
วารสารโครงการ CASCAP
โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 6 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559

ในเล่ม

เมื่อพชิติยอดเขาลูกแรก : มหาวทิยาลัยขอนแก่นผลักดัน
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และวธิกีารบรโิภค

CASCAP รับประกัน “ปลาส้มแม่เตี้ย” ปลอดภัย ไร้พยาธ ิ

ตัวการร้ายก่อโรคมะเร็งท่อน�้าด!ี!

ปลาร้า ปลาส้ม ปลอดภัย ปลอดพยาธ ิปราศจากมะเร็งท่อ

น�้าด ีได้อย่างไร?

สัมภาษณ์ อาจารย์แม่ ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณชิย์ นัก

วทิยาศาสตร์ที่ท�างานเพื่อคนอสีาน

เมื่อ CASCAP พชิติยอดเขาลูกแรก
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สวสัดคีรับ ในฉบบัที ่6 เมือ่ CASCAP พชิติยอดเขาลกูแรก จากการท�างาน

ของโครงการ CASCAP เกือบ 3 ปี ในที่สุดก็สามารถผลักดันให้การแก้ไข

ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีเป็นวาระแห่งชาติได้และคณะ

รัฐมนตรีได้ไห้ความเห็นชอบกับแผน “ยุทธศาสตร์ทศวรรษการแก้ไข

ปัญหาพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด”ี นบัได้ว่าเราบรรลจุดุหมายส�าคญั

มาแล้วในจุดแรก แต่ภูเขาลูกท่ีสองท่ีเราจะต้องพิชิตต่อไปคือท�าอย่างไร

ให้ยุทธศาสตร์เหล่านี้ส่งผลถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

ในฉบับนี้เรายังต่อด้วยความรู้เก่ียวกับ “ปลา” ว่าเราจะท�าให้ของอร่อย

ปลอดภัยได้อย่างไร ใน ตัดวงจรก่อนลงจาน จากแหล่งน�้า สู่กรรมวิธีการ

แปรรปู และวธิกีารบรโิภค และบทความต่อเนือ่งว่าเรามวีธิบีรโิภคอย่างไร

ที่ปลอดภัย

ปิดท้ายด้วยบทสมัภาษณ์สร้างแรงบนัดาลใจ สมัภาษณ์ อาจารย์แม่ ศ.ดร.

พวงรัตน์ ยงวณิชย์ นักวิทยาศาสตร์ที่ท�างานเพื่อคนอีสาน

ส�าหรับผู้ที่มีข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงวารสารสามารถเข้าไปคุยกับเรา

ได้ที่ e-mail : cascapmag@gmail.com และ www.facebook.com/

cascapfc ครับ

สวัสดีครับ

ทรงพล ตุละทา

บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

คณะผู้จัดท�ำ
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กองบรรณาธิการ : สุปราณี วรพันธ์ • ปิยพล จันทรา • ภาคภูมิ ขามพิทักษ์ • รัชนีย์ ชนะวงศ์ • สรัญญา สาครพุทธ • นฤเทพ พรหมเทศ • 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

www.cascap.in.th e-mail: cascapkku@gmail.com

บทบรรณาธิการ

คุยกับคุณหมอณรงค์

เมือ่พิชติยอดเขาลกูแรก : มหาวทิยาลยัขอนแก่น
ผลกัดนัการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตบัและมะเรง็
ท่อน�้าดีให้เป็นวาระแห่งชาติ

ตัดวงจรก่อนลงจาน จากแหล่งน�้า สู่กรรมวิธี
การแปรรูป และวิธีการบริโภค

CASCAP รบัประกนั “ปลาส้มแม่เตีย้” ปลอดภยั 
ไร้พยาธิ ตัวการร้ายก่อโรคมะเร็งท่อน�้าดี!!

ปลาร้า ปลาส้ม ปลอดภยั ปลอดพยาธ ิปราศจาก
มะเร็งท่อน�้าดี ได้อย่างไร?

รอบรั้ว CASCAP

สมัภาษณ์ อาจารย์แม่ ศ.ดร.พวงรตัน์ ยงวณชิย์ 
นักวิทยาศาสตร์ที่ท�างานเพื่อคนอีสาน
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คุยกับคุณหมอณรงค์
น.พ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP
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สวัสดีครับท่านผู้อ่านผมมีเรื่องที่จะเล่าเหตุการณ์ที่ส�าคัญให้ทุกท่านได้

ทราบ

จากการท�างานของโครงการ CASCAP ที่ผ่านมาเกือบ 3 ปี ในที่สุดก็

สามารถผลักดันให้การแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีเป็น

วำระแห่งชำติได ้และคณะรัฐมนตรีได ้ไห ้ความเห็นชอบกับแผน     

“ยุทธศำสตร์ทศวรรษกำรแก้ไขปัญหำพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น�้ำดี” เมื่อ 21 มิถุนายน 2559 จะท�าให้การแก้ไขปัญหานี้ถูกยกระดับ

ความส�าคญัจากวาระอสีานเป็นงานระดบัชาตแิละมคีวามยัง่ยนือย่างเป็น

รูปธรรมมีการก�าหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีงบประมาณให้สามารถ

ท�างานได้  โดยที่มีเป้าหมายว่าจะต้องลดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดีให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขอีกต่อไป นับ

ว่ำมหำวทิยำลยัขอนแก่นประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรท�ำงำนวจิยัทีท่�ำมำ

อย่ำงต่อเนื่องและมีคุณภำพจนสำมำรถน�ำงำนวิจัยเหล่ำนั้นมำท�ำเป็น

โครงกำรเพื่อรักษำประโยชน์ให้กับประชำชนในภำคตะวันออกเฉียง

เหนอื ในการแก้ไขปัญหาทีช่าวบ้านประสบอยูม่าช้านานจนในทีส่ดุกเ็ป็น

แบบอย่างให้กระทรวงสาธารณสุขยอมรับและตัดสินใจขยายงานนี่ไปสู่

ภาคเหนอืและภาคตะวนัออก  ซึง่บางจงัหวดัมปัีญหาทีค่ล้ายกบัประชาชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการเล็งเห็นผลส�าเร็จที่จะเกิดขึ้นและที่

ส�าคัญยิง่ต่อประชาชน ท�าให้รฐับาลได้มมีตคิณะรฐัมนตรใีห้ความเหน็ชอบ 

แผนยทุธศาสตร์ของการก�าจดัพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ี ให้แผนที่

สามารถปฏบิตัไิด้อย่างเป็นระบบมีผูร้บัผดิชอบและงบประมาณสนบัสนนุ

เป็นเวลา 10 ปี นอกจากนี้แล้วยังก�าหนดเป็นแผนงานปกติให้ได้หลังจาก

ปีที่ 10 ซึ่งก็หมายความว่าประชาชนท้ังหลายจะได้ประโยชน์จากการ

ด�าเนนิการตามแผนยทุธศาสตร์อย่าง ทัว่ถึงเท่ำเทยีมมปีระสทิธภิำพ ทนั

เวลำมีควำมยั่งยืนและสมศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์

จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดๆที่จะ

สามารถน�าผลงานการศึกษาและวจิยัของตนเองออกมาประยกุต์ใช้ในการ

แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน่ ภาคและการขยายไปเป็นครอบคลมุ

เกือบทั้งประเทศเช่นนี้ด้วย นับว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัยไทย

ที่ได้เพิ่มหน้าที่และบทบาทที่ส�าคัญในการแก้ปัญหาของประเทศจน

สามารถช่วยให้ประเทศชาติสามารถแก้ปัญหาเช่นนี้ได้ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นได้ผ่านช่วงเวลาของการพฒันาตนเองมามากกว่า 50 ปีแล้ว และ

ได้แสดงให้สังคมเห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีศักยภาพเพียงพอที่จะใช้

ทรัพยากรต่างๆรวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยเองสร้าง

ประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างมีคุณค่าเพราะไม่ได้เป็นเพียงมหาวิทยาลัย

ที่ท�างานเพียงเรื่องการสอนและการวิจัยเท่านั้นแต่ยังได้มองปัญหาของ

ประชาชนและระดมสรรพก�าลังแก้ไขปัญหาดังที่ปรากฏ

โครงการ CASCAP ได้มีบทบาทที่ส�าคัญกับการแก้ปัญหาดังที่กล่าวท�าให้

มหาวิทยาลัยบรรลุผลส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือแต่ความส�าเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามหาวิทยาลัยไม่

ได้ให้ความส�าคัญและสนับสนุนโครงการนี้อย่างแท้จริง ที่ผ ่านมา 

มหาวิทยาลัยได้ให้ความส�าคัญและสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมา

นอกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น กไ็ด้มส่ีวนทีส่�าคญัในการผลกัดนัโครงการ CASCAP ให้สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้สนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะ

แพทยศาสตร์สามารถทุ่มเทก�าลังงานก�าลังใจให้กับเรื่องนี้อย่างดียิ่ง 

นอกจากนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ก็ได้ให้พื้นที่หอผู้ป่วย ห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยหนัก เพื่อใช้ใน

การรกัษาผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ดีท่ีถูกส่งตวัมาจากทกุพืน้ทีข่องภาคอีสานและ

ภาคเหนือบางส่วน  ให้ได้รับการรักษาเป็นอย่างดี ไม่เพียงเท่านี้ยังได้ก่อ

ตั้ง “ศูนย์ควำมเป็นเลิศมะเร็งท่อน�้ำดี” เพื่อฝึกอบรมศัลยแพทย์ผู ้



เชี่ยวชาญในการรักษาผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องตับทางเดินน�้าดีและตับ

อ่อนเพือ่เป็นการรองรบัจ�านวนผูป่้วยทีเ่ข้าสูก่ารรกัษาให้หายขาดเพิม่ขึน้

เรื่อยๆ

โครงการ CASCAP ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาต่างๆ ในคณะ

แพทยศาสตร์ เช่น ภาควชิาศลัยศาสตร์ รงัสวีทิยา พยาธวิิทยา อายรุศาสตร์ 

ชีวเคมี ปรสิตวิทยา และเภสัชวิทยา ที่ให้คณาจารย์ในภาควิชาเหล่านี้มา

ท�างานกับโครงการ ถ้าปราศจากคณาจารย์เหล่านี้ก็คงยากที่จะท�างาน

ใหญ่เหล่านี้ให้ส�าเร็จได้

นอกจากนีแ้ล้ว ทางโครงการยงัได้รับความสนบัสนนุและร่วมมอืจากคณะ

ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น คณะเทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข

ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ศกึษาศาสตร์ สตัวแพทยศาสตร์ และ ส�านกัหอสมดุ เข้ามาร่วมกนัท�างาน 

เพราะปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีน้ันไม่ได้เป็นเพียงเรื่อง

ทางการแพทย์แต่เพียงด้านเดยีว หากเป็นเรือ่งทางสาธารณสขุ สิง่แวดล้อม 

สังคม วัฒนธรรม ประเพณี การปกครอง และอื่นๆอีกมาก ที่ต้องการผู้

เชี่ยวชาญในทุกๆ ด้านระดมก�าลังความคิดการร่วมมือท�าอย่างมี

ประสิทธิภาพ ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่ส�าคัญที่สุดก็คือกระทรวง

สาธารณสุขที่ได้ท�างานร่วมกันกับโครงการ CASCAP มาตั้งแต่ต้น และ

สามารถสร้างพลงัขบัเคลือ่นให้กระทรวงอืน่มาร่วมมอืด้วย เช่น กระทรวง

ศึกษาธิการ มหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นต้น ซ่ึงการ

ท�างานต่างๆ เพิ่งเริ่มต้น จะได้มีการพัฒนาอีกต่อไปเพื่อให้งานทั้งหลาย

ถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ปัญหาของพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดนีัน้มไิด้มเีฉพาะภาคตะวันออก

เฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นหากแต่ประเทศลาว 

กัมพูชา และเวียดนาม ก็มีปัญหาน้ีเช่นกันเราจะไม่สามารถก�าจัดพยาธิ

ใบไม้ตับให้หมดไปจากประเทศไทยได้ หากไม่มีการแก้ไขปัญหานี้ใน

ประเทศเพื่อนบ้าน แต่ประเทศไทยยังยากจนอยู่ จ�าเป็นต้องได้รับความ

ร่วมมอืจากประเทศอืน่ๆ ทีม่ศีกัยภาพและมคีวามพร้อมทีจ่ะช่วยเหลือทัง้

จากภาครฐัเอกชนและองค์กรการกศุลทัง้หลาย โครงการ CASCAP จงึได้

ร่วมมอืกับมหาวทิยาลยัจากต่างประเทศ เช่น Imperial College London 

, University of London , กองทุนมะเร็งท่อน�้าดีแห่งลอนดอน (AMMF) 

, มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงค์โปร (NUS) George Washington Univer-

sity และมหาวิทยาลัยหลายแห่งในญี่ปุ่น , KIT (Karlsruhe Institute of 

Technology) จากเยอรมน ีความร่วมมอืเหล่านีเ้ป็นการท�าความร่วมมอื

แบบเพื่อนช่วยเพื่อน(Win-Win) เพราะเราต้องการความรู ้ ทักษะ 

เทคโนโลย ีและเงินทนุต่างๆเพือ่ช่วยผลกัดนังานทัง้หลายให้ประสบความ

ส�าเร็จให้ได้และขณะเดียวกันเราก็ช่วยให้ประเทศต่างๆ สามารถพัฒนา

เทคโนโลยีที่ส�าคัญที่เขาต้องการได้ด้วย การสร้างประโยชน์ร่วมกันเช่นนี้

ท�าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนยาวนานและตอบโจทย์ที่ต้องการได้

   

จะเห็นได้ว่าการที่จะผลักดันปัญหาใดๆ ให้เป็นวาระแห่งชาตินั้นไม่

สามารถท�าได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งในวิชาชีพ ทีม

วิชาชีพ ทีมคณาจารย์ ทีมมหาวิทยาลัย ทีมกระทรวง และทีมประเทศ  

จงึจะเกดิพลงัอนัยิง่ใหญ่ในการผลักดนั จนเกดิความส�าเรจ็ทีย่ิง่ใหญ่ในการ

ผลักดันปัญหาที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงปัญหาพื้นถ่ินเท่านั้น ให้คนอ่ืนๆ 

และรัฐบาลมองเห็นว่านี่คือปัญหาที่ส�าคัญ และมีความเร่งด่วนเพียงพอที่

จะแก้ไขปัญหานี้อย่างทันที มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องได้ ดังที่ปรากฏ

เป็นมติคณะรัฐมนตรีตามที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้ว อย่างไรก็ตามโครงการ 

CASCAP ต้องเดนิหน้าต่อไป เพือ่ทีจ่ะผลกัดนันโยบายต่าง ๆ  ท่ียงัคงมีอยู่

ให้ส�าเร็จให้ได้ นอกจากนี้แล้ว งานพัฒนาการวินิจฉัย การเฝ้าระวัง การ

ติดตาม และการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็เป็นงานที่ส�าคัญที่จะท�าควบคู่ไปกับรัฐบาลและงา

นอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้อง  ไมว่่าจะเปน็งานวจิยัพืน้ฐาน  งานวจิยัทางคลินกิ และ

งานวิจัยประยุกต์ ทั้งหลายนี้ก็มีความจ�าเป็นที่ยังจะต้องท�าอย่างต่อเนื่อง 

ยังต้องการระดมสรรพก�าลังในการท�างานน้ีอีกต่อไป ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่า

เดิมที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังถือว่าเป็นประเทศที่ยากจน พวกเราต้อง

ท�างานภายใต้บริบทของความขาดแคลนต่างๆ มากมาย เราจึงต้องหาผู้

ร่วมอุดมการณ์จากองค์กรการกุศล และเอกชนต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศเข้ามาช่วยกัน และทีส่�าคญัทีส่ดุกค็อืก�าลงัใจ ก�าลงักาย ก�าลงั

ความคิดจากประชาชนคนไทยทุกคน ช่วยกันแก้ปัญหาของชาวบ้าน ให้

มสุีขภาพทีด่ ีอนัจะท�าให้ครอบครวัสังคมและประเทศชาตสิามารถพฒันา

ได้  เม็ดฝนเพียงเม็ดเดียวไม่สามารถท�าให้เราเปียกได้ แต่เม็ดฝนจ�านวน

มากมายกส็ามารถท�าให้เกิดเป็นแม่น�า้ใหญ่ เป็นทะเล และเป็นมหาสมทุร

ได้ฉันใด ความช่วยเหลือจากทุกๆ ท่านก็จะช่วยให้พวกเราร่วมกันแก้

ปัญหานี้ได้เช่นกัน

ด้วยรักและศรัทธา

สวัสดีครับ
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มหาวทิยาลยัขอนแก่นในวาระทีค่รบรอบ 50 ปี ปีแห่งการอทุศิเพือ่สงัคม 

เมื่อ พ.ศ.2557 ได้มีโครงการที่ด�าเนินขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นปัญหาด้านการศึกษา สุขภาพ และปัญหา

ความเลื่อมล�้าทางสังคม ซึ่งมีโครงการภายใต้นโยบายนี้ได้แก่โครงการแก้

ปัญหาการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ โครงการแก้ไขปัญหาพยาธใิบไม้ตบั

และมะเร็งท่อน�้าดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการแก้จน โดยมุ่ง

ทีจ่ะด�าเนนิการให้ส�าเรจ็ภายใน 5 ปี ตัง้แต่ ปี พ.ศ.2557-2561 เมือ่ด�าเนนิ

การมาประมาณ 2 ปีเศษ รัฐบาลก็ได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหา

สาธารณสขุทีส่�าคญั คือกำรแก้ไขปัญหำพยำธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�ำ้ดี

เป็นนโยบายที่ส�าคัญของรัฐบาล

โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ “ยุทธศาสตร์ทศวรรษการแก้ไข

ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี” ให้เป็นโครงการต่อเนื่อง 10 ปี 

หลังจากนั้นให้ก�าหนดเป็นงานประจ�าท่ีทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้อง

ด�าเนินการ  

โครงกำรแก้ไขปัญหำโรคพยำธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�ำ้ดใีนภำคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care 

Program : CASCAP) เป็นโครงการหนึง่ทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่แก้ไขปัญหา

สาธารณสุขที่ส�าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีคนป่วยเป็นมะเร็ง

ท่อน�้าดีมากกว่า 10,000 รายต่อปี และมีสาเหตุที่ส�าคัญคือการติดเช้ือ

พยาธิใบไม้ตับจากการรับประทานปลา  ในวงศ์ปลาตะเพียนแบบสุกๆ

ดบิๆ ซึง่มปีระชาชนทีติ่ดเชือ้พยาธนิีก้ว่า 6 ล้านคน และคนเหล่านีจ้ะป่วย

เป็นมะเร็งท่อน�้าดีปีละ 1-2 หมื่นราย จากนั้นก็เสียชีวิตภายใน 1 ปี ซึ่ง

ปัญหานีไ้ด้สร้างความเสยีหายให้กบัชาวอสีานมากมาย ทัง้ในแง่ของสงัคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา และการพัฒนาประเทศ  โครงการ CASCAP ได้เริ่ม

ด�าเนินการในปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ร่วมกับ

มลูนธิมิะเรง็ท่อน�า้ด ีโดยมวีตัถปุระสงค์หลกัคอื เป็นตวัอย่างของการแก้ไข

ปัญหาพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดทีัง้ในด้านการป้องกนั การวนิิจฉยั 

และการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขได้ทั่วถึงกัน ไม่ว่าประชาชนเหล่านั้นจะ

รู้หรือไม่รู้ จะยากดี มีจน หรืออยู่ใกล้ไกล เพียงไร ก็ให้มีโอกาสได้รับการ

เมื่อพิชิตยอดเขำลูกแรก : 

มหำวิทยำลัยขอนแก่นผลักดันกำรแก้ไขปัญหำพยำธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้ำดีให้เป็นวำระแห่งชำติ
น.พ.ณรงค์ ขันตีแก้ว



ดแูลอย่างเท่าเทยีมกนั อย่างทนัเวลา มมีาตรฐาน สมศกัดิศ์รแีละอย่างต่อ

เนื่อง โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือผลักดันให้เป็นวำระแห่งชำตใิห้ได้

CASCAP ได้เริม่ท�างานกบัมลูนธิิมะเรง็ท่อน�า้ดตีัง้แต่เริม่งานดงัทีก่ล่าวแล้ว 

เพื่อที่จะให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือประชาชน 

เพราะการแก้ไขปัญหาทีส่�าคัญมปัีจจยัทีจ่ะเกดิความส�าเรจ็กค็อื ความร่วม

มือของประชาชน ซ่ึงถ้าจะให้เป็นไปดังน้ีได้ ประชาชนต้องเกิด “ควำม

ตระหนักรู้” หรือ “Awareness” เสียก่อน การน�ามูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี

ซึ่งเป็นภาคเอกชนมีประชาชนจากหลายภาคส่วนมาเริ่มด�าเนินการ จึง

เป็นจุดเริ่มแรกแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญ 

โครงการนี้ได้เริ่มท�างานตรวจคัดกรองกลุ ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน�้าดีด้วย

เครื่อง“อัลตราซาวด์” ซึ่งมีเป้าหมายเบื้องต้นที่ 150,000  รายใน 5 ปี 

โดยเริม่ฝึกอบรมแพทย์เวชปฏบิตัทิัว่ไป ทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลชมุชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อท่ีจะให้แพทย์มีความรู้ ความสามารถ 

และมีความช�านาญ จนสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีความมั่นใจ  

เพราะโดยปกติแล้ว แพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลชุมชนก็ต้องใช้ความรู้และ

ทกัษะของการตรวจอลัตราซาวด์ ในการให้บรกิารรกัษาพยาบาลในผูป่้วย

อยู่แล้ว เช่นการวินิจฉัยโรคนิ่วในไต การตรวจรักษาทางด้านสูติ-นรีเวช

ศาสตร์ และการตรวจรักษาผู้ป่วยอุบติเหตุ  เป็นต้น  โดยที่ภาครังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการ

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและติดตามประเมินผลโดย Computer Soft-

ware ที่มีชื่อว่า CASCAP Tools  ซึ่งท�างานบน website http://www.

cascap.in.th  ตั้งแต่เริ่มโครงการ

CASCAP Tools เป็น computer Software ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็น

เครื่องมือโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure tools) ในการด�าเนินงาน

โครงการขนาดใหญ่อย่างนี้ เพราะในอนาคตถ้าหากมีการน�าโครงการ 

CASCAP ไปขยายผลจะต้องสามารถรองรบัข้อมลูของผูป่้วยและกลุม่เส่ียง

ได้เป็นจ�านวนมากกว่า 10 ล้านคนขึ้นไป ทางโครงการจึงได้ลงนามความ

ร่วมมอืกบัคณะสาธารณสขุศาสตร์ให้ศนูย์จดัการข้อมลูและวเิคราะห์ทาง

สถติ ิคณะสาธารณสขุศาสตร์(DAMASAC) เป็นผูด้�าเนนิการพฒันา Soft-

ware และจัดการฝึกอบรม ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Soft-

ware นีจ้ะมีโครงสร้างเพือ่รองรบังานตัง้แต่การป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบั

และมะเรง็ท่อน�า้ดไีปด้วยกนั ทัง้ในด้านปฐมภมู ิทตุยิภมู ิและตตยิภูมอิย่าง

ครบวงจร โดยให้เริ่มที่การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การวินิจฉัย และการรักษา

ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีก่อน หลังจากนั้นค่อยเริ่มการวินิจฉัย การรักษาและ

ติดตามผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับตามมา

ในปัจจุบัน CASCAP Tools ได้พัฒนาเป็น Isan Cohort เนื่องจาก

กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความส�าคัญของการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้

ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดนีี ้ และได้ขยายการปฏบิตักิารให้ครอบคลมุท่ัวภาค

อีสาน ภาคเหนือและภาคตะวันออก  ซึ่งจังหวัดต่างๆก็มีปัญหานี้เหมือน

กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ท�าให้ต้องเพิ่มการปฏิบัติการ

เป็น 27 จังหวัด และโรงพยาบาลต่างๆ  ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุข และ

หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาใช้  Isan Cohort  เพื่อปฏิบัติงาน และติดตาม

ประเมินผลในแบบ real time กว่า 3,000 หน่วยงาน และมีประชาชนได้

รับการขึ้นทะเบียนเพื่อติดตามคัดกรอง ตรวจรักษาแล้วกว่า 3 แสนราย 

นับได้ว่า CASCAP Tools มีการพัฒนาและสามารถใช้งานครอบคลุมไป

ในทุกพื้นที่ภายในระยะเวลาไม่ถึง 3 ปี 

โครงการ CASCAP  และมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี  ได้มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไข

ปัญหานี้ให้ได้ จึงได้น�าเสนอปัญหานี้ให้ประชาชนและเครือข่ายต่างๆ ได้

รับรู้ รับทราบ และมีความเข้าใจ จนเกิดความร่วมมือในการเสนอปัญหา

น้ี  เพื่อให้ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันทีและเป็นวงกว้าง  โดยทาง

สมชัชาสขุภาพแห่งชาตแิละทีป่ระชมุสมชัชาสขุภาพแห่งชาตคิรัง้ท่ี 7  ใน

การประชุมระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 ประกาศให้ “กำรแก้ไข

ปัญหำพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในประชำชน” เป็นมติสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ และได้น�ามตินี้เสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

เมื่อ 7 พฤษภาคม 2558 นับว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

จุดประกายความคิดให้ประชาชนได้เห็นภัยของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดี ซึ่งมิได้เกิดเฉพาะประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพียงเท่านั้น หากยังกระจายอยู่หลายพื้นที่ในประเทศไทย ที่ปัญหานี้จัก

ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและทันเวลา

อีกมิติหนึ่งของการปฏิบัติงานของ CASCAP ก็คือสร้างพันธมิตรและ

กลัยาณมติรในการแก้ไขปัญหานีเ้พิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง จากการร่วมมอืกบั

มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีต้ังแต่แรกเริ่ม ก็ได้รับความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี 

ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับมะเร็งท่อ

น�้าดีและพยาธิใบไม้ตับ และร่วมบริจาคในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ทั่ว

ประเทศไทย โดยที่ทางบริษัท CP ALL ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งการร่วม

มอืนีม้ผีลท�าให้ประชาชนให้ความร่วมมือและบริจาคเข้ามาอย่างต่อเนือ่ง 

นอกจากบริษัท CP ALL แล้ว ยังได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิแม่ฟ้า

หลวง มลูนธิปิิดทองหลังพระและมลูนธิริากแก้ว ทีเ่หน็ความส�าคญัในการ

ช่วยเหลือประชาชน จนท�าให้มูลนิธิส�านักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

ได้เข้ามาสนับสนุนโครงการ CASCAP โดยได้มอบเงิน 40 ล้านบาท เพื่อ

จัดซ้ือเครื่องอัลตราซาวด์ให้ทาง CASCAP เพื่อมอบต่อให้โรงพยาบาล

ชมุชนตรวจคดักรองประชาชนทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งมะเรง็ท่อน�า้ดแีละเชือ่มโยง
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กับระบบ Isan Cohort เพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ

ต่อไป

จากการทีไ่ด้ร่วมมอืกบักระทรวงสาธารณสขุตัง้แต่ต้น และการร่วมมอืกบั

ภาคเอกชนดังที่กล่าว ได้ก่อให้เกิดการประกาศนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง  โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัด

โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีเพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 

70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมท้ังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชนีินาถทรงเจรญิพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตลอดจนในปีพทุธศกัราช  

2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 

พรรษา จึงเป็นเหตุการณ์ที่ส�าคัญท่ีเกิดข้ึน เม่ือ 18 มกราคม 2559 ที่

จงัหวดัสกลนคร ซึง่การท�างานของกระทรวงสาธารณสขุในครัง้นีไ้ด้มกีาร

ประสานความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ CASCAP 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้โครงการนี้สามารถเริ่มต้นเพื่อที่จะขับ

เคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนต่อไป 

ในปี 2557 ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์  ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 

ได้ประกาศให้ประเทศไทย มีการท�างานวิจัยเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา

ของประเทศไทยได้อย่างเห็นผล และเป็นรูปธรรม จึงได้ตั้งโครงการ 

“ท้ำทำยไทย” หรอื “Grand Challenges Thailand” และได้ก�าหนด

กรอบการวจิยัทีส่�าคญัไว้หนึง่ในนัน้คือ โครงการวจิยัเพือ่แก้ไขปัญหาพยาธิ

ใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีซ่ึงเรยีกช่ือว่า “ โครงกำรประเทศไทยไร้พยำธิ

ใบไม้ตับ” หรือ “Fluke Free Thailand” นี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญที่

ท�าให้หลายๆ ส่วน เห็นความส�าคัญของปัญหาและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ส�านักงานงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้ให้ความส�าคัญและได้

มอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ด�าเนินงานโครงการวิจัยนี้ให้ส�าเร็จ

ใน 5 ปี ในเงินเบื้องต้น 150 ล้านบาท โดยจัดงานแถลงข่าวนี้เมื่อเดือน

มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น 

“โครงกำรประเทศไทยไร้พยำธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand)” 

เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าขนาดใหญ่ ที่ วช. ได้ให้ทุนแบบใหม่ เพื่อที่จะ

ขจัดปัญหานี้ให้ได้ จึงเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะใช้ความรู้

ความสามารถท�างานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาให้จงได้ จึงได้มอบหมายให้

โครงการ CASCAP เป็นผูด้�าเนนิการ ท�าให้งานแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้

ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดใีนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืนี ้มคีวามสมบรูณ์ และ

หนักแน่นมากยิ่งขึ้นเพราะจะสามารถใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือให้ผลักดัน 

ตดิตาม ประเมนิผล และสร้างองค์ความรูใ้หม่ๆ ให้เกิดขึน้ ตลอดจนท�าให้

เกิดนโยบายใหม่ที่ส�าคัญท�าให้การแก้ปัญหานี้มีความถูกต้อง มีมาตรฐาน 

ทั่วถึง เท่าเทียมของประชาชนที่จะได้รับการบริการของสาธารณสุขที่

ส�าคัญนี้ CASCAP จึงได้ระดมสรรพก�าลังของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นทีม่คีวามรูค้วามสามารถในงานวจิยัด้านต่างๆ เข้ามาท�างานร่วม

อดุมการณ์กนั เพราะโครงการต่างๆ ทีจ่ะท�างานวจิยันีม้คีวามหลากหลาย

และต้องครอบคลุมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ

แก้ไขปัญหาพยาธใิบไม้ตบัพร้อมๆกบัการตดัวงจรชีวติพยาธใิบไม้ตบัตัง้แต่

การจดัการพยาธใิบไม้ใน สนุขั แมว หอย และปลา ตลอดจนแหล่งน�า้และ

สิง่แวดล้อมต่างๆ เพ่ือขจดัพยาธใิห้หมดสิน้ไป นอกจากนีย้งัช่วยพัฒนาการ

ตรวจพยาธิใบไม้ตับจากวิธีเดิมๆ คือการตรวจอุจจาระ ได้พัฒนาวิธีใหม่ 

คือการตรวจปัสสาวะซ่ึงจะท�าให้การตรวจพยาธิมีความควบคลุมและมี

สิทธิภาพ ท�าให้การรักษาพยาธิใบไม้ตับได้ดีและคลอบคุมมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การจัดการ

ศึกษาเพื่อแก้ไขอุปนิสัยการกินปลาดิบ (Raw Attitude) การเรียนรู้เรื่อง

อาหารปลอดภัยในโรงเรียน รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็ง

ท่อน�้าดี การรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี และยังต้องมีงานวิจัยที่ส�าคัญคือ

เรื่องงานวิจัยในมุมมองทางด้านการแพทย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ของมะเร็งท่อน�้าดี เพื่อหาทางปิดช่องโหว่ของการแก้ไขปัญหาให้ได้ และ

สุดท้ายที่ส�าคัญมากก็คือการวิจัยเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย

จากการด�าเนนิงานต่างๆ ท้ังหมดอีกด้วย เราจงึได้รวบรวมอาจารย์นกัวจิยั

ให้มาร่วมท�างานหลายคณะวิชา เช่น จาก คณะแพทยศาสตร์ เทคนิคการ

แพทย์ สาธารณสขุศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ สตัวแพทยศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หอสมดุกลาง และคณะอ่ืนๆ ท่ีก�าลงั

จะตามมา นับว่าเป็นการรวมตัวที่ส�าคัญของการท�างานวิจัยที่ส�าคัญของ

ประเทศ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การที่พยายามแก้ปัญหานี้โดยล�าพังตัวของเราเองนั้น เป็นเรื่องที่ดี และ

เราก็ได้เริ่มแล้ว แต่เนื่องจากเรื่องนี้ยังคงต้องค้นคว้าลงลึกในหลายๆ

ประเด็น ไปพร้อมกัน เช่นการค้นหาวิธีวินิจฉัยโรคแบบใหม่ๆ ที่ราคาถูก 

ได้ผลเร็วและแม่นย�า การค้นหาวิธีการรักษาด้วยวิธีต่างๆ ที่ท�าให้ผลการ

รกัษาดขีึน้ ผูป่้วยมอีายยุนืยาวมากขึน้ พร้อมๆกบัคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ และ

การค้นคว้าอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง การศึกษาเหล่านีล้้วนมรีาคาแพง ประเทศเรา

ยังเป็นประเทศที่ยากจน คงไม่สามารถท�าเองได้โดยล�าพัง เราจึงต้องการ

ความร่วมมอืกบัต่างประเทศเพือ่ร่วมค้นคว้าและพฒันางานวจิยั องค์ความ

รู้ เทคโนโลยี วิธีใหม่ๆ และที่ส�าคัญคือเงินทุน (Grant) เพื่อที่จะท�างานได้ 

ขณะนี้เราได้มีความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท้ังในสหรัฐอเมริกา 

ยุโรป และประเทศของเอเชียของเรา เช่น  George Washington Uni-

versity, Imperial College London , SOAS University of London 

, Karlsruhe Institute of Technology, Mie University , Keio Uni-

versity  , Tokyo Woman’s Medical University , และ National 
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University of Singapore เป็นต้น กัลยาณมิตรทั้งหลายเหล่านี้ได้ร่วม

ท�างานกับพวกเราเป็นอย่างดี และได้ประโยชน์ร่วมกันแบบเพื่อนช่วย

เพือ่น (WIN-WIN) นอกจากจะได้ท�างานเพ่ือประชาชน ได้องค์ความรู้และ

ประโยชน์ด้านอื่นทางวิชาการแล้ว เรายังไดพั้ฒนำคนรุ่นใหม่ขั้นมาอีก 

และคนรุ่นใหม่เหล่านี้ก็จะมีเพื่อนทางวิชาการอีกมากมายท่ีจะสามารถ

พัฒนางานทางวิชาการร่วมกันได้อีกในอนาคต จึงเป็นความหวังว่า

มหาวทิยาลยัขอนแก่น จะสามารถพฒันางานด้านวจิยัไปได้อย่างมากมาย

ในอนาคต โดยมไิด้มุง่หวงัเพยีงแต่ปรมิำณชิน้งำนทำงกำรวจิยัแต่เพยีง

อย่ำงเดียว แต่หำกมุ่งหวังในกำรสร้ำงคน สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ จำก

กำรท�ำงำนร่วมกันแบบสหสำขำวิชำชีพ และร่วมกับกัลยำณมิตรจำก

ทั่วโลก นี่คือพื้นฐานการพัฒนาที่ส�าคัญในอนาคตอันใกล้นี้

พวกเราชาว CASCAP คิดและร�าลึกเสมอว่าสิ่งที่พวกเราพยายามท�าอยู่

ทกุวนันีส้ดุท้ำยแล้วประชำชนและประเทศชำติจะได้อะไรบ้ำง ทกุๆครัง้

ที่เราออกหน่วยอัลตราซาวด์สัญจร เราจะพบเห็นประชาชนมากมานั่งรอ

คอย อดอาหารมาตั้งแต่เที่ยงคืน ท�าให้พวกเราต้องรีบตรวจ เพื่อให้พวก

เขาได้รูผ้ลทันท ีจะได้กนิข้าว และกลบับ้าน ความนกึคดิเหล่านีไ้ด้สะท้อน

ให้พวกเราต้องท�างานอย่างหนัก อดทน และอดกลั้นต่ออุปสรรคต่าง ๆ 

มากมายที่จะคอยขวางกั้นไม่ให้ท�างานนี้ส�าเร็จลงได้ ความพยายาม

หาความร่วมมือจากพันธมิตรและองค์กรต่าง ๆทั้งจากภายในคณะ 

มหาวิทยาลัย กระทรวงต่าง ๆ ตลอดจนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่าง

ประเทศ องค์กรเอกชนต่างๆ มากมาย ก็เพื่อที่จะมุ่งให้งานนี้ส�าเร็จลงได้ 

และให้ประชาชนทัง้หลายทีร่อคอยอยูไ่ด้รบัการเยยีวยาอย่างดทีีส่ดุทีพ่วก

เขาควรที่จะได้รับ ขณะเดียวกันเราก็ต้องพัฒนาการท�างานของเราให้ดี มี

ประสิทธิภาพและสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะช่วยกันสร้างงานพัฒนาองค์

ความรู้ พร้อมๆกับก่อให้เกิดอุดมกำรณ์และจิตวิญญำณในกำรท�ำงำน

เพื่อกำรให้ เพื่อที่จะได้ท�างานแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญนี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป

อย่างยั่งยืน

การที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ “แผนยุทธศำสตร์ทศวรรษกำร

แก้ปัญหำพยำธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�ำ้ด”ี เมือ่วนัที ่21 มถินุายน พ.ศ.

2559 ทีผ่่านมานัน้ ไม่ได้เป็นเพยีงวนัแห่งประวตัศิำสตร์ทีม่หำวทิยำลยั

ขอนแก่นได้เป็นองค์กรหลักในกำรผลักดัน และชี้แนะทำงวิชำกำรให้

ประเทศชำติได้มองเห็นปัญหำที่ส�ำคัญของประเทศชำติ และตัดสินใจ

ลงมือแก้ไขอย่ำงจริงจังเท่ำนั้น แต่หำกเหตุกำรณ์นี้จะเป็นแรงบันดำล

ใจให้ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องในแวดวงวิชำกำรและ CASCAP ได้มี

อุดมกำรณ์ที่จะร่วมกันพัฒนำตัวเอง พัฒนำมหำวิทยำลัย สังคม และ

ประเทศชำตต่ิอไปอย่ำงมทีศิทำงและเหน็ประโยชน์ของประชำชนเป็น

หลัก  

จงึเป็นโอกาสส�าคญัยิง่ทีพ่วกเราจะร่วมกนัเฉลิมฉลองและยนิดีกบัโอกาส

เช่นนี้ครับ

“จากการลงชุมชนในพื้นที่เสี่ยง พบว่ายังมีการบริโภค ก้อยปลา ปลาส้ม 

และปลาร้า  ท�าให้ยังมีโอกาสได้รับตัวอ่อนพยาธิและเกิดโรคพยาธิใบไม้

ตบัตามมา นอกจากนีย้งัมคีวามเชือ่ทีผ่ดิในเรือ่งการบรโิภคดบิร่วมกบัการ

ดื่มเหล้า และการปรุงรสจากมะนาว เกลือ หรือน�้าเปล่าว่าท�าให้พยาธิ

ตาย” รศ.ดร.ส.พญ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  กล่าวเสริม

จากการศึกษาวจิยัพบว่า เหล้ำไม่ได้ส่งผลให้พยำธติำยเลย หำกแต่เหล้ำ

ส่งผลให้พยำธิออกจำกตัวหุ้มเกรำะได้เร็วขึ้น และสำมำรถพัฒนำเป็น

ตัวเต็มวัยรวมท้ังขยำยขนำดได้ใหญ่กว่ำปกติ ส่งผลให้เกิดพังผืดรอบ

ท่อน�้ำดีและในเนื้อตับมำกขึ้น 

ทัง้นีว้ธิกีารท�าปลาร้า ปลาส้ม และระยะเวลาในการหมกัก่อนน�าออกขาย 

เพื่อส่งตรงถึงผู้บริโภคอย่างปลอดภัย 100%  รศ.ดร.ส.พญ.ธิดารัตน์ บุญ

มาศ กล่าวว่า  “ระยะปลอดภัยของปลำส้ม ถ้ำไม่นับขนำดเล็ก กลำง 

ใหญ่ จะปลอดภัยต้องหมักไว้มำกกว่ำ 3 วัน ถึงจะมีพยำธิที่ยังมีชีวิต

อยู ่แต่จะหมดควำมสำมำรถในกำรตดิเชือ้สูค่น ส่วนปลำร้ำ ถ้ำไม่คดิถงึ

ฤดูว่ำหน้ำหนำว หรือร้อน ก็ต้องหมักให้นำนกว่ำ 2 สัปดำห์ขึ้นไป”

ต่อจากหน้า 12

ปลำร้ำ ปลำส้ม ปลอดภัย ปลอดพยำธิ ปรำศจำกมะเร็งท่อน�้ำดี ได้อย่ำงไร?
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ตัดวงจรก่อนลงจำน
จากแหล่งน�้า สู่กรรมวิธีการแปรรูป และวิธีการบริโภค

โดย กองบรรณาธิการ

การจดัการกบัมะเรง็ท่อน�า้ดใีนภาคอสีาน แม้จะดเูป็นเรือ่งยาก แต่กใ็ช่ว่า

เราจะจัดการกับมันไม่ได้เอาเสียเลย 

ภูมิปัญญาในการจัดการอาหารของคนอีสาน หลายสูตรบ่งชี้ให้เห็นถึงวิถี

ชีวิตที่อยู่กับแหล่งน�้า การบริโภคปลา และการถนอมอาหาร ตามรสนิยม

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน การทานปลาร้า ปลาส้ม แบบดิบๆ แม้โดยหลัก

ทางสาธารณสุข จะไม่ส่งเสริมให้รับประทาน แต่โดยความชอบของคน

อสีานแล้ว อร่อยหลาย อย่างท่ีเหน็ตรงกนั แต่ของอร่อยหากไม่เลือกอย่าง

พิถีพิถัน ไม่เลือกแหล่งที่มาของอาหาร มันก็มีอันตรายแฝงอยู่ การห้าม

กิน ดูเหมือนจะยาก เพราะขัดกับวิถีชีวิต ขัดกับความชอบของคนในท้อง

ถิน่ การเปล่ียนพฤตกิรรมการกนิเลยกลายเป็นเรือ่งยาก จงึมกีารศกึษาว่า

ท�าอย่างไรให้คนอีสานได้กินของอร่อยของแซบของตนเองได้อย่าง

ปลอดภัย ทั้งปลาร้า ปลาดิบ

ผู้เขียนได้ฟังจากการน�าเสนอผลจากการศึกษาของทีมวิจัยที่น�าโดย 

รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวที

วชิาการของ CASCAP เลยทราบว่าการทานปลาร้าค้างปี มคีวามปลอดภยั

จากพยาธใิบไม้ตบั แต่กระบวนการหมกัปลาร้าข้ามปีไม่ทนัต่อการบรโิภค

ของคนอสีาน  ทีมวจิยัจงึได้หาหนทางในการตอบสนองความต้องการทาน

ปลาร้าของคนอีสานอีกหลากหลายวิธีการตามรสนิยม แต่ปลอดภัย แต่
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กระนั้น ก็ยังทีมวิจัยก็ยังเน้นให้บริโภคโดยผ่านการปรุงให้สุก แต่อย่างไร

จะเรียกว่าสุก หรือ อย่างไร จะเรียกว่า หมัก ดองกันข้ามปี อย่างเข้าที่กัน

เล่า

วงจรของกำรเกิดพยำธิใบไม้ในตับ สู่มะเร็งท่อน�้ำดี 

รศ.ธดิารตัน์ บญุมาศ  ได้น�าเสนอวงจรของการแพร่ระบาดของพยาธใิบไม้

ในตับ ซึ่งส่งผลต่อมะเร็งต่อน�้าดี โดยวิธีการตัดวงจร ซึ่งถือว่า ไม่ยากเกิน

ไป หากต่างคนต่างร่วมมือกัน โดยหากไล่วงจรของพยาธิใบไม้ในตับ จะ

เริ่มได้จากปลา 2 แบบ คือ ปลาที่มาจากแห่งน�้าธรรมชาติ และ ปลาที่มา

จากบ่อเลี้ยง โดยปลายอดฮิตของชาวอีสานในการท�าปลาร้า คือ ปลา

ตะเพียน ซึ่งสามารถเป็นพาหะของตัวพยาธิ ท่ีติดตามกับ หอยไซ หรือ 

ปลอมปนกับน�้าได้อย่างง่ายดาย  และเมื่อปลา ไปสู่ล�าดับข้ึนต่อไปของ

สายพานการแพร่รูป ไม่ว่าจะเป็นปลาร้า ปลาส้ม ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 

ปลาส้มกลายเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ หากมี

กรรมวิธีที่ไม่เหมาะสม และเม่ือไปถึงมือผู้บริโภคแล้ว ความเข้าใจผิดๆ 

เช่น การบีบพริก มะนาว เพื่อฆ่าเชื้อพยาธิ หรือแม้กระทั่ง การทานเหล้า

ขาวเพื่อฆ่าตัวอ่อนนั้น กลับไม่เป็นความจริง ซ�้าร้ายยังส่งผลถึงการแตก

ตัวอ่อนได้ดี เมื่อกินปลาดิบที่มีเชื้อพยาธิร ่วมกับเหล้าขาว ซึ่งนั่น

หมายความว่า ผู้ที่ทานปลาดิบที่มีตัวอ่อนพยาธิ ร่วมกับเหล้าขาว กลับ

กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่สุด 

ตัดวงจรพยำธิใบไม้ตับ ปลำจำกแหล่งน�้ำ หรือบ่อเลี้ยง สู่กรรมวิธีกำร

แปรรูป และวิธีกำรบริโภค 3 ล�ำดับขั้นที่หำกเรำ “แว๊บดูสักนิด...ไม่ติด

พยำธิได้แน่นอน” 

ตัดวงจรปลำดิบ จำกแหล่งเลี้ยง

เป็นที่ทราบดีว่า คนอีสานชอบทานปลาดิบ ปลาร้า โดยเฉพาะปลา

ตะเพียน  ฉะนั้น แหล่งที่มาของ ปลาที่สามารถจัดการได้จาก 2 แหล่ง

ส�าคญัคอื แหล่งน�า้ธรรมชาต ิและ บ่อเลีย้ง ในทีน่ีค้งจะต้องกล่าวถงึแหล่ง

ที่มาจากบ่อเลี้ยงให้มากสักนิด เนื่องจาก แหล่งน�้าธรรมชาติ มีความยาก

เกินไปที่จะควบคุม เพราะการที่ปลาธรรมชาติ มีความเสี่ยงต่อการปน

เปื้อนกับอุจาระที่อาจมีการลักลอบปล่อย หรือ เทลงในแหล่งน�้า ซึ่งเสี่ยง

อย่างยิ่งต่อการมีตัวอ่อนพยาธิ  กระนั้นปลาจากบ่อเลี้ยงก็ใช่ว่าจะ

ปลอดภัย หากแต่ยังสามารถควบคุมได้ 

จากการศึกษาพบว่า ปลาในบ่อเลี้ยงที่มีการติดเชื้อพยาธิ เกิดจากการสูบ

น�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติ เพื่อในการเลี้ยงปลา ซึ่งเห็นปัจจัยหลักในการ

ติดเชื้อ  รองลงมาคือการเลี้ยงปลาใต้ฐานของโรงเลี้ยงไก่ หรือ สุกร เพื่อ

ให้ปลากินเศษสากมูลสัตว์เป็นการลดต้นทุน แต่กลับเป็นการเพ่ิมความ

เสี่ยงพยาธิจากน�้าไม่สะอาด และเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของตัวอ่อน 

 

แต่อย่างไรกต็าม วธิแีก้ไขกไ็ม่ยากเกินไป คณะวิจยัได้ศกึษาและพบว่าการ

ตัดวงจรของตัวอ่อน สามารถท�าได้เพียงแค่การพักน�้าก่อนเข้าสู่บ่อเลี้ยง

ปลา  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วตัวอ่อนจะสามารถอยู่ได้ในน�้าเพียง 1-2 วัน โดย

ปราศจากพาหะ คือปลา หรือ หอย ฉะนั้น การพักน�้าก่อนเข้าสู่บ่อ เป็น

เวลา 48 ชั่วโมง หรือมากกว่า จะส่งผลดีต่อการเลี้ยงปลาในบ่อแบบปิด

ตัดวงจรจากกระบวนการแปรรูป 

ปลาร้า นบัเป็นอาหารยอดนยิมของคนอสีาน  และมกัเป็นจ�าเลยของสงัคม

ว่าเป็นตวัการแพร่เช้ือพยาธใิบไม้ แล้วลุกลามไปสู่มะเรง็ท่อน�า้ด ีทว่า จาก

การศกึษาของทมีวิจยั ปลาส้ม กลับเป็นต้นเหตทุีม่าแรงกว่าปลาร้า เพราะ

การใช้ปลาในชนดิเดียวกนั แต่วธิกีารจดัการง่ายกว่าซึง่มคีวามเสีย่งสงูกว่า 

จากการศึกษาพบว่า โรงานที่ผลิตปลาส้มเพื่อจ�าหน่ายมีอัตราการผลิต

เฉลี่ย 1 ตันต่อวันต่อโรงงาน และ 3-4 ตันต่อวันต่อโรงงานในช่วงเทศกาล

ส�าคัญเพื่อเป็นของกินของฝาก  โดยปลาที่เป็นที่นิยมในแต่ละภาค ก็มี

ความเสี่ยงต่างกัน ปลาส้มจากตะเพียนเป็นที่ถูกปากของชาวอีสาน และ

นั่นก็นับเป็นความเสี่ยงหนึ่ง 

ในโรงงานทีค่ณะวจิยัได้รบัอนญุาตให้เข้าไปตรวจสอบ พบว่า ปัจจยัส�าคญั

ของการมีพยาธิในปลาดิบเกิดจากพยาธิที่เข้ามาในปลาก่อนการแปรรูป 

แม้จะมกีระบวนการหมกัแบบปลาส้มก ็ไม่สามารถท�าให้เชือ้ตายได้  และ

หากให้ค่าความเปรีย้วถงึขัน้ฆ่าเชือ้ปลากไ็ม่สามารถรบัประทานได้เช่นกนั   

แต่ถึงอย่างไร การแช่ปลาในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 

ชัว่โมง กส็ามารถลดการตดิเชือ้ของปลาได้   ฉะนัน้ทางเลอืกส�าหรบัการน�า

ปลามาแปรรูปในลักษณะปลาส้มที่ลดความเส่ียงต่อการติดเชื้อพยาธิลง

อีกทางหนึ่ง แม้จะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต แต่ก็นับเป็นการลดความ

เสีย่งให้ผูบ้รโิภคไปอกีทางหนึง่ และจากท่าทีของผูป้ระกอบการหลายเจ้า

มคีวามห่วงใยในสขุภาพของผู้บรโิภค โดยต้องการหาวธิใีนการสร้างความ

ปลอดภัยเช่นกัน 

ตัดวงจรสุดท้ำย ก่อนเข้ำสู่ร่ำงกำย

ในวงจรสุดท้ายที่จะต้องตัดการระบาดของพยาธิ โดยปลาเป็นพาหะ คือ

การเลือกสรร ของผู้บริโภคเอง ซึ่งถือเป็นหน้าที่ส�าคัญของคนกิน เพราะ

หากเราเลือกที่จะรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะเข้าสู่ร่างกายแล้ว 

การขบัถ่ายทีเ่สีย่งต่อเช้ือพยาธกิจ็ะไม่เกดิ  โดยวธิกีารง่ายๆ ของการเลอืก

อาหารประเภทปลาท�าได้ไม่ยาก โดยจะต้องรูแ้ละเข้าใจเสียก่อนกว่า ปลา

ตะเพียนเป็นปลาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิ ก่อนซื้อหารับ

ประทานควรสังเกตครีบ  แก้มปลา   ผนังอ่อน ว่ามีลักษณะของตัวอ่อน
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พยาธิอยู่หรือไม่  ส่วนการสังเกตและเลือกอาหารท่ีแปรรูปหากเลือก

ปลาส้ม ก็ควรสังเกตจากแห่งผลิตท่ีมีกระบวนการแช่แข็ง หรือหากเป็น

ปลาร้า กค็วรมรีะยะเวลาการหมกัข้ามปี แต่โดยการศกึษาพบว่า การหมกั

ปลาร้า ควรเกิน 7 วัน จึงจะสามารถลดเชื้อพยาธิได้ แต่ทางที่ดีที่สุด คือ

การปรุงสุก เพราะเมื่อผ่านกระบวนการปรุงสุกแล้ว พยาธิที่อาจติดตาม 

ก็จะสามารถถูก�าจัดและตายลงไปได้ในที่สุด โดยการปรุงสุกสามารถ

ด�าเนินการได้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่การอบไมโครเวฟ ความร้อน 800 

- 850 หรือหากต้ม ก็ให้ต้มในน�้าเดือด เวลาราว 5 นาที  ซึ่งเมื่อเราปรุง

อาหารให้สุก ไม่ว่าจะเป็นพยาธิหรือโรคใด ๆ ก็จะสามารถลดความเสี่ยง

ได้อย่างแน่นอน 

หลักส�าคัญของการลดปริมาณการติดเชื้อพยาธินั้น คือ การตัดวงจรจาก 

3 ระบบ ทั้งแหล่งผลิต ที่ต้องช่วยกันพักน�้าก่อนเข้าสู่บ่อเลี้ยง   ไม่เลี้ยง

ปลาใต้โรงเลี้ยงไก่ หรือโรงเลี้ยงสุกร เพื่อลดความเสี่ยงลง  ในส่วนการ

แปรรปูหากจ�าเป็นต้องใช้ปลาสด กค็วรผ่านกระบวนการความเยน็เพือ่ลด

ความเสี่ยงของพยาธิ และส่วนสุดท้ายคือ  เราๆผู้บริโภคเอง ก็ควรสังเกต

ปลาก่อนเลอืกซือ้หาเข้าบ้าน และเมือ่จะทาน กค็วรปรงุสกุเสยีก่อน  เพยีง

เท่านี้ พยาธิที่ว่าแน่ๆ ก็ต้องแพ้ทางผู้บริโภคอย่างแน่นอน   รู้อย่างนี้แล้ว 

อย่าลืมบอกต่อเพือ่ให้เหน็ช่วยกนัตดัวงจรพยาธใิบไม้  ลดความเสีย่งมะเรง็

ท่อน�้าดีกันเถอะ 

CASCAP รับประกัน “ปลำส้มแม่เตี้ย”  

ปลอดภัย ไร้พยำธิ ตัวกำรร้ำยก่อโรคมะเร็งท่อน�้ำดี!!
เราพูดคุยกันหลายครั้งว่า ท�าอย่างไรให้ของอร่อยของคนอีสานมีความ

ปลอดภัย เมื่อห้ามกินมันยากนักก็ต้องท�าอาหารที่ปลอดภัยมาเป็นทาง

เลือกให้กับคนกิน วันนี้ทีมงานกองบรรณาธิการเลยพาไปรู้จักกับโรงงาน

ที่ผลิตปลาส้มปลอดพยาธิใบไม้ตับ

“ปลาส้ม” เป็นการถนอมอาหารพื้นบ้าน ของชาวบ้านในภาคอีสานมา

หลายชั่วอายคุน แต่ปัจจุบันกลบัได้รับความนยิมแพร่หลายไปทัว่ทกุภาค

ของไทย รวมทั้งมีการส่งขายได้เงินมูลค่ามหาศาล และหนึ่งในผู้ผลิต 

“ปลาส้ม” ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมคือ “แม่เตี้ย” 

น.ส.วาท ีกอมะณ ีทายาท “แม่เตีย้” เล่าถึงความเป็นมาครัง้เมือ่ได้มโีอกาส 

เข้าร่วมกับโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีใน

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืหรอื CASCAP ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีเ่ข้า

มาช่วยดูเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์แม่เตี้ย โดยมี 

รศ.ดร.ส.พญ.ธิดารัตน์ บุญมาศ อาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่นและนกัวจิยัของศูนย์วจิยัพยาธิใบไม้

ตับและมะเร็งท่อน�้าดี มหาวิทยาลัยของแก่น ซึ่งท่านได้ท�าการศึกษาวิจัย

ใน “โครงการวจัิยท้าทายไทย” (Grand Challenges Thailand) ในหัวข้อ 

“Fluke Free Thailand” ซึง่เป็นโครงการทีมุ่ง่เน้นให้เกดิการแก้ไขปัญหา

พยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดีทัง้ในระดบัปฐมภมู ิทตุยิภมู ิและตตยิภมูิ 

ติดต่อมา

“อาจารย์ขอมาดูในโรงงาน อยากขอสัมภาษณ์ และขอตรวจเชื้อจะยินดี

ไหม เราไม่มีอะไรปิด อีกอย่างก็เคยคุยกับอาจารย์มหาวิทยาลัยอีกหลาย

แห่งว่าอยากเป็นโรงงานต้นแบบ  อาจารย์ของโครงการก็อธิบายว่า ท�า

ปลาส้ม ถ้าเชื้อจะตายต้องฆ่าเชื้อในอุณหภูมิเท่านี้ อย่างเช่น -10 องศา

เซลเซียส ก็จะตาย เห็นอาจารย์เล่าให้ฟัง มี 2 วิธี วิธีหนึ่งท�า 3 วันพอ

เปรีย้วกจ็ะตายเอง อกีวธิต้ีอง 3 วนัแล้วไปให้ลกูค้าทนีีพ้รุง่นีก็้ไปแล้ว 1-2 

ตัน แปลว่าเชื้อก็ยังอยู่ ก็ขั้นตอนต่อไป คือเรามีห้องเย็น -20 องศา ฉะนั้น 

ถ้าอาจารย์บอกว่าเชื้อตายที่  -10 ก็ตั้งห้องเย็นไว้ 8 ชั่วโมงเสร็จแล้วค่อย

ส่งให้ลูกค้า ตามทีอ่าจารย์ต้องการให้เช้ือตาย เพราะเราท�าขัน้ตอนแรกไม่

ถึง 3 วันแล้วส่ง ซึ่งเราก็ท�าตาม”  น.ส.วาทีกล่าว
น.ส.วาที กอมะณี ทายาท “แม่เตี้ย”
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“คุณแม่เริ่มท�าปลาส้มมากว่า  50 ปี แต่เมื่อ 10 ปีที่แล้วตนเองได้ได้ลา

ออกจากงานมาเพื่อมาช่วยที่บ้าน และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆ จน

เป็นที่รู้จัก เริ่มแรกได้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาให้ความรู้ 

ช่วยดูเรื่องวิชาการด้านอาหาร แต่กิจการยังไม่พร้อมเท่าไร โรงงานไม่ม ี

แต่ด้วยอยากจะท�าให้กจิการทีบ้่านเป็นทีรู้่จกั เลยเริม่ท�าแพก็เกจ อพัราคา

ขึ้นมา และพัฒนามาเรื่อยๆ จนได้รับ อย. และจะพัฒนาไปเรื่อยๆ เพื่อให้

ได้ฮาลาล” น.ส.วาที กอมะณี ทายาท “แม่เตี้ย” เล่าถึงความเป็นมาเกี่ยว

กับปลาส้มแม่เตี้ยเพิ่มเติม 

ปัจจบุนัสนิค้าทีผ่ลติมหีลากหลาย อาท ิปลาส้มปลาตะเพยีน ปลาส้มปลา

นิล ปลาส้มปลาจีน ปลาส้มปลาสวาย ปลาส้มฟัก ปลาส้มปลาทับทิม 

ปลาร้าปลาจีน ปลาร้าปลานิล หลักๆ เป็นปลาส้ม ปลาร้า ปลาที่ขายดีคือ

ปลาตะเพียน กับปลานิล คนนิยม อย่าง ปลาจีน ปลาชิงชัง สวาย นิยม

รองมา ปลาสวายที่คนไม่นิยม เพราะบางคนแพ้ ปลามีเส้นคาว  ปลา

ตะเพยีนจะง่ายกว่าส่วนตลาดทีส่่งขายมหีลากหลายทัง้ในและต่างประเทศ 

ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศ  ญี่ปุ่น เยเมน สหรัฐอเมริกา สวีเดน ส่วน

ในประเทศออเดอร์ใหญ่สดุ คอื ของฝากปึงหงีเ่ชยีง จะมสีาขาในป๊ัม ปตท.

ทั่วประเทศ นอกจากนี้มีการส่งไปยัง เดอะมอลล์ บิ๊กซี รายย่อยพวกรถเร่ 

มอเตอร์ไซค์ รถกับข้าวที่น�าผลิตภัณฑ์ออกไปขาย 

“ตรงนีท้�ามากว่า  30 ปี ส�าหรบัปัญหาทีเ่ราพบในปัจจบุนัคอืเรือ่งวตัถุดบิ

ที่ขาดแคลน ปลาสดไม่มีขนาดท่ีเราต้องการ ยิ่งช่วงหน้าแล้งปลาเล้ียง

กระชังตายหมด น�้าน้อย เกษตรกรที่เลี้ยงในบ่อก็มีปัญหา ส่วนใหญ่เรื่อง

ของน�้าหมุนเวียน ยอมรับว่าท�าไม่ทันความต้องการของตลาด”

หากถามว่าเคล็ดลับที่ท�าให้ปลาส้มของ “แม่เตี้ย” เป็นที่นิยมคืออะไร 

น.ส.วาที บอกว่า คงเป็นสูตรเฉพาะ  อย่างเกลือหมักต้องเม็ดประมาณ

ไหน ต้องมีขนาดเกลือ หน้าฝน หน้าหนาว ขนาดตัวปลา จ�านวนชั่วโมง 

ล้างกี่น�้าเพื่อไม่ให้มีเมือก เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ  และสารอย่างอื่นเราก็ไม่

ได้ใส่ ดินประสิวไม่มี 

“หมักตามสูตรเท่านี้ ไม่ใส่อะไร ก้างปลาก็แข็ง ทอดออกมาก็เป็นตัวปลา 

ถ้าเจ้าอืน่ก็จะเละๆ ของเราก็พดูได้ว่า “ทอดไม่ตดิกระทะ” สติก๊เกอร์บาง

อันมี “ข้าวเหนียวเนื้อแน่น ข้าวเจ้าเนื้อนุ่ม” หมายความว่า ถ้าเราท�าใน

สตูรข้าวเหนยีว ยิง่เปรีย้วย่ิงแขง็ ไม่ได้แขง็เพราะใส่สาร แต่แขง็เพราะยาง

ข้าวเหนยีวท�าปฏกิริยิากบัเนือ้ปลา ตงึเลย ฉะนัน้ ถ้าสตูรข้าวเหนยีว ทอด

ไม่ติดกระทะ การันตี ไม่ต้องใส่ชุบแป้ง ชุบไข่ ส่วนข้าวเจ้าเนื้อนุ่ม ไม่แข็ง 

เปรี้ยวก็ไม่แข็งเหมือนข้าวเหนียว ก็แล้วแต่คนชอบ”

ส่วนความฝันกับปลาส้ม อยากขายปลาส้มโลละ 1,000 บาท ถามว่าเป็น

ไปได้ไหม บอกได้ว่าเป็นไปได้ เป็นเรือ่งของ story ทีจ่ะต้องท�าอย่างไร แต่

ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะท�า อีกอย่างคืออยากยกระดับการถนอมอาหาร

แบบบ้านๆ โบราณตัง้แต่ปูย่่าตายาย ให้เดก็รุน่ใหม่ กนิง่ายๆ ทานง่าย ซือ้

เหมือนน�้าดื่ม เหมือนผัดกระเพรา น่ันคือปลาส้มเวฟทานได้ “ปลาส้ม” 

ถอืเป็นอกีหนึง่ของการสร้างรายได้ทีม่มีลูค่ามหาศาล ใครจะไปคิดว่าจาก

การถนอมอาหาร กลายมาเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�า 

และหากผู้ผลิตมีความรู้ความเข้าใจ ใส่ใจในกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง

ตามหลักโภชนาการแล้ว อาหารจึงไม่ใช่แค่การกินอยู่เพื่ออร่อยอิ่มท้อง 

แต่ยงัช่วยลดความเส่ียงต่อการความเจบ็ป่วย เพิม่คุณค่าความอร่อย แถม

ยังปลอดภัยปลอดโรคได้อีกด้วย

ผู้ผลิตปลำร้ำปลำส้มท่ำนอ่ืนๆสนใจเข้ำร่วมโครงกำรแก้ไขปัญหำโรค

พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในภำคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ 

CASCAP ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น สำมำรถติดต่อได้ที่ 

รศ.ดร.ส.พญ.ธดิำรตัน์ บุญมำศ ภำควิชำปรสติวทิยำ คณะแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

40002 อีเมล์ boonmars@gmail.com โทรศัพท์ 089-777-9311

ถงึเวลาไขข้อสงสยัไปด้วยกัน กบั รศ.ดร.ส.พญ.ธดิารตัน์ บญุมาศ อาจารย์

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนัก

วจิยัของศนูย์วจิยัพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีมหาวทิยาลยัของแก่น 

ซึง่ท่านได้ท�าการศกึษาวจิยัใน “โครงการวิจยัท้าทายไทย” (Grand Chal-

lenges Thailand) ในหัวข้อ “Fluke Free Thailand” ซึ่งเป็นโครงการ

ที่มุ่งเน้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีทั้งใน

ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิอย่างทันท่วงที เท่าเทียม มีคุณภาพ

และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ว่า

ปลำร้ำ ปลำส้ม ปลอดภัย ปลอดพยำธิ ปรำศจำก

มะเร็งท่อน�้ำดี ได้อย่ำงไร?

อ่านต่อหน้า 8
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สัมภาษณ์

อำจำรย์แม่
ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ นัก

วิทยำศำสตร์ที่ท�ำงำนเพื่อคนอีสำน

ทางทีมบรรณาธิการได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 

เลขาธิการมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี และ 1 ในทีมบริหารคนส�าคัญ

โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) ซึ่งทั้งลูกศิษย์และคนท�างานเรียก

กันติดปากว่าอาจารย์แม่ตามบุคลิกและนิสัยโอบอ้อมอารีมีความ

เมตตาให้กับทุกคน

ทีมบรรณำธิกำร : ทรำบจำกคนท�ำงำน CASCAP ว่ำอำจำรย์ไม่

ได้มีภูมิล�ำเนำในภำคอีสำนมำตั้งแต่ต้น แต่อำจำรย์กลับท�ำงำน

เพื่อช่วยเหลือคนอีสำนตลอดช่วงชีวิตส่วนใหญ่ของอำจำรย์ 

อยำกทรำบว่ำ อำจำรย์มำท�ำงำนที่อีสำนได้อย่ำงไร

อาจารย์พวงรัตน์ : จริงๆอาจารย์เกดิทีจ่งัหวดัราชบรุ ีแต่ทางคณุยาย 

คุณพ่อ คุณแม่ ส่งมาเรียนหนังสือท่ีกรุงเทพตั้งแต่ ป.1 ท่ีโรงเรียน

ราชนีิ เพราะเห็นว่าเป็นโรงเรยีนทีด่ทีีส่ดุโรงเรยีนหนึง่เพราะทางบ้าน

เหน็ความส�าคญัของการศกึษา จนจบ มศ.3 จงึไปเรยีนต่อทีโ่รงเรียน

เตรียมอุดมเพราะมีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยได้มากกว่า ด้วยความ

เป็นเด็กในกรุง ชอบท่องเที่ยว รักอิสระ จึงอยากไปเรียนที่มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ เพราะอยากไปเชียงใหม่มาก ได้ไปเรียนคณะวิทยาศาสตร์และ

เลือกเรียนเคมี ตอนท่ีเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์สนุกมาก ชอบท่องเที่ยว 

เดินป่า ไปแม่ยะ จอมทอง ไม่มีทางรถก็เดินไปกัน เป็นความประทับใจ

มากทีไ่ด้เรียนทีเ่ชยีงใหม่ แต่พอปี 3 ปี 4 กร็ูต้วัว่าเราชอบวชิาชวีเคม ีเพราะ

เป็นการใช้เคมีมาอธิบายในสิ่งที่มีชีวิต จึงตั้งใจว่าเมื่อเรียนจบเคมีจะมา

เรียนต่อสาขานี้ ซึ่งตอนนั้นหลักสูตรชีวเคมีที่ดีที่สุดอยู่ที่มหิดลจึงมาเรียน

ต่อที่มหิดล

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจครัง้ที ่2 เริม่มมีหาวทิยาลัยต่างจงัหวดัเกดิขึน้ 

ตอนนั้นมีโครงการพัฒนาอาจารย์ มีการพัฒนาอาจารย์ให้เรียนสูงกว่า

ระดับปริญญาตรีส่งมาเป็นอาจารย์ต่างจังหวัด เงื่อนไขการเรียนปริญญา

โทของอาจารย์คือต้องใช้ทนุ อาจารย์ได้รับค�าแนะน�าว่าให้มามหาวทิยาลัย

ขอนแก่นหรอืเชยีงใหม่ แต่อาจารย์ไม่อยากไปเชยีงใหม่เพราะกลับไปกจ็ะ

เจอแต่ครูบาอาจารย์ (หัวเราะ) อาจารย์จึงตัดสินใจมามหาวิทยาลัย

ขอนแก่น อีกเหตุผลหนึ่งที่มาขอนแก่นเพราะอาจารย์เคยมาบ้านเพื่อนที่

ภเูขยีวทีต้่องนัง่รถมาจากกรงุเทพมาขอนแก่น จากขอนแก่นมาชมุแพ ตอน

ที่นั่งรถเมล์เล็กจากขอนแก่นไปชุมแพ มียายคนหนึ่งที่นั่งรถคันเดียวกัน

ถามอาจารย์ว่าเจ้าไปไส เป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักอีสาน

ทีมบรรณำธิกำร : อำจำรย์เลยได้อยู่ที่อีสำน ที่ ม.ขอนแก่นมำตลอด  

อำจำรย์ประทับใจอะไรที่อีสำนครับ

อาจารย์พวงรัตน์ :  ตอนที่มาขอนแก่นได้มีโอกาสไปพบอาจารย์ พิสิฏฐ์ 

กบั อ.เนตรเฉลยีว สณัฑ์พทิกัษ์ ทีย้่ายมาจากเชยีงใหม่เพือ่มาบกุเบกิคณะ

แพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอนนั้นอาจารย์ทั้งสองถือว่าเป็น

อาจารย์รุน่ใหญ่ ภาพประทบัใจทีไ่ปพบ อ.เนตรทีบ้่านพกั ภาพทีจ่�าได้และ

ประทับใจมาก คืออาจารย์ทั้งสองใส่เสื้อม่อฮ่อมมาต้อนรับเรา ถ้าคุณจะ

มาอยูข่อนแก่นก็ขอให้ตัง้ใจมาอยู ่อย่าขอให้เราเป็นแค่ท่ีพกัพงิ เพราะส่วน

ใหญ่คนท่ีมาอยูค่อืมาใช้ทุนและย้ายกลับกรงุเทพ พอมาอยูข่อนแก่นกส็นกุ 

เรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ที่แอคทีฟ นอกจากการสอนก็ได้ท�ากิจกรรมหลาย
อ่านต่อหน้า 16
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รอบรั้ว CASCAP
CASCAP จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรคัดกรอง

มะเร็งท่อน�้ำดี รพ.มะเร็งล�ำปำง

CASCAP จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องอัลตรา

ซาวด์เพื่อการคัดกรองมะเร็งท่อน�้าดี ส�าหรับแพทย์

และแพทย์ทั่วไป ภายใต้ โครงการก�าจัดปัญหาโรค

พยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีเพือ่ถวายเป็นพระ

ราชกุศลฯ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์

นิกร โรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง จังหวัดล�าปาง โดย

ได้รับการต้อนรับและเป็นเปิดการฝึกอบรมอย่าง

เป็นทางการ จาก นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมะเร็งล�าปาง ในการฝึก

อบรมได้รบัเกยีรต ิบรรยาพเิศษ จาก รศ.นพ.ณรงค์ 

ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP ผอ.ศูนย์วิจัย

พยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี รองประธานมลูนธิิ

มะเร็งท่อน�้าดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น นอกจากนี ้รศ.พญ.นติยา ฉมาดล หวัหน้า

โครงการการฝึกอบรม อาจารย์ประจ�าภาควิชา

รังสีแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เป็นวทิยากรในการฝึกอบรมตลอดทัง้การ

อบรม

กำรพัฒนำศักยภำพทีมให้กำรดูแลรักษำผู้ป่วย

มะเร็งน�้ำดี รพ.สุรินทร์

วนัท่ี 23-25 มนีาคม 2559 รศ.น.พ.ณรงค์ ขนัตแีก้ว 

หวัหน้าโครงการ CASCAP ผอ.ศนูย์วจิยัพยาธใิบไม้

ตับและมะเร็งท่อน�้าดี รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อ

น�้าดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น�า

ทมี แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าโครงการ CASCAP 

จัด โครงการพัฒนาศักยภาพทีมให้การดูแลรักษาผู้

ป่วยมะเร็งน�้าดี ในโรงพยาบาลสุรินทร์ โดย โรง

พยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับ โครงการแก้ไขปัญหาโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออก

เฉียงเหนอื CASCAP ณ โรงพยาบาลสรุนิทร์ อ.เมอืง 

จ.สริุนทร์ โดย นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผูอ้�านวย

การกลุม่ภารกจิด้านบรกิารทตุยิภมูแิละตตยิภมู ิโรง

พยาบาลสุรินทร์ กล่าวเปิดการฝึกอบรม

CASCAP ร่วมจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง 

“Medical, Social and Anthropological 

Aspects of Cholangiocarcinoma” 

เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน พ.ศ.2559 CASCAP ร่วม

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Medical, So-

cial and Anthropological Aspects of Chol-

angiocarcinoma” ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์

คิด จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.

ชาญชยั พานทองวริยิะกลุ คณบดคีณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดย

เป็นการประชุมระหว่างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

สขุภาพ น�าโดย รศ.น.พ.ณรงค์ ขนัตแีก้ว ผอ.ศนูย์วจิยั

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี หัวหน้าโครงการ 

CASCAP และรองประธานมลูนธิิมะเรง็ท่อน�า้ด ีและ 

Prof. Simon Taylor-Robinson จาก School of 

Medicine, Imperial College London ประเทศ

อังกฤษ ร่วมกับนักวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์น�าทีมโดย Dr. Rachel Harrison จาก 

School of African and Oriental Studies, 

University of London ประเทศองักฤษ เพือ่ระดม

สมองเพ่ือหาแนวทางและความร่วมมือในการ

ท�างานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดีในทุกมิติทั้งมุมมองด้านการแพทย์ 

และมุมมองด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร MOU 

ระหว่ำง กรมควบคุมโรค โครงกำร CASCAP 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มีพิธีลงนามความ

ร่วมมอืทางวชิาการ MOU ระหว่าง กรมควบคมุโรค 

โครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้อง

ประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เพือ่ด�าเนนิการ โครงการก�าจดัปัญหาโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีถวายเป็นพระราช 

กุศลฯ เพื่อให้เกิดศักยภาพในการด�าเนินงาน ตาม

นโยบายหลกั 9 ประการ ได้ 1.อาหารปลอดภยั ปลา

ปลอดพยาธิ 2.การรักษาโรคพยาธิใยสุนัข-แมว 

3.การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิวิธีใหม่ 4.ระบบ

สุขาภิบาล 5.Isan Cohort network system 

6.หลกัสตูรการเรยีน 7.การตรวจคดักรองกลุม่เสีย่ง 

วินิจฉัย รักษา 8.Clinical trials 9.วิจัยเชิงนโยบาย 

จงึได้เกดิการลงนามความร่วมมือทาวชิาการในครัง้

นี ้โดยั้ี้้ ืนายแพทย์อ�านวย กาจนีะ อธิบดกีรมควบคมุ

โรค, นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดี

กรมควบคุมโรค, รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้า

โครงการ CASCAP และ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตน

ศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมาย

ให ้รองอธิการบดีฝ ่ายวิจัยและการถ ่ายทอด

เทคโนโลยี ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล เป็นตัวแทนใน

การลงนาม

พิธีลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร โครงกำร 

CASCAP กับ ส�ำนักหอสมุด ม.ขอนแก่น

โครงการ CASCAP กบั ส�านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น เพื่อจัดท�า โครงการผลิตสื่อสารสนเทศ

เพื่อสื่อสารความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมเร็ง

ท่อน�า้ด ีภายใต้ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้

ตับและมเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระหว่าง โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและ

มเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ (CAS-

CAP) กับ ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสารสิน 

อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ลง

นามครั้งนี้ คือ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้่า

โครงการ CSCAP กับ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ 

ผอ.ส�านักหอสมุด อีกทั้ง ศ.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 

เลขาธิการมลูนธิมิะเรง็ท่อน�า้ด ีร่วมลงนามเป็นสกัขี

พยานและคณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นพยาน

กำรประชมุสมชัชำสุขภำพจงัหวดัขอนแก่นครัง้ท่ี 

2 พ.ศ. 2559

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP 

รองประธานมลูนธิมิะเรง็ท่อน�า้ด ีคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, นายภาคภมู ิขามพทิกัษ์ เจ้า

หน้าที่โครงการ CASCAP เข้าร่วมเป็นคณะท�างาน

ติดตำมข่ำวสำรจำกโครงกำร CASCAP ได้ที่ 

www.facebook.com/cascapfc
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วิชาการเฉพาะประเด็นในการรับรองระเบียบวาระ

การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น เร่ือง 

การพัฒนาการเข้าถึงการตรวจและวินิจฉัยโรค

มะเร็งท่อน�้าดีอย่างทันท่วงที ในการประชุมสมัชชา

สุขภาพจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 “โฮม

สุขคนขอนแก่น อยู่ดีมีแฮง ฮักแพง เบิ่งแยงกัน” ณ 

โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

งำนแถลงข ่ำว โครงกำรวิจัยท ้ำทำยไทย 

ประเทศไทยไร้พยำธิใบไม้ตับ

งาน แถลงข ่าว โครงการวิจัยท ้าทายไทย : 

ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thai-

land) 1 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมน 

ขอนแก่น ราชา ออคิด วช.ร่วมมือ มข. และ

ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  ผ นึ ก ก� า ลั ง เ ค รื อ

ข่าย”ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ” ช้ีมีผู้ติดเช้ือ

กว่า 6 ล้านคนและส่งผลให้เกิดมะเร็งท่อน�้าดีกว่าปี

ละ 2 หมื่นคน ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง

ชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกระทรวง

สาธารณสุข แถลงข่าวเปิดโครงการ “ประเทศไทย

ไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand)” 

โครงการนีเ้ป็นการท�างานเพือ่แก้ไขปัญหาโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีแบบครบวงจรตั้งแต่

ร ะ ดั บ ป ฐ ม ภู มิ  ทุ ติ ย ภู มิ  แ ล ะ ต ติ ย ภู มิ 

โครงการ“ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke 

Free Thailand)” ในครั้งนี้ เป็นตัวอย่างของการ

ท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญของประเทศ โดยมี

การผนกึก�าลงัขององค์กรจากภาครฐัได้แก่สภาวจิยั

แห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวง

สาธารณสขุ และองค์กรจากภาคเอกชนได้แก่มลูนธิิ

ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง

มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ซ่ึงเป็นตัวอย่างการท�างานใน

รูปแบบประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล

CASCAP จัดอบรมนโยบำยกำรศึกษำ แก้ไข

ปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน�้ำดี

เมื่อ 2 มิถุนายน 2559 CASCAP จัดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายการศึกษาเพื่อการแก้ไข

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีภายใต้ 

โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท ่อน�้ า ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ CAS-

CAPมหาวิทยาลัยขอนแก่นณ โรงแรมภัทราวานา 

รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมากล่าวเปิดการ

อบรม โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขนัตแีก้ว หัวหน้าโครงการ 

CASCAP รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และด�าเนิน

การบรรยายพเิศษ เรือ่ง นโยบายการศึกษาเพือ่การ

แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

อย่างยั่งยืน โดย ศ.ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน อดีต

อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีรับมอบเครื่องอัลตรำซำวด์ จำก มูลนิธิ

ส�ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ 

เมือ่ที ่21 มถินุายน 2559 เป็นส�าคญัอกีวนัหนึง่ของ 

โครงการ CASCAP มุลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือเป็นวัน 

“พิธีรับมอบเครื่องอัลตราซาวด์” จาก มูลนิธิ

ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้แก่ 

โครงการ CASCAP มุลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้มอบ

แด่ โรงพยาบาล 20 แห่ง ในเขตจังหวัดภาคอีสาน 

เพื่อน�าไปตรวจวินิจฉัยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อ

น�้าดีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Isan Cohort ซึ่งเป็น 

โครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดย พล.อ.จิระ

ศักด์ิ วัฒนาวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ

ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวเปิด

พิธีและมอบเครื่องอัลตราซาวด์, นพ.โสภณ เมฆธน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ

ใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี, รศ.ดร.กิตตชัิย ไตรรตัน

ศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

ต้อนรบัและรายงาน นอกจากนี ้ในงานยงัมี การการ

แสดงของวงโปงลาง “สินไซ” มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น, การแสดงของ “ไมค์ ภริมย์พร” จากค่าย 

GMM Grammy gold, การแสดงวาดภาพด้วย

ทราบ ชุด “ร่วมกันสร้างสุ(ก) ในสังคม” โดย 

อาจารย์ก้องเกียรติ กองจันดี, คุณเกียรติศักดิ์ เสนา

เมือง หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย คน

ขอนแก่น และสโมสรวอลเลย์บอล ไอเดียขอนแก่น 

ร่วมรณรงค์การก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเรง็ท่อน�า้ด ีและม ีบธูนทิรรศการ รณรงค์ต้านภยั

มะเร็งท่ีอน�้าดี ของโครงการ CASCAP มูลนิธิมะเร็ง

ท่อน�้าดี ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับ ใน Concept 

“สร้างสุ(ก)ในสังคม”

CASCAP เดินหน้ำจัดอัลตร้ำซำวด์สัญจรให้กับ

ประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง

โครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ

มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี จัดงานวาระอีสานต้านภัย

มะเรง็ท่อน�า้ด ีเพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัโรคพยาธใิบไม้

ตับและมะเร็งท่อน�้าดี รวมทั้งตรวจคัดกรองเสี่ยง

มะเร็งท ่อน�้าดีด ้วยเครื่องอัลตราซาวด ์ระบบ

คอมพิวเตอร์ Isann Cohort ให้ประชาชนในพื้นที่

ต่างๆอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 1 เมษายน 2559 จัด

กิจกรรม วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน�้าดี กับ 

มูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีสัญจร คร้ังที่ 41 ณ โรงเรียน

พิศาลปุณวิทยา ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ใน

วันที่ 22 เมษายน 2559 จัดงานวาระอีสานต้านภัย

มะเรง็ท่อน�า้ด ีครัง้ที ่42 อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ วนั

ที่ 13 พฤษภาคม 2559  วาระอีสานต้านภัยมะเร็ง

ท่อน�้าดี ครั้งที่ 43 อ.เต่างอย จ.สกลนคร วันที่ 27 

พฤษภาคม 2559  จัดงานวาระอีสานต้านภัยมะเร็ง

ท่อน�้าดีสัญจร ครั้งที่ 44 อ.ด่านซ้าย จ.เลย และใน

วนัที ่17 มถินุายน 2559 ได้ยกระดบัการจัดงานเป็น 

วาระแห่งชาติต้านภัยมะเร็งท่อน�้าดี ครั้งที่ 45 เพื่อ

ถวายเป ็นพระราชกุศลแด ่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70ปี ในปี

พุทธศักราช 2559พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ

ติ ์พระบรมราชนินีาถ จะทรงเจรญิพระชนมพรรษา 

84 พรรษาตลอดจนในปีพทุธศกัราช 2560 พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 

90 พรรษา ณ โรงเรยีนม่วงไข่พิทยาคม อ�าเภอหนอง

ม่วงไข่ จังหวัดแพร่  ครั้งนี้เป็นการขยายพื้นที่การ

ด�าเนินงานโครงการไปยังภาคอ่ืนๆนอกจากภาค

อีสานด้วย

ติดตำมข่ำวสำรจำกโครงกำร CASCAP ได้ที่ 

www.facebook.com/cascapfc
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อย่าง จนกระทั่งปี 2523 ได้ไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ประเทศเยอรมัน 5 

ปี และกลับมาท�างาน กลับมาท�างานเป็นหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ต้อง

ท�างานทั้งงานบริหารและงานวิจัย

ทีมบรรณำธิกำร : ท�ำไมอำจำรย์ชอบวิทยำศำสตร์ครับ 

ตอนเด็กๆอาจารย์อยากเป็นครู วิทยาศาสตร์เป็นอะไรท่ีพิสูจน์ได้ ยิ่งท�า

ยิง่สนกุ คนทีเ่รียนวทิยาศาสตร์ต้องเป็นคนขีส้งสยั ตัง้ค�าถามได้และต้องหา

ค�าตอบ ต้องอธิบายความเชื่อมโยงต่างๆด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ตั้ง

ค�าถามแลหาค�าตอบที่ลึกลงไปเรื่อยๆ สังเกต ตั้งค�าถาม และพิสูจน์ด้วย

หลักการเหตุผล ตรงนี้ไม่ได้ใช้แค่ในหลอดทดลอง เราก็ใช้ในชีวิตประจ�า

วันได้ 

ทีมบรรณำธิกำร : เรำไม่ค่อยเห็นนักวิทยำศำสตร์มำท�ำงำนใกล้ชิดกับ

ชำวบ้ำนหรือชุมชน ท�ำไมอำจำรย์ถึงสนใจกำรท�ำงำนกับชุมชนครับ

ย้อนไปตอนที่เรียนที่มหิดล ช่วงที่เริ่มท�า thesis ได้ไปช่วยงานอาจารย์ที่

ฝาง เชยีงใหม่ สมยันัน้ฝางกไ็ม่ได้ไปง่ายเหมอืนสมยันี ้ท�างานวจิยัเกีย่วกับ

ปัญหาการขาดวิตามินบี 1 เพราะตอนน้ันเราพบว่าการกินเม่ียงของคน

เหนือท�าให้ขาดวิตามิน เมี่ยงมีสารไปยับยั้งการท�างานของวิตามินบี 1 ได้

มีโอกาสไปท�างานชุมชนที่ฝาง ฝางปี 2517 มันไม่เหมือนฝางเหมือนทุก

วนันี ้ ได้ไปอยูฝ่างได้ 10 วนั ตลอดเวลาทีเ่รยีนมาจนถงึการท�างานเราเป็น

นักชีวเคมีที่ถูกฝึกให้ท�างานกับชุมชนตั้งแต่เรียนปริญญาโท

ทีมบรรณำธิกำร : อำจำรย์มำท�ำงำนเรื่องโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้ำดีได้อย่ำงไรครับ

หลังจากกลับมาจากเรียนต่อที่เยอรมันก็ได้มาท�างานเรื่องพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี ตอนนั้นมีอาจารย์ฝรั่งสองคนที่เป็นเพ่ือนอาจารย์

ไพบูลย์มาท�าเรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ดี อาจารย์ไพบูลย์ก็มา

ชวนกันท�าเรื่องนี้ ก็เป็นการท�างานกับชุมชน จริงๆเมื่อก่อนนี้ก็ท�าคล้ายๆ

คณุหมอณรงค์ทีม่กีารอลัตร้าซาวด์แต่เป็นการท�าวิจยักบักลุม่ผูป่้วยมะเรง็

เพือ่หาความสมัพนัธ์ระหว่างพยาธใิบไม้ตบักบัมะเรง็ท่อน�า้ด ีแต่สมยัก่อน

ความเชือ่มต่อตรงนีย้งัไม่มใีครรู ้เป็นงานหาองค์ความรูพ้สิจูน์กระบวนการ

เกดิมะเร็งท่อน�า้ด ีในยคุแรกตอนน้ันยงัโยงไม่ได้ว่าพยาธใิบไม้ตับกับมะเรง็

ท่อน�า้ดเีชือ่มต่อกนัอย่างไร จนกระทัง่ยคุปัจจบัุนนี ้วทิยาการก้าวหน้าขึน้ 

เริ่มมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าตัวเชื่อมส�าคัญของพยาธิใบไม้ตับกับ

มะเร็งท่อน�้าดีคือการอักเสบ ตอนน้ันอาจารย์มีนักศึกษาปริญญาเอก

ชีวเคมีคู่แรกที่เข้ามาพร้อมกันซึ่งเป็นรุ่นแรกๆที่เข้ามาเป็นนักศึกษาของ

อาจารย์คอื อ.สมชาย(รศ.ดร.สมชาย ป่ินละออ ภาควชิาปรสติวทิยา คณะ

แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น) กับ อ.วัชรินทร์ (รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม ภาค

วิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น) อ.สมชาย พิสูจน์ว่าการติด

พยาธใิบไม้ตบัท�าลาย DNA โดยผ่านกระบวนการอกัเสบ ส่วน อ.วชัรนิทร์

พิสูจน์ว่ามีการเปล่ียนแปลงของการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการ

ก่อมะเร็ง งานสองชิ้นนี้เป็นการตั้งต้นให้นักศึกษารุ่นถัดมาพิสูจน์ต่อมา

เรือ่ยๆและมกีารศึกษาท่ีลึกซึง้มากขึน้ การพสูิจน์กลไกทีลึ่กซึง้ตรงนีท้�าให้

เราสามารถน�าองค์ความรู้ไปบอกชาวบ้านได้ว่าเพราะเป็นอย่างนี้ต้อง

ประพฤติตัวอย่างไร ประโยชน์ทางการแพทย์สามารถน�ามาค้นหาการ

ป้องกันมะเร็งและท�าการรักษาแบบพุ่งเป้า จากองค์ความรู้ตรงนี้ท�าให้

อาจารย์ได้ทนุในการหาตวัชีว้ดัทางชวีภาพ เพือ่ค้นหาว่าใครท่ีเสีย่งต่อการ

เป็นมะเรง็ท่อน�า้ด ีเป็นโอกาสท�าให้ได้ร่วมพฒันา CASCAP เพราะอาจารย์

มีประสบการณ์ในการท�างานวิจัยกับชุมชน งานสุดท้ายที่ท�าก่อนเกษียณ

คือการน�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชาวบ้าน ต้องท�างานร่วมกับ

กระทรวงสาธารณสุขเพราะกระทรวงจะเป็นผู้ใช้ความรู้เหล่านี้  เราเป็น

คนสร้างองค์ความรูเ้ราต้องท�าให้เขาเชือ่และเอาความรูเ้ราไปใช้ ตรงนีเ้ป็น

สุดยอดของนักวิจัย คือท�าวิจัยและคนเอาไปใช้ให้ได้

ทมีบรรณำธกิำร : อยำกให้อำจำรย์ฝำกข้อคดิให้กบันักวทิยำศำสตร์รุน่

ใหม่กบัคนท�ำงำนแก้ไขปัญหำโรคพยำธใิบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�ำ้ด ีด้วย

ครับ

คนเราจะท�างานอะไรก็ตามต้องมีอิทธิบาท 4 หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม 

เครื่องให้ลุถึงความส�าเร็จตามที่ตนประสงค์ 

1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น ความรักในงานที่ท�า อาจารย์มาท�า

ตรงนี้เพราะรักในศาสตร์ของงานวิจัย งานชีวเคมี ชอบช่วยเหลือผู้คน ถ้า

ไม่ชอบกท็�าไม่ได้ 2. วริยิะ ความพากเพยีรในสิง่นัน้ ต้องขยนัพากเพยีร 3. 

จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้นจิตใจที่มุ่งม่ัน กัดไม่ปล่อย ไม่ถือว่า

ปัญหาเป็นปัญหา ปัญหาแก้ได้  4. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผล

ของสิง่นัน้ ค้นหาเหตแุละผล แห่งความส�าเรจ็ เกีย่วกบัเรือ่งทีเ่ราสนใจ ให้

ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา 

อีกอย่างคือต้องจริงใจ ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน และมีความเมตตา

กรณุา เมือ่อาวโุสถงึระดบัหนึง่ทีต้่องมคีวามเมตตากรุณาทีมี่ต่อเขา เพือ่น

ร่วมงานที่อายุน้อยกว่าก็จะสัมผัสได้ว่าเราไม่เอาเปรียบเขา ไม่หลอกเขา 

เขาก็ช่วยเราอย่างจริงใจเช่นกัน
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อำจำรย์แม่ : ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ นักวิทยำศำสตร์ที่ท�ำงำนเพื่อคนอีสำน


