่ท่านอุทิศ ช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำาดี



ควำมร่วมมอืกบัองค์กร

ทั้งภำครัฐและเอกชน 

	 มลูนิธมิะเร็งท่อน�ำ้ดีร่วมกิจกรรม	“วันมะเร็งท่อ

น�้ำดีโลก”	 (World	Cholangiocarcinoma	Day) 

เมื่อวันที่	 	 11	พฤษภำคม	 2560	 เข้ำร่วมกิจกรรม	 

“วนัมะเรง็ท่อน�ำ้ดโีลก”	โดยมวัีตถุประสงค์ให้ประชำชน

ทั่วโลกตระหนักถึงภัยร้ำยท่ีคุกคำมชีวิตคนเนื่องด้วยมี

อบุตักิำรณ์กำรเกดิโรคนีใ้นระดบัสำกลทีเ่พิม่ขึน้	ในขณะ

ทีค่วำมรู	้ควำมเข้ำใจในกำรด�ำเนนิโรคและกำรรกัษำยงั

ต้องอำศัยกำรศึกษำวิจัยอีกมำก	ทำงมูลนิธิมะเร็งท่อ

น�้ำดีแห่งสหรำชอำณำจักร	(AMMF,	the	Cholangio-

carcinoma	Charity)	จึงได้ร่วมมอืกับมลูนธิมิะเรง็ท่อน�ำ้ดี

แห่งสหรัฐอเมริกำ	 (The	 Cholangiocarcinoma	 Foundation-US)	 และมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำด ี

แห่งประเทศไทย	(The	Cholangiocarcinoma	Foundation	of	Thailand)	จัดกำรรณรงค์ให้มีกิจกรรม

วันมะเร็งท่อน�้ำดีโลกร่วมกันในเดือนกุมภำพันธ์เป็นประจ�ำทุกปี

World Cholangiocarcinoma Day 2017  
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	 เข้ำร่วมกำรประชมุวิชำกำร	AMMF’s	Cholangiocarcinoma	Conference		ณ	โรงแรม	Radisson	

Blu,	London	เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล	ผลกำรวิจัย	วิธีกำรดูแลรักษำผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี	รวมทั้ง

กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้	 ระหว่ำงนักวิจัยทั้งในสหรำชอำณำจักรและนักวิจัยจำกต่ำงประเทศ	มีนักวิจัย	

นกัวชิำกำร	แพทย์	พยำบำล		ผูป่้วยและญำติผูป่้วยมะเรง็ท่อน�ำ้ด	ีในสหรำชอำณำจักร	ประมำณ	150	คน	

World Cholangiocarcinoma Day 2017  
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	 กอล์ฟกำรกุศลมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี	ครั้งที่	3	เพื่อช่วยเหลือกำรผ่ำตัดผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี

วันที่	 	4	กุมภำพันธ์	2561		ณ	สนำมกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์	จังหวัดขอนแก่น

	 โครงกำรพัฒนำศักยภำพศัลยแพทย์ผ่ำตัด	ตับ	ตับอ่อน	ทำงเดินน�้ำดี	ครั้งที่	2	วันที่	31	มกรำคม	

ณ	โรงพยำบำลศูนย์สกลนคร	จังหวัดสกลนคร

	 โครงกำรพัฒนำศักยภำพศัลยแพทย์

ผ่ำตัด	ตับ	ตับอ่อน	ทำงเดินน�้ำดี	 ร่วมกับ

ทีมสถำบันมะเร็งแห่งชำติ			วันที่	12	–	14	

กุมภำพันธ์	2561	ณ	โรงพยำบำลสรรพสิทธิ

ประสงค์	จังหวัดอุบลรำชธำนี	

World Cholangiocarcinoma Day 2018 
วันมะเร็งท่อน�้ำดีโลก : กุมภำพันธ์เดือนแห่งกำรตระหนักรู้ มะเร็งท่อน�้ำดี
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	 เดินรณรงค์ประชำสัมพันธ์	World	CCA	Day	2018	รอบท่ี	1	 	 วันท่ี	 14	กุมภำพันธ์	 2561	 

ณ	รพ.ศรีนครินทร์	คณะแพทยศำสตร์	มหำวิทยำลัยขอนแก่น	

	 เดินรณรงค์ประชำสัมพันธ์	World	CCA	Day	2018	 รอบที่	 2	 วันที่	 21	กุมภำพันธ์	 2561 

ณ	รพ.ศรีนครินทร์	คณะแพทยศำสตร์	มหำวิทยำลัยขอนแก่น

World Cholangiocarcinoma Day 2018 
วันมะเร็งท่อน�้ำดีโลก : กุมภำพันธ์เดือนแห่งกำรตระหนักรู้ มะเร็งท่อน�้ำดี
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	 Khon	Kaen	CCA	Day	2018:	An	update	and	experience	sharing	วนัท่ี	16	กมุภำพันธ์	2561	

ณ	โรงแรมพูลแมน	รำชำ	ออคิด	จังหวัดขอนแก่น

	 กิจกรรม	วำระแห่งชำติขจดัพยำธใิบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�ำ้ด	ีร่วมกับมลูนธิมิะเรง็ท่อน�ำ้ดสีญัจร	ครัง้ที	่70			

วันที่	23	กุมภำพันธ์	2561	ณ	อำคำรกัลยำนิวัฒนำ	คณะแพทยศำสตร์	มหำวิทยำลัยขอนแก่น
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พ.ศ.  
2554 

ความเป็นมา 

คณำจำรย์คณะ
แพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่
ท้ำงำนด้ำนกำรรักษำ
และวิจัยโรคมะเร็งท่อ
น้้ำดีด้ำริให้มีกำรก่อตั้ง
มูลนิธิมะเร็งท่อน้้ำดีขึ้น  
เพ่ือเป็นองค์กรหนึ่งที่
เกิดจำกภำคประชำชนที่
จะเป็นแรงเสริม
หน่วยงำนต่ำงๆ ของ
ภำครัฐในกำรแก้ไข
ปัญหำสำธำรณสุขที่
รุนแรงนี้ในสังคมไทย  

พ.ศ.  
2555 

จดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิ
มะเร็งท่อน้้ำดี และ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุด
ที่ 1  เมื่อวันที่ 28 
กันยำยน 2555  โดย  
ผศ.พญ. เนตรเฉลียว 
สัณฑ์พิทักษ์ รับหน้ำที่
ประธำน รศ.นพ. ณรงค์ 
ขันตีแก้ว เป็นรอง
ประธำน และ ศ.ดร. 
พวงรัตน์ ยงวณิชย์ เป็น
เลขำธิกำร  

พ.ศ.  
2557 

ร่วมกับ สปสช.เขต 8 
ผลักดันให้น้ำวำระกำร
ก้ำจัดปัญหำพยำธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้้ำดีใน
ประชำชนเข้ำสู่กำร
พิจำรณำในกำรประชุม
สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 
ธันวำคม 2557  

วัตถปุระสงค ์
 สนับสนุนช่วยเหลือด้ำนกำรรักษำพยำบำลและผลกระทบทำงสังคมที่เกิดกับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้้ำดี 
 สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคมะเร็งท่อน้้ำด ี
 ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร และสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้้ำดสีู่สำธำรณะ 
  เพ่ือด้ำเนินกำร หรือร่วมมือกับองค์กรกำรกุศลอื่นๆ เพ่ือกำรกุศลและองค์กำรสำธำรณประโยชน์เพ่ือ

สำธำรณประโยชน์ 
 ไม่ด้ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับกำรเมืองแต่ประกำรใด  

31 

ช่องทางการบริจาคเงนิสมทบทุนให้มูลนิธิมะเรง็ท่อน ้าด ี 

 

 

 

ธนำคำรไทยพำณิชย์  
บัญชีออมทรัพย์ สำขำมหำวิทยำลัยขอนแก่น เลขที่ 551-427863-2  

 

 

 

ธนำคำรกสิกรไทย  
บัญชีออมทรัพย์ สำขำมหำวิทยำลัยขอนแก่น เลขที่ 549-2-13194-8  

 

 

 

ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์เพ่ือกำรเกษตร (ธกส.)  
บัญชีออมทรัพย์ สำขำขอนแก่น เลขที่ 020035568408  

 

 

 

ธนำคำรทหำรไทย  
บัญชีออมทรัพย์ สำขำเซ็นทรัลพลำซำ ขอนแก่น เลขที่ 630-2-21423-1  

 

 

 

ธนำคำรธนชำติ 
บัญชีออมทรัพย์ สำขำขอนแก่น เลขที่ 602-6-08888-8  

 

 

 

มูลนิธิสยำมกัมมำจลเพ่ือโครงกำรผ่ำตัดมะเร็งท่อน้้ำดี   
ชื่อบัญชีภำษำอังกฤษ  SCB for Cholangiocarcinoma Foundation 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ เลขที่ 111-393472-0  

โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร ชื่อบัญชี “มูลนิธิมะเร็งท่อน้้ำดี”  

ภำพที่ใช้แสดงในหนังสั้นเรื่อง สงครำมโรค ภำพที่ใช้แสดงในหนังสั้นเรื่อง	สงครำมโรค	

ช่องทำงกำรบริจำคเงินสมทบทุนให้มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี 
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บริจาคเงินผ่าน SCB Easy App 

บริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอรว์ิส 7-Eleven ทุก
สาขา เงินทอนตั งแต่ 1 บาท สามารถช่วยชีวิต
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน ้าดี  

บริจาคผ่านกล่องรับบริจาค และ 
ที่ส้านักงานมลูนธิิมะเร็งท่อน ้าดี 

3 

 เพ่ิมโอกำสให้ผู้ป่วยที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรช่วยเหลือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  
 จัดหำอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ในกำรตรวจคัดกรอง และกำรดูแลผู้ป่วยทั้งในระยะกำรรักษำและระยะ

สุดท้ำยของชีวิต 
 สร้ำงควำมตระหนักรู้และผลักดันปัญหำพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้ำดีให้เป็นวำระแห่งชำติ 
 สนับสนุนกำรศึกษำ กำรพัฒนำ และวิจัยให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

พันธมติรทีป่ระสำนกำรท้ำงำนกับมูลนธิิมะเร็งท่อน้้ำด ี

บทบาทของมูลนิธิมะเร็งท่อน ้าด ี
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บริจาคผ่านกล่องรับบริจาค และ 
ที่ส้านักงานมลูนธิิมะเร็งท่อน ้าดี 

3 

 เพ่ิมโอกำสให้ผู้ป่วยที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรช่วยเหลือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  
 จัดหำอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ในกำรตรวจคัดกรอง และกำรดูแลผู้ป่วยทั้งในระยะกำรรักษำและระยะ

สุดท้ำยของชีวิต 
 สร้ำงควำมตระหนักรู้และผลักดันปัญหำพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้ำดีให้เป็นวำระแห่งชำติ 
 สนับสนุนกำรศึกษำ กำรพัฒนำ และวิจัยให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

พันธมติรทีป่ระสำนกำรท้ำงำนกับมูลนธิิมะเร็งท่อน้้ำด ี

บทบาทของมูลนิธิมะเร็งท่อน ้าด ี
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บทบาทของมูลนิธิมะเร็งท่อน ้าด ี

บริจำคผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven  

ทุกสำขำ เงินทอนตั้งแต่ 1 บำท สำมำรถ

ช่วยชีวิต ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี 

บริจำคผ่ำนกล่องรับบริจำค

และที่ส�ำนักงำนมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี

บริจำคเงินผ่ำน SCB Easy App 
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