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สาเหตุการตายของคนไทย 
มะเร็งตับ เบาหวาน 

ไตวาย มะเร็งเม็ดเลือด 

เอดส์ 

ฆ่าตัวตาย 

ปอด 

หัวใจและหลอดเลอืด 

J Med Assoc Thai Vol. 91 No. 9 2008 
2 



Tumor Registry, KKU (2553) 

มะเร็งตับ 

(80% เป็นมะเร็งท่อน้ าดี) 

สถิติโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ของรพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น ระหว่างปี 2545-2552 
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จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 

อ.เมือง 

อุบัติการ 
 มะเร็งท่อน้ าดี 

ความชุกของ
พยาธิใบไม้ตับ 

ต่อ 100,000 คน 

Sripa et al. 2007 
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ผู้ติดเชื้อหรือเคยติดพยาธิใบไม้ตับ
แบบซ้ าซาก เรื้อรัง 

ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าด ี

โรคมะเร็งท่อน้ าดีระยะ
แพร่กระจาย 

ไม่สามารถรักษาให้หายขาด 

มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ด ี

ลดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและลด
อุบัติการณ์ของมะเร็งท่อน้ าดีในอีสาน 

ลดความรุนแรงของมะเร็งท่อน้ าดีและเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าด ี

พัฒนาองค์กรให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการโดยใช้ 

การวิจัยเป็นฐาน 

ปัญหา วิจัยเพื่อ 
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กลุ่มวิจัยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี (2541-2544) 

ศูนย์วิจัยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ทอ่น้ าดี (2545-ปัจจุบัน) 
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วิ สั ย ทั ศ น์ :  เ ป็ น
ศูนย์กลางการวิจัยและ
พัฒนาที่มีความเป็นเลิศ
ท า ง วิ ช า กา ร ในด้ า น
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่ อ น้ า ดี ในภาคพื้ น
เอเชียและโอเชียเนีย 
 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ:  รวบรวม
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ
ประสานความร่วมมือ
เพื่ อ ด า เ นิ น ก า รวิ จั ย 
สร้างองค์ความรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อ
ลดอุบัติการณ์การติด
เชื้อพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี ในภาค
อีสาน 

พันธกิจ 
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กรรมการอ านวยการ 

ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช 
กรรมการ 

ศาสตราจารย์ นพ. วันชัย วัฒนศัพท ์
กรรมการ 

 

รองศาสตราจารย์ นพ. วัชรพงศ์ พุทธิ
สวัสดิ์ กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร. โสพิศ วงศ์ค า            
รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ 

ประธานกรรมการ 

 

 ผศ. ดร. วัชรินทร์ ลอยลม     
กรรมการและเลขานุการ 
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ผศ. ดร. เอื้อมเดือน ประวาฬ 
กรรมการ         

รศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ 
กรรมการ         

ผศ.นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว 
กรรมการ         

รศ.พญ. นิตยา ฉมาดล 
กรรมการ         

อ. ดร. ศิริพร ภัทรกิจก าจร 
กรรมการ         

รศ. นพ.วัชรพงศ์  พุทธิสวัสดิ์        
ผู้อ านวยการ 

รศ.ดร. ชาญวิทย์  ลีลายุวัฒน์ 
กรรมการ   

  

อ. ศิริพร มงคลถาวรชัย 
กรรมการ         

ผศ. ดร. วัชรินทร์ ลอยลม   
 กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

 รศ. ดร. โสพิศ  วงศ์ค า    
 กรรมการและเลขานุการ  

 รศ. ดร. พวงรัตน์  ยงวณิชย์     
รองผู้อ านวยการ 

 รศ. นพ. ชวลิต  ไพโรจน์กุล       
กรรมการ 

รศ.ดร. ไพบูลย์  สิทธิถาวร 
กรรมการ   

  

 รศ. ดร. วีรพล  คู่คงวิริยพันธ์ุ 
 กรรมการ  

รศ. ดร. บรรจบ  ศรีภา 
กรรมการ     

  

กรรมการบริหาร 
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43.7 22 
12.8 

58.5 

ศูนย์วิจัย 

ทุนวิจัย KKU 

ทุนวิจัยภายนอก 

ทุนนักศึกษา คปก. 

งบประมาณ 5 ปี = 93.3 ล้านบาท 
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Biobank & Data managing system 

Human specimens 

•Frozen tissue 
• Paraffin block 
• Serum 
• DNA 
• Cell lines 
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LFCRC Forum & Knowledge Management 
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Research collaboration & Network 
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สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 



จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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พัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ 
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สร้างบัณฑิตศึกษาระดับโท และ เอก 

17 



ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553 
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Recent publications in 5 years 

ปีที่พิมพ์ 
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Topic=(liver fluke) OR Topic=(Cholangiocarcinoma) 
AND Address=Thailand (138 records) 

Star 
Burst! 
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2011 

ศูนย์วิจัยที่มี
ผลงานด้านการ 
วิจัยระดับดีเลิศ 

จากมข. 

2010 
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