
วารสารโครงการ CASCAP
โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 8 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กับการท�างานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท�าความรู้จักเครือข่าย CASCAP

พ.ญ.อารยา สร้อยสน โรงพยาบาลเลย



CASCAP | 02

สวัสดีท่านผู ้อ ่านครับ ฉบับน้ีไฮไลท์ส�าคัญอยู ่ ท่ีบทปาฐกถาพิเศษ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับการท�างานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย 

ศ.ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน จากการประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2559 จาก

งานวจิยั... สูน่วตักรรม เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม เมือ่ วนัที ่24-25 

พฤศจกิายน 2559 ณ โรงแรมโฆษะ จงัหวดัขอนแก่น อาจารย์ได้ประมวล

สิ่งที่ได้เรียนรู้และค้นพบจากการท�างานตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และมา

ท�าความรูจ้กัเครือข่ายคนท�างานแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็

ท่อน�้าดีจาก จ.เลย พ.ญ.อารยา สร้อยสน จากโรงพยาบาลเลย

แล้วพบกันฉบับหน้าครับ

สวัสดีครับ

ทรงพล ตุละทา

บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

คณะผู้จัดท�ำ

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

บรรณาธิการ : ทรงพล ตุละทา

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

ออกแบบรูปเล่ม : ทรงพล ตุละทา • การัณย์ อินทะกูล

พิมพ์ที่ : หจก.อีสานบิซ (โรงพิมพ์เจริญลักษณ์) โทร 089 6227030

จ�านวน : 3,000 เล่ม

จัดท�าโดย : โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP)

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

เว็บไซต์: www.cascap.in.th (Isan Cohort), cascap.kku.ac.th (Thai), www.cascap.info (Eng), Facebook: CASCAP KKU

บทบรรณาธิการ

คุยกับคุณหมอณรงค์

ปาฐกถาพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับการ
ท�างานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ศ.ดร.
กนก  วงษ์ตระหง่าน

รู้จักเครือข่ายโครงการ CASCAP พ.ญ.อารยา 
สร้อยสน โรงพยาบาลเลย

รอบรั้ว CASCAP

CONTENTS
O2

O4

O5

12

15



CASCAP | 03

สวัสดีผู้อ่านวารสารโครงการ CASCAP ทุกท่านครับ ในฐานะที่เราเป็น

โครงการของมหาวทิยาลยัขอนแก่น เราได้ท�างานขบัเคลือ่นประเดน็การ

แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีจนเป็นนโยบาย

สาธารณะของประเทศ ผลักดันจนเข้าสู่คณะรัฐมนตรี จนกระทรวง

สาธารณสขุได้ท�าแผนปฏบิตักิารและเป็นแผนยทุธศาสตร์ 10 ปี เป็นเรือ่ง

ดีที่เราสามารถเดินทางมาได้ถึงจุดนี้ซึ่งก็ไม่ง่าย

มาถึงจุดนี้แล้วกลับยากกว่า ที่ยากกว่าคือการจะขับเคลื่อนงานนี้ต่อไป

เป็นงานถาวร งานประจ�า ในระบบปกติของกระทรวงสาธารณสุขและ

หน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวข้องท่ีจะท�าให้ชาวบ้านได้เข้ามาสู่การป้องกันดูแล

รักษาอย่างดี ค�าว่า “ดี” ของเราหมายถึง เร่ืองท่ีประชาชนได้รับการ

บรกิารอย่างรวดเรว็ทนัเวลามมีาตรฐานเท่าเทยีมแล้วก็สมศกัด์ิศร ีเฉพาะ

เรื่องนี้ก็ไม่ใช่งานเพียงงานเดียว เรื่องน้ีเป็นงานสามงานซ้อนกันอยู่ คือ 

งานปฐมภูมิหรืองานส่งเสริมป้องกัน งานทุติยภูมิคือการวินิจฉัยให้ได้รู้

โรคนัน้ตัง้แต่ระยะแรก กับงานตตยิภมูคิอืการรกัษาให้ได้ผลด ีซึง่ในแต่ละ

งานมันก็มีความยากง่ายแตกต่างกันไป ประกอบกับแต่ละงานมีผู ้ที่

เกี่ยวข้องมาก เช่น กระทรวงสาธารณสุขผู้เป็นหน่วยงานหลัก กระทรวง

ศึกษาธิการผู้ที่จะขับเคลื่อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนรุ่น

ใหม่ทีต้่องใช้พลงังานอย่างมหาศาล สิง่ต่างๆเหล่านีล้้วนเป็นเรือ่งทีจ่ะต้อง

ด�าเนินการต่อ 

เรื่องอ่ืนที่ต้องท�าต่ออย่างต่อเน่ืองในขณะนี้ได้แก่ การท�างานร่วมกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราท�างานร่วมกับกรมประมงในเรื่องของ

ปลาปลอดพยาธิ การท�างานร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการก�าจัดพยาธิและ

เฝ้าระวังพยาธิใบไม้ตับในสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวเพื่อเป็นการตัด

วงจรของพยาธิใบไม้ตับ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องท�าให้ได้ผล 

อย่างต่อเนือ่ง นอกจากกระทรวงเกษตรฯ เราต้องร่วมกับทางกรมควบคมุ

โรค กระทรวงสาธารณสุข ที่จะเข้ามาร่วมกับกรมปศุสัตว์และคณะสัตว

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องผลักดัน

ให้ขบัเคล่ือนและให้เป็นงานประจ�าให้ได้เหมอืนกบัการฉีดวคัซนีพษิสนุขั

บ้า เรือ่งเหล่านีก้เ็ป็นสิง่ท่ีมคีวามยากล�าบากในตวัของมนัแต่ถ้าเราได้เร่ิม

ท�าอย่างจริงจังและหาพันธมิตรหรือกัลยาณมิตรมาร่วมก็จะเกิดการ

พัฒนาขึ้น

เรื่องของการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องร่วมกับภาคส่วนต่างๆของท้ัง

ทางกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิน่เรือ่งการก�าจดัสิง่ปฏกูิลจากส้วม ไม่ให้มไีข่พยาธิจาก

ส้วมถกูปล่อยหรอืปนเป้ือนลงในสิง่แวดล้อม เรือ่งนีเ้ป็นงานใหญ่มาก เรา

ต้องการท�าความเข้าใจ ต้องการงบประมาณ ต้องการแผนบรูณาการของ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กรมอนามัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่างๆ รวมถึงคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะต้องเข้า

คุยกับคุณหมอณรงค์
รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว
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ช่วยในส่วนนี้ ถ้าเรามีต้นแบบ มีโมเดลในการท�างาน และมีการผลักดัน

อย่างจรงิจงัเรือ่งนีจ้ะเป็นแบบแผนทีด่ ีไม่ใช่เฉพาะโรคพยาธใิบไม้ตบัเพยีง

อย่างเดยีว โรคต่างๆทีม่ากบัทางสิง่ปฏกิลูอุจจาระทัง้หลายก็จะถกูก�าจัด

ไปด้วย และไม่ใช่เพียงเท่านั้น สิ่งปฏิกูลหลังจากได้รับการแปรรูปหรือ

เปลีย่นสภาพผ่านกระบวนการทีด่มีนักก็ลายเป็นปุย๋ได้สร้างมลูค่าเพิม่ได้

ด้วย นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะตัดวงจรของพยาธิใบไม้ตับไห้ได้  

เราก�าลังท�างานอย่างหนักให้เกิดผลในทางบังคับใช้ในทางกฎหมายกับ

อาหารที่มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน�้าดี คือพวกปลาตะเพียน

แปรรปู ไม่ว่าจะเป็นปลาร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม หรอืรปูแบบอืน่ๆ เป็นเรือ่ง

ของกระบวนการการผลิตและจ�าหน่าย เราท�างานกับท้ังโรงงานปลาร้า

และปลาส้มว่าเราจะหาวิธีการอย่างไรให้อาหารเหล่าน้ีมีความปลอดภัย

มากขึน้ เราได้ศึกษาแล้วกมี็ข้อมลูทีชั่ดเจนทีว่่าสามารถท�าให้อาหารเหล่า

นี้ปลอดภัยได้และสามารถที่จะออกกฎระเบียบต่างๆ ในการผลิตปลาร้า

และปลาส้มเนี่ยให้มีความปลอดภัยก่อนจะส่งถึงมือผู้บริโภค ในราย

ละเอียดนี้เราก็ได้ท�าร่วมกับทางส�านักงานอาหาร และทางสาธารณสุข

จังหวัดคือท�างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว เราก�าลังจะมาถึง

จุดที่เรามีความเข้าใจตรงกันกับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง คือทางส�านักงาน

อาหารและยา และ กระทรวงสาธารณสขุเข้าใจและจะออกประกาศเรือ่ง

กฎระเบียบต่างๆ เพื่อชักชวนเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าใจ เราเพียง

เพิ่มขั้นตอนอีกนิดเดียวก็จะท�าให้ของที่น่ารับประทานเหล่านี้มีความ

ปลอดภัยคู่ควรกับผู้บริโภคทุกคน

ต่อมาก็คืองานในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับในคน น่า

ยินดีที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีนโยบายในเรื่องของการตรวจ

รักษาที่ชัดเจน ในปี 2560 นี้จะมีการตรวจรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับอย่าง

น้อย 120,000 รายใน 27 จังหวัด ข่าวดีก็คือว่าพี่น้องประชาชนมากกว่า

แสนรายนี่ก็จะได้รับการตรวจรักษา และท่ีส�าคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าใน

ขณะที่มีการตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิใบไม้ตับ เรายังได้เพ่ิมการให้

บริการตรวจปัสสาวะในการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับนี้ด้วย เชื่อม่ันว่าใน

อนาคตการตรวจปัสสาวะเพือ่วนิจิฉยัโรคพยาธใิบไม้ตบัจะเข้ามาทดแทน

การตรวจอุจจาระ ซึ่งการตรวจปัสสาวะเพ่ือวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับมี

ความสะดวกรวดเร็วได้ผลดีกว่าการตรวจอุจจาระในปัจจุบัน ซึ่งนั้นก็

หมายความว่าโอกาสทีเ่ราจะสามารถตรวจหาผูต้ดิเชือ้และรกัษาให้ได้ทัว่

ถึงมีสูงขึ้น นั่นหมายถึงเราจะสามารถลดจ�านวนประชาชนที่มีการแพร่

เชื้อและเพิ่มโอกาสที่จะก�าจัดพยาธิใบไม้ได้ในที่สุด 

เรือ่งของการตรวจวนิจิฉยัพยาธใิบไม้ตบัจากปัสสาวะ เราสามารถพฒันา

ได้อย่างเร็ว ขณะนี้มีโรงงานก�าลังผลิตชุดตรวจหาแอนติเจนของพยาธิ

ใบไม้ตับจากปัสสาวะนี้มาใช้ และก�าลังจะเพิ่มจ�านวนในการผลิตให้มาก

เพียงพอที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปีข้าง

หน้าที่จะถึง  ซึ่งข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีรับปี 2560 ทีเดียว เพราะว่าสิ่งที่เราได้

ท�างานวจิยัเองและเรากน็�ามาผลติเป็นชดุตรวจเองภายในประเทศและก็

ใช้ภายในประเทศเป็นส่ิงที่นักวิจัยและก็มหาวิทยาลัยต่างๆ ฝันว่าจะให้

มันเกิดจริงๆกันทุกๆคนและวันนี้ฝันของพวกเราก็เป็นจริง ได้น�าเอางาน

วจิยัมาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางสาธารณสขุทีส่�าคญัของพวกเราเองและ

มีความเป็นไปได้สูงที่จะประสบความส�าเร็จ ส่ิงนี้น่าจะเป็นข่าวที่เทียบ

เคียงได้กับประเทศไทย 4.0 ที่เราก�าลังพูดถึงกันอยู่ 

เราได้มกีารผลักดนัให้มกีารตรวจคัดกรองมะเรง็ท่อน�า้ดใีนกลุม่เสีย่ง โดย

ใช้ อัลตร้าซาวด์ตรวจช่องท้องด้านบน ซ่ึงขณะน้ีเราสามารถตรวจ

ประชาชนกลุม่เสีย่งได้มากกว่า 2 แสนราย และพบว่าเราเริม่มผีูป่้วยมะเรง็

ท่อน�า้ดรีะยะแรกเพ่ิมขึน้อย่างเหน็ได้ชดั ส่ิงทีอ่ยูเ่บือ้งหลังงานนีก้ค็อื การ

สร้างระบบ Teleradiology solution ขึ้นเพื่อการตรวจและบันทึก 

ภาพอลัตร้าซาวด์ให้รงัสีแพทย์สามารถให้การยนืยนัและให้ค�าแนะน�าแก่

แพทย์ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงพยาบาลชมุชนได้โดยผ่านระบบอนิเทอร์เนต็  

ซ่ึงระบบน้ีเป็นระบบแรกที่มีในประเทศไทยและในโลกท่ีใช้ในการแก้

ปัญหามะเร็งท่อน�้าดีในประชากรกลุ่มเสี่ยงจ�านวนมาก นี้ก็เป็นผลงาน

หรอืนวตักรรมทีส่�าคัญของเราทีจ่ะสามารถใช่ในการแก้ปัญหานีไ้ด้และมี

โอกาสที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้ในอนาคต 

อีกสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญก็คือเราได้สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพื่อ

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือจ�านวนหลายโรงพยาบาลและที่ส�าคัญในปี 2560 นี้  เรา

ได้ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลไปสู่ภาคเหนือ เช่น โรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ซ่ึงนับว่าเป็นก้าวส�าคัญที่เราจะได้สร้างสถานที่ให้การบริการ

รักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีให้หายขาดได้เพิ่มขึ้นและในอนาคต 

พร้อมกันน้ีจะได้สร้างสถานฝึกอบรมส�านักแพทย์และเจ้าหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวข้องให้มีจ�านวนเพิ่มขึ้นและให้บริการได้มากขึ้นและดีขึ้นไปเรื่อยๆ 

ในปี 2560 เราจะมุ่งเน้นในการพัฒนาขอบเขตความสามารถในการตรวจ

หา ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีให้มี

ปริมาณและคุณภาพที่ดีขึ้น ฉะนั้น ปฏิบัติการต่างๆของเราจึงมุ่งเน้นไป

ที่การตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยดังที่กล่าวมาแล้ว เราเชื่อว่าส่ิงท่ีเรา

ก�าลังท�าอยู ่จะขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีให้ได้ผลดีขึ้นและ

ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและเราเชื่อมั่นว่าเราจะ

ผลักดันงานนี้ให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาต่อๆไป
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ทางทีมบรรณาธิการวารสารโครงการ CASCAP ได้เรียบเรียงเนื้อหาจาก

การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับการท�างานภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย ศ.ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน ในการประชุม

วชิาการ ประจ�าปี 2559 “จากงานวจิยั... สูน่วตักรรม เพือ่ลดความเหล่ือม

ล�้าทางสังคม” เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมโฆษะ 

จังหวัดขอนแก่น 

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้พูดถึงการสะท้อนความคิดจากการท�างาน

แก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้าทางสังคมในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือมา 3 ปีเศษ แม้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ท�างานนี้ลักษณะ

นี้มายาวกว่านั้น แต่จากการด�าเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ศ.ดร.กนก 

ได้สะท้อนให้เราเห็นว่า มีข้อค้นพบอะไรที่เกิดขึ้นจากการท�างานนี้บ้าง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทบทวนตนเอง และม่ันใจว่ามีองค์ความรู้ท่ีจะ

แก้ไขปัญหาให้คนอีสานได้ 3 เรื่อง ซึ่งจากรับฟังพระราชด�ารัสขององค์

พระปรมนิทรมหาภมูพิล เมือ่ครัง้พระองค์ทรงเปิดมหาวทิยาลยัขอนแก่น

ว่า เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะต้องแก้ไขปัญหาของคน

อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นมั่นใจมีความรู้แก้ไขปัญหาอีสานได้ 3 เรื่อง  

ได้แก่ 1) พยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน�้าดี 2) การสอนคณิตศาสตร์

ปาฐกถาพิเศษ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการท�างานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย ศ.ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน

การประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2559 “จากงานวิจัย... สู่นวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม”

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น



ให้เกดิการเรยีนรู้ของนกัเรยีน 3) การแก้ไขความยากจน นีคื่อความม่ันใจ

ที่ว่าท�างานมาอย่างยาวนานและจะแก้ปัญหานี้ได้ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อว่าการแก้ไขปัญหา 3 เรื่องนี้จะน�าไปสู่การลด

ความเหลือ่มล�า้และสร้างความเป็นธรรมให้แก่คนอสีาน ในรอบ 30 – 40 

ปีของการพัฒนาประเทศทีผ่่านมา เราเรยีกการพฒันาแต่ผลทีเ่กดิข้ึนกลับ

ไม่ใช่การพัฒนา การพัฒนาได้ท�าให้เกิดปัญหาใหม่ท่ีส�าคัญมาก นั่นคือ

ความเหลือ่มล�า้ เราละเลยผลกระทบจากการพฒันา น�าไปสูค่วามเหล่ือม

ล�า้และน�าไปสูค่วามแตกแยกในบ้านเมอืง ศ.ดร.กนก ทีเ่ป็นองค์ปาฐก ได้

ถอืว่าผูอ้ยูใ่นทีป่ระชมุนี ้ถอืเป็นมติรร่วมกระบวนการของการแก้ไขปัญหา

ที่แท้จริงของชาติบ้านเมือง จึงจ�าเป็นต้องกล่าวอย่างตรงไปตรงมา 

จากการท�างาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อว่า หากความเหลื่อมล�้านี้แก้

ปัญหาไม่ได้ ความเป็นธรรมสร้างให้เกิดขึ้นในภาคอีสานไม่ได้  ความ

แตกแยกขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นเช่นท่ีเกิดข้ึนในอดีต ฉะน้ันมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นถือว่า การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้านี้เป็นความรับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อประชาชนและบ้านเมือง 

เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นท�า 3 เรื่องนี้มาครบ 3 ปีแล้ว (2557-2559) ก็

มีความจ�าเป็นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องทบทวนและไตร่ตรองว่า เรา

ได้พบอะไรบ้าง และเราเรียนรูอ้ะไรบ้าง ซ่ึงเรือ่งนีเ้ป็นสิง่ส�าคัญเพือ่ให้เกดิ

สติปัญญาที่ดีขึ้น และผลลัพธ์ที่มากขึ้น  

ศ.ดร.กนก ได้สะท้อนภาพในฐานะทีท่่านมส่ีวนเกีย่วข้องทัง้ 3 เร่ืองตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมา

ความส�าเร็จ 3 เรือ่งหลกัของการท�างานตลอดระยะเวลา 

3 ปีที่ผ่านมา

1) โครงการที่เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน�้าดี

ผลลัพธ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นที่นับเป็นตัวอย่างของความส�าเร็จในโครงการที่

เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน�้าดี ทีมของเราตรวจพบว่าการ

หนาตัวของผนังท่อน�้าดีเป็นอาการทางคลินิกที่ส�าคัญของโรคมะเร็งท่อ

น�้าดี เมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว เราไม่มีความรู้ชุดนี้เลย และความรู้ชุดนี้ได้เกิดขึ้น

เม่ือเราตรวจประชาชนภาคอีสานด้วยการอัลตร้าซาวด์ กว่า 200,000 

ราย  เราจึงพบการหนาตัวเป็นอาการเริ่มต้นของผนังท่อน�้าดี เป็นอาการ

ของมะเร็งท่อน�้าดี ซึ่งท�าให้รักษาของเราเร็วมากกว่าเดิม 1-2 ปี และมี

การรายงานด้านการแพทย์ระหว่างประเทศ และนับเป็นการค้นพบใหม่

ของโลก

อีกตัวอย่างหนึ่งเราตรวจพบว่า สาร Antigen ในปัสสาวะช่วยให้ค้นหาผู้

ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งท่อน�้าดีได้ง่ายและเร็ว

ขึน้ จากตวัเลขพบว่ามคีนอสีานทีม่คีวามเส่ียงประมาณ 6 ล้านคน ซ่ึงเมือ่

รวมแล้ว จะใช้เงินประมาณ  600 – 1,000 ล้านบาทในการคัดกรองกลุ่ม

เสี่ยง และอาจต้องท�าต่อเนื่องถึง 10 – 20 ปี เราต้อง ใช้งบประมาณถึง 

6,000 – 10,000 ล้านบาท จึงจะคัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้ทั้งหมด ซึ่งต้นทุน

นี้ได้กลายเป็นโจทย์ให้นักวิจัยกลับไปหาวิธีการว่าเราสามารถลดต้นทุน

ทั้งงบประมาณและเวลาได้หรือไม่ ซึ่งนี่คือการค้นพบใหม่ และต่อไปจะ

มีชุดตรวจปัสสาวะส�าเร็จรูปของมหาลัยขอนแก่น ท่ีตรวจวินิจฉัยโรค

พยาธิใบไม้ตับที่เป็นสาเหตุส�าคัญของโรคมะเร็งท่อน�้าดีได้

อกีตวัอย่างหนึง่เราได้พบแบบแผนของการให้ยาเพือ่การรกัษาผูป่้วยโรค

มะเร็งท่อน�้าดีซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จากการที่คณะท�างานได้พบกรณี

ศึกษาจ�านวนมาก ท�าให้เราเห็นแบบแผนบางอย่างที่บ่งช้ีส่งผลต่อการ

รักษาคนไข้  และในงานวิจัยทางด้านชีวเคมี เมื่อพบรูปแบบของการให้

ยาจะน�าไปสู่การวิจัยค้นพบยามะเร็งท่อน�้าดี และถือว่าในอีกไม่กี่ปีข้าง

หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก�าลังจะค้นพบยารักษามะเร็งท่อน�้าดี แห่ง

แรกของโลกแหละนีคื่องานของเรา งานของนกัวิจยัคนไทยทีก่�าลงัก้าวไป

สู่ระดับโลก 

อีกตัวอย่างหนึ่ง เราค้นพบว่าปลาดิบ ปลาร้าดิบ ที่มีพยาธิใบไม้ตับในตัว

ที่คนอีสานกินต้ังแต่เกิด และท�าให้เกิดพยาธิสภาพ จนจบด้วยการเสีย

ชวีติด้วยโรคมะเรง็ท่อน�า้ด ีเรากไ็ด้ค้นพบว่าการแช่แขง็ปลาสดทีอุ่ณหภมูิ 

-20 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท�าให้พยาธิใบไม้ตับในตัวปลา

ตายหมด และหลังจากนั้นน�าปลาไปประกอบอาหารได้อย่างปลอดภัย 

และในขณะนี ้ทมีวิจยัได้พฒันากระบวนการแช่แขง็ทีไ่ม่กระทบต่อรสชาติ

ของปลา และการค้นพบนีจ้ะสร้างการเปล่ียนแปลงต่อนโยบายสาธารณะ 

เช่น กระทรวงสาธารณะสุขอาจจะออกกฎกระทรวงว่า แพปลา ท่าปลา

ทัง้หมดจะต้องมจีดุแช่แขง็ และต้องให้ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัอนมัุติ

เพื่อจ�าหน่าย คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดี

2) การสอนคณิตศาสตร์ให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียน 

การสอนของครูเกิดขึ้นทุกวัน แต่การสอนที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้มีน้อย

มาก  วันนี้เองถือเป็นปัญหาใหญ่มาก จากงานวิจัยพบว่า การเตรียม

แผนการสอนของครูที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาจริงของนักเรียน  

ท�าให้นักเรียนสนใจและอยากการเรียนรู้มากขึ้น   วันนี้วงการศึกษายัง

สับสนและไม่เข้าใจว่า การสอนสาระเป็นเรื่องหนึ่งและการให้นักเรียน

สนใจเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  และเรายังพบว่าทุกวันนี้เรามีความพยายามน�า

สาระใส่ลงไปในนักเรียนโดยท่ีนักเรียนไม่มีความสนใจ ดังน้ันโจทย์ของ
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เราก็คือท�าอย่างไรให้ครูท�าให้นักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้เร่ือง

คณิตศาสตร์  ในขณะทีร่ะบบโรงเรยีนทีเ่ป็นอยู ่เราเริม่ต้นด้วยการยดัเยยีด

สาระคณติศาสตร์ให้แก่นกัเรยีนแหละนีค่อืจดุล้มเหลวของการศกึษาไทย 

ณ วันนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ค้นพบวีธีการใหม่ โดยเริ่มต้นจากการ

ให้นกัเรยีนสนใจทีอ่ยากจะเรยีนรูส้าระของเรือ่งนัน้ก่อน โดยครจูะต้องเต

รียมแผนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในชีวิตของนักเรียน

ประการทีส่อง เราพบว่านกัเรยีนเกดิการเรยีนรูเ้มือ่นกัเรียนมโีอกาสและ

เวลาท่ีจะคิดโจทย์ปัญหา ไม่ใช่เกิดจากการบรรยายหรือบอกเล่าของคร ู 

วันนี้ครูร้อยละ 95 ของกระทวงศึกษา หรือ สพฐ. กังวลเพียงการที่ครูจะ

สอนไม่ครบสาระตามที่ก�าหนด  ซึ่งหากสอนไม่ครบก็จะกระทบถึงการ

ประเมินวิทยฐานะ และค่าตอบแทน ส่วนนักเรียนจะรู้หรือไม่ไม่ใช่เรื่อง

ที่ครูจะต้องรับผิดชอบ ฉะน้ัน วันน้ีเราลืมไปว่า เด็กไทยของเราคิดเป็น 

ท�าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  แต่เราไม่เคยให้โอกาสพวกเขาเพราะครูคิดเรื่อง

ความก้าวหน้าของชีวิตการท�างานเป็นส่วนใหญ่ จากจุดนี้เองเราพบว่า

ต้องเปลี่ยนระบบชั้นเรียนใหม่ ถ้าเราจะแก้ปัญหาการศึกษาของชาติเรา 

นี่คือการค้นพบในงานวิจัยที่เราได้ท�างานมา

เรายังค้นพบอีกว่า การยกระดับคุณภาพการสอนของครูนั้น ยังจะต้องมี

การะสะท้อนผลการสอนของครู คือ การปรับปรุงคุณภาพการสอนของ

ครู สู่การเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรง เป็นที่น่าเสียดายที่การศึกษาในวัน

น้ีไม่มรีะบบดงักล่าว เมือ่ไม่มีระบบนีจ้งึท�าให้ไม่อาจปรบัปรงุคณุภาพการ

สอนได้  ซึ่งจากงานวิจัยในภาคสนาม ได้ยืนยันแล้วว่า  หากเราต้องการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา เราจะต้องออกแบบการสะท้อนผลกลับเข้าไป

สู่การศึกษาภาคปกติใหม่  นี่คือข้อค้นพบในการวิจัยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา 

ด้านกระทรวงศกึษาเองกต็ืน่เต้นและสนใจ จนเกดิโครงการต่างๆ เช่น ลด

เวลาเรยีน เพิม่เวลารู ้แต่สดุท้ายกป็ฏบิตัไิม่ได้ ล้มเหลว  ผลการศกึษาพบ

ว่า ผลการศึกษาไม่เกี่ยวข้องกับ นโยบาย แต่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติหน้าที่

ของ ครู และ ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างถูกต้องต่างหาก 

3) ในด้านการแก้ปัญหาความยากจน 

เราพบว่า ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จึงจะแก้

ปัญหาความยากจนได้ การรอให้ใครมาช่วยเหลอืไม่ใช่วธีิแก้ปัญหาความ

ยากจนได้  มหาวทิยาลยัขอนแก่นพบว่าหากไม่ให้ประชาชนแก้ไขปัญหา

ด้วยตนเอง กไ็ม่อาจท�าให้พวกเขาหลดุพ้นจากปัญหาความยากจนได้ และ

ข้อต่อมาคือ ความรู้หรือค�าแนะน�าที่ได้ผล ส�าเร็จ เท่านั้นที่จะท�าให้

ประชาชนเชื่อ และปฏิบัติตาม ที่ผ่านมา ประชาชนเชื่อนโยบายของรัฐ 

แต่เขายังจนเช่นเดิม วันน้ีประชาชนไม่เชื่ออีกต่อไป นอกเสียจากว่า 

มาตรการท่ีน�าไปให้สามารถน�าไปใช้ได้เหน็ผลจรงิ จากบทพสิจูน์ของการ

ลงไปท�างานร่วมกับประชาชนในพืน้ทีอ่สีาน อย่าง ขอนแก่น มหาสารคาม 

กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด เป็นต้น เราพบว่าเราลงไปท�างานกับประชาชน และ

เมื่อน�าความรู ้ของมหาวิทยาลัยเกิดผลจริง ประชาชนจึงเริ่มต ้น

กระบวนการ และท�าตาม ซึ่งนี่คือบทเรียนรู้ที่ส�าคัญในการแก้ไขปัญหา

ความยากจนของประเทศในอนาคต 

การท�างานแนวร่วมกันกับประชาชนหรือที่เรียกว่า “พาท�า” นั้น คือการ

รับประกันความส�าเร็จ และการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน 

มหาวิทยาลัยของแก่นได้ท�างานร่วมกับประชาชนกว่า 3 ปีเต็ม อาจารย์

ที่ลงไปท�างานเราก็เรียกเสียใหม่ว่าเรามีก�านัน นายอ�าเภอ ผู้ว่าฯ และลง

ไปพาชาวบ้านท�างานร่วมกัน ซึ่งค�าว่า พาท�านี้ เป็นค�าพูดขององค์พระ

ปริมนทรมหาภูมิพล พระองค์ทรงพาท�า ชาวบ้านจึงเดินตามมา เมื่อ

น้อมน�ามาท�า จึงเกิดความส�าเร็จได้จริง

เรายังพบอีกว่าการท�างานจะต้องสร้างกลุ ่ม และเปล่ียนความคิด 

พฤติกรรมของชาวบ้าน  เพราะหากเราท�าไมได้จะไม่มีหลักประกันของ

ความยัง่ยนื เช่น การกระตุน้ให้ชาวบ้านลงมอืท�าด้วยตนเอง  ซึง่การลงมอื

ท�านั้นก็เป็นการท�างานด้วยองค์ความรู้  ท�าด้วยความเข้าใจ และสุดท้าย

ชาวบ้านก็กลายเป็นนักวิจัยภาคสนามท�างานร่วมกันมาโดยตลอด  และ

เมือ่มกีารเปลีย่นความคดิและพฤตกิรรมเงนิและความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ จะ

ท�าให้ประชาชนศรัทธา

นี่คือตัวอย่างที่ มหาวิทยาลัยของแก่นที่ได้เกิดขึ้นแล้วกับประชาชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สัมผัสได้ และประชาชนภาคตะวันออกเฉียง

เหนือภาคภูมิใจ 

ประเด็นที่ผมตั้งค�าถามต่อมาก็คือความส�าเร็จนี้เกิดจาก

อะไร 

จากประสบการณ์ 3 ปีทีท่�างานทัง้สามเกดิจาก การลงมอืปฏบิตัด้ิวยความ

รู้และหลักวิชา ซึ่งไม่เกิดจากการบรรยาย สัมมนา หรือ ประชุม แต่เกิด

โดยการปฏิบัติโดยใช้องค์ความรู้ ใช้หลักวิชา และเรามั่นใจว่าจากนี้เรา

ต้องเดนิทางนี ้ ความส�าเรจ็เกดิจากการแก้ไขข้อผดิพลาด และเรียนรูใ้หม่

อย่างต่อเนื่อง ข้อผิดพลาดนั้นสอนให้เราฉลาดขึ้น สอนให้เรารู้ว่า จะ

เปลี่ยนแปลงควรท�าอย่างไร 

ยกตัวอย่างเช่น เรารู้ว่า การอัลตร้าซาวด์สามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยงท่ีมี

โอกาสเป็นโรคได้ และสามารถใช้เฝ้าระวังการด�าเนินโรคได้ แต่ข้อจ�ากัด

ด้านงบประมาณ รวมทั้งต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะขั้นสูงท�าให้เกิดข้อ



จ�ากดั  แต่กลบัเป็นโจทย์ส�าคญัทีท่�าให้ต้ังค�าถามว่าจะเช่ือมโยงคนวินจิฉยั 

และคนตรวจโรคท่ีอยูต่่างพืน้ทีไ่ด้อย่างไร   ซึง่น�าไปสูก่ารออกแบบระบบ

สารสนเทศ สามารถทีจ่ะท�าให้แพทย์ในพืน้ทีต่รวจวนิจิฉยัโรค และให้ค�า

แนะน�าได้อย่างถกูต้อง ซ่ึงสิง่นีเ้กดิจากข้อจ�ากดัทีเ่กดิขึน้  นีเ่องท�าให้การ

เกิดหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีทุกเดือนและเข้าไปหาประชาน บนข้อจ�ากัดที่

ท�าให้เราเกิดการเรียนรู้ใหม่มากมาย สิ่งส�าคัญคือการเปิดใจ และเรียนรู้

กับทุกฝ่ายโดยยึดประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นเป้าหมายส�าคัญ 

กรณีของโรงเรียนยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนที่เราท�างาน โดยการท�างานที่

ไม่สร้างความขัดแย้งกับ สพฐ. โดยขอเพียงให้อิสระแก่ครู แก่โรงเรียน ที่

จะท�าหน้าที่ตามแนวทางที่เราได้คิด  กระทั่งขอไปยัง ผอ. ให้โอกาสกับ

ครไูด้พฒันาวธิกีารสอนแบบใหม่ เมือ่ท่านรบัและตดิตามการท�างานของ

เรา สุดท้ายโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น ก็เป็นโรงเรียนที่ได้ผลส�าเร็จ

ในการท�างานของเรา 

ในกรณขีองการแกป้ัญหาความยากจนกเ็ชน่กัน เราไมส่รา้งความขัดแย้ง

กับ นายอ�าเภอ อบต. หรือก�านันผู้ใหญ่บ้าน เพราะประสานทุกฝ่าย  แม้

ไม่ได้ช่วยเหลอืเพยีงเฝ้ามองกย็งัดี และเรากก้็มหน้าก้มตาท�างาน  ส่ิงเหล่า

นี้คือการเรียนรู้ใหม่ และนี่คือคุณสมบัติที่ทุกคณะและภาควิชาจะต้อง

สอนบัณฑิตของเราให้มีคุณสมบัติแบบนี้  และนี่คือความส�าเร็จที่เกิดขึ้น 

ค�าถามส�าคัญก็ถือว่า ความส�าเร็จนี้มีเริ่มต้นจากอะไร

ความส�าเร็จนี้เริ่มต้นขึ้นเม่ือ มหาวิทยาลัยของแก่นก้าวออกจากรั้ว

มหาวทิยาลยั และลงสูพ่ืน้ท่ีจรงิของประชาชน การอยูใ่นบรบิทความเป็น

จริง และนี่คือจุดเริ่มต้นของความส�าเร็จของเราและหวังจะให้เพื่อน

คณาจารย์ก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน   

เมื่อมหาวิทยาลัยของแก่นออกจากรั้วมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้เรื่องใหม่ 3 

เรื่องส�าคัญ

เรื่องที่ 1 เรียนรู้ความเป็นจริงจากพื้นที่ จากสายตาและใจของประชาชน 

เมื่อก่อนนี่เราเข้าใจในมมุมองของอาจารย์  แตเ่ราไมเ่คยเข้าใจในสายตา

ของชาวบ้านว่าเป็นอย่างไร ตัวอย่าง พยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี 

ได้พรากชีวิตคนในครอบครัว ซึ่งเป็นหลักของคนในครอบครัว  และคน

ที่เหลืออยู่ก็ไม่รู้จะท�าอย่างไรทั้งสิ้น  ภาพที่เราเห็นท�าให้เรารู้ว่า การที่

ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวที่ต้องจบชีวิตก่อนวัยอันควร สร้าง

ความสูญเสยีมากแค่ไหน เพราะหากเราอยูใ่น มหาวทิยาลยัคนไข้เสียชีวติ

เราอาจเพียงเสียใจเพราะท�าหน้าที่เต็มที่ในฐานะแพทย์  แต่เราไม่รู้ว่า

ญาติพีน้่องเขารูส้ึกอยา่งไร แตว่นันีเ้รารูแ้ลว้ และการรบัรูค้วามรู้สกึทีเ่รา

ได้ ท�าให้เราต้องท�างานอย่างแข็งขันมากขึ้น 

เราได้รู้ว่าพ่อแม่ที่ส่งลูกเรียนหนังสือ จะเป็นที่พึ่งของครอบครัวในวันรับ

ปรญิญา แตค่วามจรงิใหมท่ี่เราไดพ้บ คอื พ่อแมต่อ้งการเพยีงไม่ให้ลกูไม่

เป็นภาระก็พอแล้ว ความคิดที่มองว่า มหาวิทยาลัยจะให้อนาคตที่สดใส

กบัครอบครวั วนันีม้นัหมดลงแล้ว  ฉะนัน้ความหวงัเล็กๆ ทีช่าวบ้านเหลอื

อยู่เพียงจะให้ลูกจบแล้วช่วยตัวเองได้ เรายังจะท�าให้เขาผิดหวังอีกหรือ

สิ่งเหล่านี้เป็นมุมมองใหม่ที่เราได้สัมผัสจากพื้นที่ที่เราไปท�างาน 

เราได้พบว่า ในทุกวันชาวบ้านในภาคอีสาน ต้องใช้เงิน 200-300 บาท 

ในการใช้จ่ายในชีวติประจ�าวนั ซือ้อาหาร ของจ�าเป็น  ชีวติของคนชนบท

จงึเต็มไปด้วยหนีสิ้นเมือ่ไม่มกีต้็องกู ้ไม่อย่างนัน้จะไม่มีกนิ สิง่เหล่านีท้�าให้

เราได้สัมผัสในอีกมิติหนึ่งที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อน ความเป็นจริงเช่นนี้มี

ความหมายและความส�าคัญมากกว่า รายงานท่ีนักศึกษาจดบันทึกและ

น�ามาอ่าน คุณค่า ความรูสึ้กต่างกนัมากมายนกั   ด้วยเหตนุีเ้ราต้องท�างาน

ทุกวัน และต้องเร่งแก้ปัญหา นี่คือความเป็นจริงที่เราสัมผัสจากการ

ท�างาน บนความจรงิทีค่นของมหาวทิยาลัยได้ออกไปพบทีเ่ราสมัผสัไม่ได้

จากการอ่านต�ารา หรือการอ่านงานวิจัยที่ได้มา ข้อมูลเหล่าน้ีสัมผัสได้

ด้วยใจ เราเอาใจของเรามาวาง และสัมผัสข้อมูลที่เป็นชีวิตจริงของชาว

บ้าน ท�าให้เราได้เห็นข้อมูลใหม่ที่สมองของเราไม่เคยสัมผัสมาก่อน 

การเก็บข้อมลูด้วยสมอง ด้วยทฤษฎีให้เราได้เพยีงข้อมลูระดบัหนึง่เท่านัน้ 

แต่การเกบ็ข้อมลูด้วยใจ ทีเ่ราสัมผัสท�าให้เราเร่งการท�างานให้มากขึน้   นี่

เป็นอกีหนึง่วธิทีีม่หาวทิยาลยัขอนแก่นได้พบและเชือ่ว่าใน 5-10 ปีจะน�า

ไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษา ของประเทศที่เราจะสอนด้วยใจ 

เรื่องที่ 2 ที่เราได้เรียนรู้ว่า ไม่ว่าอนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร 

แม้จะเติบไปในทิศทางใดก็ตาม ช่องว่างระหว่างรัฐและประชาชนกลับมี

มาก 

ตวัอย่างเช่น ผู้ป่วยมะเรง็ท่อน�า้ด ีเมือ่ถงึมอืแพทย์ได้ทนัเวลาอย่างไรกต็าม

แต่เขาต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทั้งสิ้น  สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า

ระบบสาธารณสุขของรฐัยงัห่างจากสภาพทางสุขภาวะของประชาชนอีก

มาก  เราพบว่าครูจ�านวนมากยินดีกับการบรรจุราชการ แต่เราพบว่า

ความยินดีเหล่านั้นไม่น�าไปสู่การสอนให้นักเรียนคิดเป็น ท�าเป็น และสิ่ง

นัน้ไม่เคยไปถงึประชาชนทีม่าถงึลกูหลานของเขา ความยนิด ีควรน�าการ

สอนให้นกัเรียนคิดเป็นท�าเป็น เป็นพลเมอืงทีด่ ี เราพบว่าระบบการศกึษา

แบบนี้นี่คือช่องว่างของรัฐ  ที่ไม่ได้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนา

พลเมือให้แก่นักเรียนของเรา   และเรายังพบอีกว่า การฝึกอาชีพที่รัฐจัด

ได้ให้ประชาชนไม่สร้างการเปล่ียนแปลง ความมั่นคงแก่ประชาชน ได้
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เพียงเบี้ยงเลี้ยงและของแจกเท่านั้น  ระบบการพัฒนาอาชีพของรัฐไม่ได้

สร้างความยั่งยืนให้กับประชาชนเลย ตัวอย่าง การลงพื้นบรรยายใน 

จ.ขอนแก่น เริ่มต้นมีประชาชนมา 100 กว่าคน แต่เมื่อพบว่า ไม่มีของ

แจกให้ชาวบ้าน ก็ค่อยๆลุกหนี จนสุดท้ายเหลือเพียง 8 คน แต่วันนี้

ทั้งหมดกลับมาท�างาน กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สิ่งที่เราเรียนรู้ในเรื่องนี้บอกกับเราว่า การให้บริการของรัฐไม่ตรงกับ

ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  และนี่คือช่องว่างระหว่าง

รฐักบัประชาชนนี ้ก�าลงัน�าไปสูค่�าถามทีส่�าคญั และอนัตรายต่อความเป็น

ชาติอย่างยิ่ง นั่นคือรัฐมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชนแค่ไหน ซึ่ง

หากค�าถามนี้มากข้ึน จะส่งผลถึงความเป็นชาติและน�าไปสู่ความสิ้นสุด

ความเป็นชาติของเรา และนี่คือหน้าที่ซึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่ตระหนัก

และเร่งท�างานอย่างเต็มความสามารถ 

เร่ืองที่ 3 ที่เราเรียนรู้ใหม่ คือเราเรียนรู้ว่าความรู้ของมหาวิทยาลัยไม่

สามารถน�าไปใช้ได้โดยตรงของพื้นที่ 

เป็นครั้งแรกที่ อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ�านวนมาก ยอมรับว่าไม่

สามารถน�าเอาความรู้ไปใช้ได้โดยตรง จ�าเป็นต้องน�าไปประยุกต์ ด้วย

ค�าถามทีว่่าความรูข้อง มหาวทิยาลยั มคีวามสอดคล้องกบัข้อเท็จจรงิแค่

ไหน ตัวอย่าง การตรวจค้นหาผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีต้องใช้เครื่องมือที่ทัน

สมัยจึงจะค้นพบ แต่ในข้อเท็จจริง กลับไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย

เหล่านัน้ในพืน้ที ่แล้วเราจะพบได้อย่างไร ซึง่ชดัเจนว่าความรูท้ีส่อนเกีย่ว

กับเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยมีประโยชน์แต่ไม่พอ  และน่ันน�าไปสู่การ

ตรวจผู้ป่วยโดยใช้ antigen strip  และนี่คือความรู้ใหม่ที่เราพบ

เราพบว่าบณัฑติทีจ่บคณะศกึษาศาสตร์ ไม่สามารถท�าให้นกัเรยีนเกิดการ

เรียนรู้ได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือสอนหนังสือไม่เป็น หลักสูตรที่สอนกันใน

มหาวิทยาลัย กลับไม่สอดคล้องกับวิชาชีพครูที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ใน

โรงเรยีนเลย  ดงันัน้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่นจงึต้องกลบั

มาทบทวน การผลิตครู   ซึ่งระบบของเราที่เป็นอยู่กลับดึงครูออกจาก

ห้องเรียน ไปเป็นผู้บริหาร ซ�้าร้ายยังท�าให้เกิดครูผู้บริหารที่ไม่มีคุณภาพ 

และนี่คือความส�าเร็จที่ล้มเหลวอันเกิดจากระบบการศึกษาของเรา

การแก้ไขปัญหาความยากจน จะเกิดขึ้นได้ด้วยการปรับความคิด 

พฤตกิรรม และวธิกีารผลติของประชาชนจะต้องใช้วชิาการหลายด้าน ซึง่

ไม่มีหลักสูตรใดเลยที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซ่ึงทุกวิชามีความ

คาบเกี่ยวกันตลอดเวลา เช่น คณะเกษตรศาสตร์ ความยากจนของชาว

บ้านเก่ียวข้องกับ ดิน พืช สัตว์ น�้า การขาย การค�านวณต้นทุน และ

ก�าหนดราคาขาย แต่ปรากฏว่า หลักสูตรนี้ ไม่มีสอนในคณะใดเลย ใน

มหาวิทยาลัยของเรา ฉะนั้นบทเรียนนี้ท�าให้เราทบทวนว่า เราจะปรับ

อย่างไร ดังนั้น คณะเกษตรจึงกลับมาทบทวนว่า จะผลิตเกษตรกรที่เป็น

หลักให้แก่ภาคการเกษตรในอนาคต คณะศึกษาศาสตร์กลับมาทบทวน

ว่าจะไม่ผลติครช่ัูวคราวและเป็นผูบ้ริหารอกีต่อไป แต่จะผลติครทูีอ่อกไป

ท�าให้นกัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้จรงิ  และท�าได้จริง และเป็นคนดไีด้ นีคื่อ

สิ่งที่เราก�าลังท�า 

ฉะนั้นการเรียนรู้ใน 3 เรื่องจึงมีนัยยะส�าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างการ

เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยของแก่นจากนี้ไป ซึ่งการประยุกต์องค์

ความรู ้ หรือบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าสู ่การปฏิบัติเป็นเร่ืองท่ี

มหาวิทยาลัยเรียนรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยของแก่นได้พบว่า ระเบียบและวิธี

การประยุกต์ใช้ความรู้ จะต้องเรียนรู้และถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาและ

ประชาชนให้ได้ บทเรียนทั้ง 3 เรื่องนี้ ผลักดันให้ มหาวิทยาลัยของแก่น

จะต้องปรบัปรงุ การสอน การวจัิย และการช่วยเหลอืให้กบัประชาชนใน

พื้นที่เสียใหม่ และนี่คือการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เมื่อทบทวนทั้งหมด

เมื่อทบทวนท้ังหมด เราพบว่าเรามีหลักวิชาอะไรที่เราได้พบ เช่น คณะ

แพทยศาสตร์ ที่มี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอยู่ในนั้น   คณะศึกษาศาสตร์ 

สาขาคณิตศาสตร์ ที่มีความรู้ในการประยุกต์เรื่องการเรียนการสอน การ

แก้ไขปัญหาความยากจนทีเ่กีย่วข้องกบัภาคการเกษตรและการประยกุต์

ใช้ 

ประการแรก เราพบว่า องค์ความรูท้ัง้หมดต้องยดึหลกัความเป็นจรงิเป็น

หลัก 

การประยุกต์องค์ความรู้ที่มีเข้าสู่ปัญหาความเป็นจริงในพื้นที่ และ

ประชาชนเป็นเรือ่งทีส่�าคญัเพราะหากความรูใ้ช้กบัความเป็นจรงิไม่ได้ ก็

ไร้ประโยชน์  การยึดติดต�าราหรือทฤษฎีเป็นสิ่งไม่ควรท�า โดยยึดความ

เป็นจริงเป็นตัวชี้ขาด องค์ความรู้ของเรา แม้จะพูดได้ง่ายแต่กลับบาดใจ

อาจารย์หลายท่าน เพราะเรายดึทฤษฎี มานาน แต่จากการศึกษาร่วมกนั

พบว่าความเป็นจรงิเท่านัน้ทีจ่ะท�าให้เราเกดิองค์ความรูใ้หม่ทีแ่ท้จรงิ  ยิง่

ไปกว่านัน้ เราพบว่าทฤษฎมีข้ีอจ�ากดั เราพบว่าการประยกุต์ทฤษฎอีย่าง

มีระเบียบอย่างมีจินตนาการจะน�าไปสู่การค้นพบระเบียบวิธีแก้ปัญหา

ใหม่ได้จริง เรามีความรู้มากใน 3 ด้าน เราพบข้อจ�ากัดทางทฤษฎี และ

พบทางแก้ไขปัญหาปัญหามากมาย และนี่คือการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญ   

ผลของการแก้ไขปัญหาบนความเป็นจรงิ คอืค�าตดัสนิทีม่คีณุค่าท่ีสดุทีจ่ะ

บอกว่าความรู้ของมหาลัยนั้นมีค่าเพียงใด กล่าวคือ ถ้ามหาวิทยาลัยไม่

สามารถแก้ไขปัญหาในความเป็นจรงิได้ คณุค่าของมหาวทิยาลยักจ็ะไม่มี 
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ประการที่ 2 คือ ข้อมูลจากพื้นที่จริง น�าไปสู่ความเข้าใจปัญหาใหม่ และ

การแก้ไขปัญหาใหม่ 

นั่นหมายถึง การแก้ปัญหาส�าเร็จได้ ด้วยการได้ข้อมูลจากจากพื้นที่จริง

เท่านัน้ นัน่ท�าให้เราต้องลงไปเผชญิกบัพืน้ทีจ่รงิ เพราะการเผชญิกบัความ

เป็นจรงิ ท�าให้เราเข้าใจและแก้ปัญหาอย่างถกูต้อง ท�าให้เราเลอืกแนวทาง 

วิธีการ ที่ปฏิบัติได้จริง และที่ส�าคัญ เราไม่ได้เป็นฝ่ายเดียวในการแก้

ปัญหา เราต้องการความร่วมมือจากประชาชนด้วย  

ในรอบ 30 ปีทีผ่่านมา การรบัรู ้และส�านกึต่ออนัตรายของพยาธใิบไม้ตบั

และมะเรง็ท่อน�า้ด ี จะเกิดขึน้ได้ โดยท่ีมศีลิปินทีพ่่อเขาเสยีชวีติด้วยมะเรง็

ท่อน�า้ด ีและช่วยร้องเพลงสือ่สารในวงกว้างสร้างความตระหนกั วงกว้าง 

ด้วยความร่วมมือและความเข้าใจที่ตรงกัน ระหว่างคณะวิจัยและศิลปิน 

จึงเกิดผลเช่นนี้ขึ้น และนี่คือความรู้ใหม่ที่คณะแพทย์ไม่ได้สอน แต่เรียน

รู้จากโครงการดังกล่าว

การยึดข้อมูลจากพื้นที่จริงเป็นหลัก ท�าให้เราเห็นข้อจ�ากัดของความรู้ที่

เรามีมากขึ้น และท�าให้เราต้องกลับไปเรียนรู้ใหม่ สิ่งท่ีเรารู้ยังน้อยมาก 

เราต้องเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ ปรับความคดิ และวธิกีารท�างานใหม่ เมือ่เราก�าหนด

วาระการท�างานร่วมกนั ทกุคนต้องลงมอืร่วมกันท�าอย่างเป็นวนิยั และนี่

คือการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ เรื่องเล็กๆ ที่ส�าคัญ 

เมื่อเราปรับความคิดและวิธีการใหม่ ท�าให้เราสามารถขยายขอบข่ายวิธี

คิด วิธีการท�างาน เราเห็นกว้างไกล ซับซ้อนลึกกว่า กว่าเดิม ด้วยเหตุนี้

ท�าให้เราค้นพบวิธีการใหม่ และหลากหลายในการใช้แก้ปัญหากว่าเดิม

ได้ ความรู้ที่ขัดแย้ง ไม่เป็นจริง เป็นความรู้ที่เพ้อฝัน แต่เมื่อเราเผชิญกับ

ความเป็นจริง ยอมรับข้อจ�ากัด เปิดใจ เปิดสมอง ท�าให้เราได้เรียนรู้

แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ซึ่งเราจะท�า  

ประการที่ 3 ที่เราได้ทบทวนคือการค้นพบแบบแผนของการแก้ปัญหา

ใหม่ 3 เรื่อง  

เราพบว่าแบบแผนที่แก้ไขปัญหาเราพบเรื่องที่ส�าคัญ 3 เรื่อง

เราพบว่าการแก้ไขปัญหาต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค ไม่ใช่สามัญส�านึก 

ซึ่งเดิมกรณีของการจัดการปัญหาทางการศึกษาใช้สามัญส�านึก  แต่หาก

ใช้กระบวนการทางเทคนคิจะแก้ไขปัญหาได้ดกีว่า เราค้นพบว่า องค์ความ

รู้ที่เป็นเทคนิค มีค่าเพียง มีกับไม่มีเท่านั้น หากไม่มีต้องค้นหาและเมื่อมี

ก็ใช้ให้เต็มที่จึงแก้ปัญหาได้  ทุกปัญหาเมื่อเราวิเคราะห์ลงไป เราจะพบ

ว่ามันมีแบบแผนของความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์เสมอ ซึ่ง

จะมีแบบแผนที่ชัดเจน และหากไม่พบแบบแผนนั้น จงอย่าพยายามแก้

ปัญหา เพราะไม่อาจท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆทั้งส้ิน  เราพบการ

จดัการกบัปัญหา สาเหตท่ีุแท้จรงิ บนการค้นพบบนหลกัวชิา ตามข้อเท็จ

จริง เราจะสามารถจัดการกับปัญหานั้นได้ 

เราค้นพบว่าแบบแผนของการขยายผลตามบรบิทจรงิของพืน้ที ่ต้องอาศยั

กลไกการจดัการทีถู่กต้องทีมี่การออกแบบมาเป็นการเฉพาะ ไม่อาจลอก

เลียนจากใครได้ 

อาทิ การแก้ไขปัญหาหนึ่งหมู่บ้าน จะใช้ได้กับทุกหมู่บ้าน หรือ หนึ่ง

ห้องเรียนกับทุกห้องเรียน ซึ่งจริงแล้วมันมีความสัมพันธ์ระดับหนึ่งแต่ใช้

แทนกันไม่ได้  ต้องอาศัยกลไกบางอย่างเข้ามาเสริม 

เราพบว่าคุณภาพของคน มคีวามส�าคัญต่อความส�าเรจ็ในการแก้ไขปัญหา 

แต่การพึ่งพาคนโดยปราศจากระบบ และกลไกการจัดการ ไม่สามารถ

แก้ไขในบริบทที่กว้างใหญ่ได้ 

คนส�าคัญแต่ต้องมีระบบที่ก�ากับ ซึ่งหากไม่ใช้ จะท�าตามก�าลัง เสมือน

หมอผ่าตดัจะดคูนได้เพยีงทลีะคน แต่ไม่อาจท�าให้ลดคนไข้มะเรง็ท่อน�า้ดี 

6 ล้านคนพร้อมกันไม่ได้   เราพบต่อไปอีกว่า การปรับเปลี่ยนความคิด

และพฤตกิรรมของประชาชน เป็นความส�าเรจ็ท่ียัง่ยนื หากเราปรบัเปล่ียน

ความคิดไม่ได้ สิ่งนั้นคือความล้มเหลว 

ดังน้ัน การเปล่ียนความคิดและพฤติกรรมเป็นหัวใจส�าคัญ การดึง

ประชาชนออกจากความเคยชิน  หรือแบบแผนเดิมที่ยึดถือ เป็นเงื่อนไข

แรกที่เราต้องท�าให้ส�าเร็จ เราจะต้องเปล่ียนแบบแผนและความเคยชิน

ของประชาชน  การแสดงผลส�าเร็จจากการปฏิบัติด้วยวิธีการใหม่ ท่ี

ประชาชนได้รับประโยชน์จริง เป็นอีกวิธีเสริมการปรับเปลี่ยนความคิด

และพฤติกรรม นั่นหมายถึงการให้ประชาชนปรับเปลี่ยนความคิดและ

พฤติกรรมนั้นเกิดจากการได้เห็นความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจริง   

เราพบว่าการจัดระเบียบของกลุ่ม ที่ก�าหนดให้สมาชิกยอมเสียสละ

ประโยชน์ของตัวเอง เพื่อผลประโยชน์กลุ่ม เป็นตัวชี้วัดส�าคัญของความ

เข้มแข็งของประชาชนและกลุ่ม  

มนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติที่มักเห็นประโยชน์ของตนเองมาก่อน แต่หาก

พฤติกรรมเปล่ียนเลือกที่จะให้ประโยชน์ของกลุ่มมาก่อน จะส่งผลของ

ความยั่งยืน ตัวอย่างเช่น ทุก 10 บาท  ใน 100 บาทของรายได้ที่เกิดจาก

การท�างานร่วมกบัมหาวทิยาลยัขอนแก่นจะเป็นรายได้ของกลุม่ ซึง่นีเ่ป็น 

กฎส�าคญัทีท่�าอย่างต่อเนือ่ง   โดยแบบแผนเหล่านีต้้องประยกุต์กบัความ

เป็นจรงิในพืน้ทีเ่ป็นการเฉพาะ ซึง่ต้องมรีายละเอียดทีต่่างกนั เพือ่ให้เกดิ

ประโยชน์ที่แท้จริง 
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บทสรุปเราพบว่า 
1) คณุภาพของการวจิยั และการเรยีนการสอน ทีส่อดคล้องกบัความเป็น

จริง ใช้ประโยชน์ได้จริง ส่ิงน้ีเป็นสิ่งท่ีมีค่าอย่างย่ิง และเราได้ท�าให้เกิด

ขึ้นแล้ว

2) ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนคนคน

อสีาน ได้พฒันาจากความสมัพนัธ์เชงิพึง่พากลายเป็นความสมัพนัธ์เชงิพึง่

พงิซึง่กนัและกนั มหาวทิยาลยัขอนแก่นเรียนรูจ้ากชาวบ้าน ชาวบ้านเรยีน

รู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ

ชาวบ้าน เกิดขึ้นอย่างพ่ึงพากันและกัน ความสัมพันธ์แบบพึ่งพิงซ่ึงกัน

และกันตรงนี้ คุณค่าอย่างยิ่ง และเราจะท�าให้สิ่งนี้มาประสานและท�าให้

เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร 

3) การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดดเด่น

มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก วันน้ีคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เราคือท่ีท่ีเป็นอันดับหน่ึงของโลกในด้านพยาธิ

ใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด ีในเรือ่งนีเ้ราเก่งกว่าใครในโลกนี ้ใครจะคดิว่า 

เมื่อ 5 ปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเดินมาถึงตรงนี้ได้  เช่นกัน วิธี

การสอนคณิตศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยกย่องจาก

ประเทศใน กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) 

(Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ว่าดีที่สุด และ การ

แก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มาก และในอนาคต เราจะ

มีความรู้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เป็นหลักกับชาติบ้านเมือง

 

นี่คือสิ่งที่ท�าให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดดเด่นอย่างรวดเร็ว การหล่อ

หลอมให้ นักศึกษา และ อาจารย์เห็นและเคารพคุณค่าของการปฏิบัติ

หน้าที่เพื่อประชาชน และได้ติดตามตัวของอาจารย์ และบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดไป 

ท้ายที่สุด 
สิ่งที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยของแก่นแบบนี้   คือ  มหาวิทยาลัยที่จะเป็น

หลักให้กับคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้กับประเทศไทย ดังเช่น

พระบรมราโชวาทของพระปรมินทรมหาภูมิพลครั้งทรงเสด็จเปิด

มหาวทิยาลยัขอนแก่นและพระราชทานปรญิญาบตัร มหาวทิยาลยัแบบ

นี้ คือ มหาวิทยาลัยที่จะสร้างความรู้ใหม่ให้แก่บ้านเมือง  มหาวิทยาลัย

แบบนี้คือมหาวิทยาลัยที่จะเชื่อมความเป็นจริง และความรู้เข้ากับโลก

สากลได้

ฉะนั้นจงขอขอบคุณ ชื่นชม และยกย่องเจ้าหน้าที่ทุกคน ซึ่งเคารพบน

ความเป็นจรงิทีป่รากฏให้เราเหน็ในพืน้ทีท่ีเ่ราไปท�างาน  และลงมอืปฏบิตัิ

ด้วยหน้าที่ ความรู้ ความเพียร และอดทน จนกระทั่งเกิดความส�าเร็จได้

ในขณะนี้
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เราได้รับโจทย์มาให้น�าเรื่องราวของเครือข่ายคนท�างานแก้ไขปัญหาโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีที่ท�างานในพื้นที่ต่าง ๆ  มาบอกเล่าเรื่อง

ราวการท�างาน ทีมงานวารสารโครงการ CASCAP เลยได้มีโอกาสไปพูด

คุยกับ พ.ญ.อารยา สร้อยสน นายแพทย์ช�านาญการพิเศษรังสีแพทย์โรง

พยาบาลเลย ถึงการท�างานคัดกรองกลุ ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน�้าดีใน 

จังหวัดเลย

คุณหมออารยา เล่าถึงสาเหตุที่ได้มาร่วมงานกับโครงการ CASCAP ใน

จังหวัดเลยว่า โรคมะเร็งท่อน�้าดีถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญของ

ประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันเนื่องมาจาก

ภมูภิาคนีม้คีวามชกุของการตดิเชือ้พยาธใิบไม้ตบัสงูและมอีบุตักิารณ์เกดิ

โรคมะเรง็ท่อน�า้ดสีงูทีส่ดุในโลกปัจจบัุนเรายงัขาดแนวทางในการคดักรอง

กลุม่เสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพท�าให้ไม่สามารถตรวจพบผูป่้วยในระยะต้นดงั

น้ันจึงมีความจ�าเป็นที่ต้องมีการวางแนวทางในการตรวจคัดกรองกลุ่ม

เสีย่ง ตรวจวนิจิฉยัและรกัษาโรคนีร่้วมกนัอย่างเป็นระบบ เพือ่ทีจ่ะท�าให้

การรกัษามปีระสทิธภิาพและท�าให้ผูป่้วยมคีณุภาพชวีติทีด่ยีิง่ขึน้ จงึเป็น

ที่มาของการท�าโครงการวิจัยเพื่อการตรวจคัดกรองตรวจวินิจฉัยและ

บรหิารจดัการผู้ป่วยมะเรง็ท่อน�า้ดร่ีวมกับโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (Cholangio-

carcinoma Screening and Care Program หรือ CASCAP) โดยใช้ 

อัลตร้าซาวด์ เป็นเครื่องมือในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยในเบื้องต้นภาย

ใต้การน�าของอาจารย์ณรงค์ ขันตีแก้ว อาจารย์ศัลยแพทย์โรงพยาบาล

ศรนีครนิทร์โดยความร่วมมอืจากอาจารย์ภาควชิารงัสวีทิยาซ่ึงม ีอาจารย์

นติยา ฉมาดล เป็นผูม้บีทบาทส�าคญัตัง้แต่เริม่โครงการ ถ้าหากการตรวจ

คัดกรองด้วยเคร่ืองมือ อัลตร้าซาวด์ มีประสิทธิภาพในการช่วยวินิจฉัย

โรคได้ในระยะเริม่ต้นจะเกดิประโยชน์กบัคนไข้และวงการแพทย์ไทยเป็น

รู้จักเครือข่ายโครงการ CASCAP

พ.ญ.อารยา สร้อยสน โรงพยาบาลเลย
เรื่อง/ภาพ โดย แสงระวี ดาปะ
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อย่างมาก “หมอจงึไม่ลงัเลทีเ่ลอืกท�างานโครงการนีเ้พือ่ช่วยอาจารย์และ

ช่วยเหลือคนไข้”

โรงพยาบาลกับการขับเคลื่อนงาน”มะเร็งท่อน�้าดี”
ในปีพ.ศ.2557 จงัหวดัเลยได้เริม่ท�าโครงการตรวจคดักรองมะเร็งท่อน�า้ดี 

โดยในช่วงแรกมีเขตอ�าเภอเมืองเลยและด่านซ้ายที่เข้าร่วมกับ CASCAP 

โดยมีคุณหมอวุฒิกร จ�าปาศิริ ศัลยแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลเลยเป็น

หวัหน้าโครงการมผีูป้ระสานงานคือคณุนวนนัท์  เยน็วฒันา พยาบาลจาก

กลุม่งานศลัยกรรมและคณุกริณา ภกัดบุีรกีลุ จากกลุม่งานเวชกรรมหลงั

จากนั้นในปี 2559 จึงมีการเข้าร่วมกับ CASCAP ทั้งจังหวัด “เครือข่าย

เข้มแขง็ดแูลได้เป็นระบบมเีป้าหมายเดยีวกนังานกจ็ะง่ายขึน้” ในการเริม่

ต้นการท�างานโครงการใหม่ๆการจะท�าให้ความคดิเหน็ตรงกนัทัง้หมดคง

เป็นเรือ่งทีย่ากการเข้าร่วมกบั CASCAP ท้ังจงัหวดัต้องอาศยัความพร้อม

และความสมคัรใจของแต่ละพืน้ทีใ่นช่วงแรกเริม่ของการท�าโครงการ ด้วย

ความเข้าใจและแนวคิดของการท�างานที่ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ท�าให้มีอุปสรรคในการด�าเนินงานอยู่บ้าง แต่หลังจากได้ผ่านการพูดคุย

และมีโอกาสได้ท�างานร่วมกันปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ก็ลดลงเรื่อยๆ

การด�าเนนิการในช่วงปี 2557-2558 ในเขตอ�าเภอเมือง เจ้าหน้าที ่รพ.สต. 

ทีด่แูลรบัผดิชอบ จะเป็นผูใ้ห้ความรูแ้ละคดักรองประชากรกลุม่เสีย่ง โดย

มคีณุหมอวฒุกิร จ�าปาศริิ ช่วยออกไปร่วมให้ความรูแ้ก่ชาวบ้านเป็นระยะ 

หลังจากนั้นจะนัดประชากรกลุ่มเสี่ยงเข้ามารับการตรวจ อัลตร้าซาวด์ที่ 

รพ.สต. ประมาณ 50-60 ราย ต่อวัน สัปดาห์ละ 1-2 วัน ในช่วงปี 2559 

เราได้มกีารปรบัเปลีย่นการด�าเนนิงานโดยได้นดัผูป่้วยเข้ามารบัการตรวจ 

อัลตร้าซาวด์ในโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่

ระบบของทางโรงพยาบาล 

ผลการตรวจอลัตร้าซาวด์ถ้าพบมีลกัษณะการหนาตวัของผนงัท่อทางเดนิ

น�้าดีซึ่งเป็นผลจากการอักเสบเร้ือรังเราจะนัดตรวจอัลตร้าซาวด์ซ�้าเป็น

ระยะทุก 6 เดือนกรณีพบความผิดปกติท่ีตับท่อทางเดินน�้าดีเช่นก้อนท่ี

ตับหรือการโป่งพองของท่อทางเดินท่อน�้าดีผู ้ป่วยจะได้รับการตรวจ

วินิจฉัยที่ละเอียดขึ้นโดยการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN ) ที่

โรงพยาบาลเลยและพิจารณาส่งต่อกรณีจ�าเป็นต้องตรวจด้วยสนามแม่

เหล็ก (MRI) หรือเพื่อรับการรักษากรณีพบความผิดปกติจริงในกรณีที่

ตรวจพบความผิดปกติในระบบอื่นๆผู้ป่วยจะถูกส่งไปปรึกษาแพทย์

เฉพาะทางแผนกต่างๆตามความเหมาะสมกรณีของโรงพยาบาลชุมชน

การบริหารจัดการจะขึ้นอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลโครงการใน

แต่ละพื้นที่คุณหมอที่ดูแลโครงการจะได้รับการอบรมการตรวจอัลตร้า

ซาวด์ที่จัดโดยภาควิชารังสีวิทยา ร่วมกับ CASCAP ซึ่งคุณหมอที่ รพช.

ถอืเป็นผูมี้บทบาทความส�าคญัในการขับเคลือ่นโครงการนี ้ ในช่วงทีผ่่าน

มาหมอได้มีโอกาสออกไปช่วยสอนและร่วม ตรวจอัลตร้าซาวด์กับคุณ

หมอ ในบางพื้นที่เพื่อให้คุณหมอมีความเข้าใจการท�าอัลตร้าซาวด์ และ

มัน่ใจในการตรวจวนิจิฉยัได้ดยีิง่ขึน้  กรณทีีค่ณุหมอทีร่พช.ตรวจพบความ

ผดิปกตหิรอืสงสยัไม่แน่ใจจะส่งภาพเข้ามาปรกึษาหรอืส่งคนไข้เข้ามารบั

การตรวจอัลตร้าซาวด์ซ�้าเพื่อยืนยันผลการตรวจโดยรังสีแพทย์

การด�าเนินงานที่ผ่านมา
จากการด�าเนนิงานทีผ่่านมาเรายงัไม่พบผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ดีในเขตจงัหวดั

เลย การพบลักษณะการหนาตัวของผนงัท่อทางเดนิน�า้ดยีงัคงต้องใช้การ

ตดิตามตรวจ อัลตร้าซาวด์เป็นระยะ จงึยงัไม่สามารถสรุปได้ในระยะเวลา

อันส้ันว่าจะมีการเปล่ียนแปลงต่อไปอย่างไร แต่ส่ิงที่นับเป็นอานิสงส์ที่

คนไข้ได้รบัจากโครงการนีคื้อ เราพบความผิดปกตบิางอย่างทีท่�าให้คนไข้

ได้รบัการรักษาทีเ่รว็ขึน้ เช่น มะเรง็ตบั (hepatoma) ติง่เนือ้ทีถ่งุน�า้ด ีนิว่

ในถุงน�้าดีที่มีข้อบ่งชี้ที่ควรได้รับการผ่าตัด นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
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การพัฒนางานในอนาคตที่จะด�าเนินการ
ความเข้าใจในการด�าเนนิงานร่วมกนัและการมเีป้าหมายในการท�างานไป

ในทิศทางเดียวกัน นับเป็นสิ่งส�าคัญในการขับเคลื่อนโครงการจากนี้ไป 

เพ่ือให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ สิง่ทีต้่องท�าใน

เวลาต่อจากนี้ไปคือ การพบปะพูดคุยปรึกษาหารือเป็นระยะของเครือ

ข่ายในจงัหวดั  การลงพ้ืนทีเ่พือ่ให้ค�าปรกึษาในการตรวจอลัตร้าซาวด์กบั

คณุหมอในโรงพยาบาลชมุชนและรบัฟังปัญหาอปุสรรคในการท�างานเพ่ือ

ร่วมกันแก้ไขและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นตลอดจนการสรุปผลการด�าเนิน

งานที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบ ซ่ึงในปัจจุบันเรายังไม่มีตัวเลขท่ีชัดเจนถึง

ผลการด�าเนินงานเนื่องจากยังไม่มีการติดตามอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพพอ

การหนุนเสริมจาก CASCAP
จังหวัดเลยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้วยดีจากทาง  

CASCAP ในช่วงเวลาทีผ่่านมา สิง่ทีห่วงัจะให้เกดิขึน้ในอนาคตอนัใกล้คือ 

การสัญจรเพื่อพบปะพูดคุยเป็นระยะระหว่าง CASCAP กับบุคลากรท่ี

ท�างานในพื้นที่รวมถึงการสรุปผลการด�าเนินงานร่วมกันเป็นระยะใน

แต่ละพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและก�าหนดเป้าหมายในการท�างานร่วม

กันเพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่ง

ขึ้น สนับสนุนสื่อการสอนที่สวยงามและเข้าใจง่ายจากCASCAP เพื่อให้

ทางรพ.สต. ได้ใช้ในการออกไปให้ความรู้แก่ชาวบ้าน

โครงการน้ียังคงต้องอาศัยระยะเวลาอีกพอสมควรจึงจะได้ข้อสรุปที่

ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับการท�างานในทิศทางเดียวกัน ในการตรวจอัลต

ร้าซาวด์คัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งท่อทางเดินน�้าดีในระยะเริ่มต้น การ

ป้องกันยังคงเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่เราต้องให้ความรู ้กับประชาชนได้

ตระหนกัถงึความส�าคัญของการดแูลป้องกนัตวัเองควบคู่ไปกบัการตรวจ

อัลตร้าซาวด์ ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณ คุณหมอและ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มี

โอกาสได้ท�างานร่วมกัน ขอบคุณในความตั้งใจและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ในการด�าเนินงานที่ผ่านมา ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้วย

ดีมาโดยตลอด หมอได้รับส่ิงดีๆ มากมายนอกเหนือจากการตรวจ 

อัลตร้าซาวด์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ขอขอบคุณ พ.ญ. อารยา สร้อยสน

(นายแพทย์ช�านาญการพิเศษรังสีแพทย์โรงพยาบาลเลย) ผู้ให้ข้อมูล



CASCAP จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “องค์ควำม

รู้เกี่ยวกับพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี” ส�ำหรับ

นักวิจัยในโครงกำรวิจัยท้ำทำยไทย ประเทศไทย

ปลอดพยำธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) 

เมือ่วันอาทติย์ที ่2 ตลุาคม 2559 โครงการแก้ไขปัญหา

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (CASCAP) ได้จัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “องค์ความรู้เกี่ยวกับพยาธิ

ใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด”ี ส�าหรบันกัวจิยัในโครงการ

วิจัยท้าทายไทย ประเทศไทยปลอดพยาธิใบไม้ตับ 

(Fluke Free Thailand) ณ ห้องบรรยาย 2 อาคาร

เตรยีมวิทยาศาสตร์ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจ�านวน 6 ท่าน 

ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มา

บรรยายให้แก่นักวิจัยที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา 

หวัข้อการบรรยายในวนันีไ้ด้แก่ ชวีวทิยาวงจรชวีติและ

การวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ บรรยายโดย ศ.ดร. 

ไพบูลย์ สทิธถิาวร ซึง่เป็นศาสตราจารย์ด้านปรสิตวิทยา

ผูเ้ช่ียวชาญด้านระบาดวทิยาและการวนิจิฉยัโรคพยาธิ

ใบไม้ตับ จากนั้นมีการบรรยายเรื่องกระบวนการก่อ

มะเรง็ท่อน�า้ดทีีเ่กดิจากการตดิพยาธใิบไม้ตบั บรรยาย

โดย ศ.ดร. พวงรตัน์ ยงวณชิย์ ศาสตราจารย์ด้านชวีเคมี

ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งกระบวนการก่อมะเรง็ท่อน�า้ดใีนระดบั

โมเลกุล จากนั้นมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การตรวจ

คัดกรองมะเร็งท่อน�้าดีด้วยการตรวจอัลตร้าซาวด์ 

วิทยากรโดย ศ.นพ. วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ศาสตราจารย์

ด้านรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวินิจฉัย นอกจากนี้ 

มกีารบรรยายเร่ือง การวินิจฉัยและการรกัษามะเรง็ท่อ

น�า้ด ีโดย อ.นพ.อรรพล ตติะปัญ ศัลยแพทย์ผู้เชีย่วชาญ

ด้านการผ่าตับตับและทางเดินน�้าดี จากนั้น รศ.นพ.

ณรงค์ ขันตีแก้ว ในฐานะที่เป็นหัวหน้าโครงการ CAS-

CAP และผูอ้�านวยการโครงการท้าทายไทย ได้บรรยาย

เกี่ยวกับ การด�าเนินโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ดใีนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

และการด�าเนินโครงการ Fluke Free Thailand ปิด

ท้ายด้วย รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม ซึ่งเป็นกรรมการ

และเลขานุการโครงการ CASCAP บรรยายเกี่ยวกับ

กระบวนการและแผนการด�าเนนิโครงการ Fluke Free 

Thailand ท�าให้ผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวนกว่า 89 คน

ที่ ม า จ า ก ห ล า ก ห ล า ย ส า ข า วิ ช า ทั้ ง ท า ง

วิทยาศาสตร ์ชีวภาพ วิทยาศาสตร ์การแพทย ์ 

เกษตรศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ได้มี

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน�้าดีที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญของ

ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมี

อุบัติการณ์ของโรคดังกล่าวสูงที่สุดในโลก

MOU พิธีลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กำรวิจัย

และพัฒนำยำทำงคลินิก Clinical Trials ระหวำ่ง 

โครงกำรแก้ไขปัญหำโรคพยำธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อ

น�ำ้ดใีนภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (CASCAP) ร่วมกบั 

สถำนบริหำรจัดกำรงำนวิจัยคลินิก (Academic 

Clinical Research Office - ACRO) มหำวิทยำลยั

ขอนแก่น 

ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเวชวิชชาคาร 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดย รศ.นพ.

ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP รอง

ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย

พยาธใิบไม้ตับและมะเรง็ท่อน�า้ด,ี รศ.พญ.ขวญัชนก ยิม้

แต้ ผู้อ�านวยการสถาบัน ACRO,รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นค�า

รพ ผู้อ�านวยการศูนย์ DAMASAC ร่วมลงนามในครั้งนี้

ซึ่งการลงนามครั้งนี้เพื่อสร้างงานวิจัย พัฒนาโครงการ

ต่างๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกัน ทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว รวมถึงการพัฒนายาให้มีประสิทธิภาพ

และเหมาะสม ต่อการรักษาผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ

และมะเร็งท่อน�้าดีร่วมกันอย่างเป็นระบบ

MOU พิธีลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร นวตกร

รม CASCAP Cloud ระหว่ำงโครงกำรแก้ไขปัญหำ

โรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในภำคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ (CASCAP) ร่วมกับ ศูนย์บริหำร

จัดกำรข้อมูลและวิเครำะห์ทำงสถิติ (DAMASAC)

และคณะสำธำรณสขุศำสตร์ มหำวทิยำลยัขอนแกน่ 

ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเวชวิชชาคาร 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดย รศ.นพ.

ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP รอง

ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี, ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิ

ทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, รศ.ดร.

บัณฑิต ถิ่นค�ารพ ผู ้อ�านวยการศูนย์ DAMASAC, 

รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม เลขานุการและกรรมการ

โครงการ CASCAP ซึ่งการลงนามครั้งนี้ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 3 

ในการพัฒนาต่อยอดจากนวตกรรม CASCAP Tools 

สู ่CASCAP Cloud ภายใต้ระบบ Isan Cohort ซึง่เป็น 

web-based application เชื่อมต่อระบบจากเครื่อง

อัลตราซาวด์ ครอบคลุมท่ัวประเทศ ตอบสนองการ

จดัการทีใ่หญ่ขึน้ หลากหลายขึน้ การลงข้อมลูทีแ่ม่นย�า 

วินิจฉัย ส่งต่อรักษาได้รวดเร็ว น�าไปสู่นวตกรรมใหม่ๆ 

CASCAP จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรน�ำเสนอ

เค้ำโครงกำรวิจัยภำยใต้โครงกำรวิจัยท้ำทำยไทย: 

ประเทศไทยปลอดพยำธิใบไม้ตับ (Fluke Free 

Thailand)

ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 CASCAP ได้จัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การน�าเสนอเค้าโครงการวิจัย

ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย: ประเทศไทยปลอด

พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) ส�าหรับคณะ

นักวิจัยโครงการท้าทายไทย ที่ได้รับทุนจากส�านักงาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช. ปีงบประมาณ 2559) 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 63 คน ประกอบด้วย

คณะนักวิจัยทั้งหมด 11 โครงการ ได้แก่

1.อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ

2.รักษาโรคพยาธิใบไม้ตับในสุนัขและแมวแบบกลุ่ม

3.การประยุกต์ใช้การตรวจวินิจฉัยวิธีใหม่ในการก�าจัด

พยาธิในชุมชนต้นแบบ 

4.การจัดระบบสุขาภิบาลเพื่อก�าจัดการติดเชื้อพยาธิ

ใบไม้ตับ 

5.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการเฝ้าระวัง

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

6.การจดัท�าหลกัสตูรและผลติสือ่ความรูเ้รือ่งโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในโรงเรียนและประชาชน

ทั่วไป 

7.การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน�้าดีด้วยวิธีอัลตร้า

ซาวด์ 8.การน�าผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีที่ได้รับการผ่าตัด

เข้ารักษาเสริมด้วยเคมีบ�าบัด 

9.การศึกษาผลกระทบของการด�าเนินงานโครงการ

ท้าทายไทยต่อการเปลีย่นแปลงนโยบายทีเ่ก่ียวข้องกับ

การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

10.การศึกษาข้อมูลและชุดความรู้พ้ืนฐานทางสังคม

เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี 

11.ระบบภูมิสารสนเทศโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง

ท่อน�้าดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

โครงการวจิยัท้าทายไทยจะใช้ระยะเวลาการท�าวจิยัทัง้

สิน้ 3 ปี มวีตัถปุระสงค์เพือ่ก�าจดัพยาธใิบไม้ตบัและลด
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อบุตักิารณ์ของโรคมะเรง็ท่อน�้าดใีนประชากรไทยภาค

อีสาน 20 จังหวัด ภาคเหนือ 6 จังหวัดและ จ.สระแก้ว

อกี 1 จงัหวดั รวมเป็น 27 จงัหวดั ครอบคลมุกลุ่มเส่ียง

ถึง 6,000,000 คน ในพื้นที่กว่า 84 ต�าบล โครงการ

วิจัยท้าทายไทยเป็นโครงการบูรณาการ มีการท�างาน

ร่วมกนัของนักวจิยัและ นักวิชาการ กว่า 11 สาขา ร่วม

ด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหาพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็

ท่อน�้าดีให้เกิดความยั่งยืน

กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรนักวิชำกำรและอำสำ

สมัครสำธำรณสุข

วนัที ่18–19 ตุลาคม 2559 การฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิาร

นักวิชาการและอาสาสมัครสาธารณสุข ภายใต้ 

โครงการก�าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุศลฯภาควิชาปรสิตวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ และ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้

ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(CASCAP)คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมอวานี 

ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

และวนัที ่17-18 พฤษจกิายน 2559 มีการฝึกอบรมเชงิ

ปฏิบัติการนักวิชาการและอาสาสมัครสาธารณสุข รุ่น

ที่ 2 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การท�างานร่วมกับ

โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น�้าดี” คุณจารุณี แก้วยอด นักวิชาการสาธารณสุข โรง

พยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลบ้านก้าวหน้า,”การสร้าง

แรงบันดาลใจในการท�างาน” รศ.ดร. ประสทิธิ ์คณุรุตัน์ 

อาจารย์ประจ�าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และคณะ,”มาตรฐานการด�าเนินงานการประเมินผล

การรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ (Follow up)” และการ

ตรวจสอบความถูกต้องในการลงผลการตรวจโรคพยาธิ

ใบใม้ตับและพยาธิอื่นๆ ในระบบ Isan cohort ศ.ดร. 

ไพบูลย์ สทิธถิาวร อาจารย์ประจ�าภาควชิาปรสติวทิยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

คณะ,”มาตรฐานการด�าเนินงานการให้ยา (Treat-

ment)” ศ.ดร. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ อาจารย์ประจ�า

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น และคณะ

คุณปัทมนิธิ เสนำณรงค์ ผู ้แทนส�ำนักงำนมูลนิธิ

ส�ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ เยี่ยมชม

โครงกำร CASCAP

คุณปัทมนิธิ เสนาณรงค์ ผู ้แทนส�านักงานมูลนิธิ

ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คุณธวัชชัย 

พเิศษกุล จาก บรษัิท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากดั เข้าพบ

และเยีย่มชมโครงการ CASCAP และศูนย์ความเป็นเลศิ

มะเร็งท ่อน�้ าดี  โรงพยาบาลศรีนครินทร ์  คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.นพ.

ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP รอง

ประธานมูลนธิมิะเร็งท่อน�า้ดี, ศ.ดร.พวงรตัน์ ยงวิณชย์ 

เลขธิการมูลนธิมิะเร็งท่อน�า้ด,ี ศ.ดร.ไพบลูย์ สทิธถิาวร 

และคณะผู้บริหารโครงการ CASCAP ให้การต้อนรับ 

และบรรยายพิเศษเกี่ยวความเป็นมาของโครงการฯ 

ตลอดถงึการพฒันาการการด�าเนนิงานของโครงการใน

การตรวจ นวตักรรมในการตรวจปัสสาวะ เพ่ือคดักรอง

กลุ่มตดิเชือ้พยาธใิบไม้ตบั จาก ศ.ดร.ไพบลูย์ สทิธถิาวร 

อกีท้ังยงัมีการไปเยีย่มชมหอผูป่้วยมะเร็งท่อน�า้ด ีทีห่อ

ผู้ป่วยพิเศษ 8C ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน�้าดี โรง

พยาบาลศรนีครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น อีกด้วย

CASCAP จัดกำรประชุมวิชำกำร ประจ�ำปี 2559  

ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 โครงการแก้ไขปัญหา

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ CASCAP ร่วมกับ ส�านักงานประสานความ

ร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2559  ณ 

โรงแรมโฆษะขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หัวข้อ “จาก

งานวิจัย... สู่นวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทาง

สงัคม” การประชมุคร้ังนี ้มหาวิทยาลยัขอนแก่น ได้รบั

ความร่วมมอืจากหลายหน่วยงาน อาท ิมลูนธิทิรัพย์สนิ

ส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิปิดทอง

หลงัพระ มลูนธิริากแก้วกระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ส�านักนายกรัฐมนตรี 

และ ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการวจัิย ซึง่การด�าเนนิ

งานตามโครงการเป็นไปตามนโยบาย Culture and 

Care Community การห่วงใยการดูแลสังคมในมิติ

ต่างๆ มภีารกจิ บทบาทส�าคญัในการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้การแก้ปัญหา และสร้างการพัฒนาให้กับชุมชน 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความคาดหวัง ที่จะ

น�าพาและชี้น�าสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ให้ดยีิง่ขึน้” มคีณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัขอนแก่น นกั

วชิาการเครอืข่ายชุมชน ประชาชนทีส่นใจร่วมงานกว่า 

600 คน การประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นเวทีในการรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการด�าเนิน

งานและแลกเปลีย่นองค์ความรู้ ประสบการณ์และสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงการระดมความคิดเห็น

จากนักวิจัย นักวิชาการ ในการหาแนวทางการพัฒนา

ชนบทที่ยั่งยืน ถ่ายทอดความรู้สู ่ชุมชนให้สามารถ

เตรียมรับมือและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

มหำวทิยำลยัขอนแก่น โดยโครงกำรแก้ไขปัญหำโรค

พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี(CASCAP) ได้จัด

มหกรรม “สร้ำงสุ(ก)ในสังคม : คนและปลำปลอด

พยำธิ อำหำรปลอดภัย”

ภายในงานมีการประกวด “ส้มต�าปลอดพยาธิ” จาก

เชฟส้มต�าทัว่อสีาน ชงิถ้วยรางวลัจากนายแพทย์โสภณ 

เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ละร้านส้มต�านั้น

ท่ีเข้าประกวดมกีารตรวจหาเชือ้พยาธใิบไม้ตบั ว่ามปีน

เปื้อนและปลอดพยาธิใบไม้ตับหรือไม่ มีนิทรรศการ

การตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะ การ

ประเมินความเสี่ยงมะเร็งท่อน�้าดีจากมีกิจกรรม มีการ

เปิดตัวนวัตกรรมการตรวจตรวจพยาธิใบไม้ตับใน

ปัสสาวะคร้ังแรกของโลก ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ด�าเนิน

งานและพัฒนามากว่า 10 ปี ของ ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิ

ถาวร และคณะมีนิทรรศการการ โครงการปลาปลอด

พยาธิ:อาหารปลอดภัย โดย รศ.ดร.สพ.ญ. ธิดารัตน์ 

บุญมาศและคณะทีมวิจัย มีนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี จากทีมงานมูลนิ

ธมะเร็งท่อน�้าดี มีนิทรรศการแสดงข้อมูลกลุ่มเส่ียง

มะเร็งท่อน�้าดี ให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยบริการเครือข่าย

สาธารณสุข โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ CASCAP 

พร้อมแสดงการขั้นตอนการลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ด้วย

เครื่องอัลตราซาวด์ระบบความพิวเตอร์ CASCAP 

Cloud จากทมีงานศูนย์จดัการข้อมูลและวเิคราะห์ทาง

สถิติ  DAMASAC ในงานได ้ รับความสนใจจาก 

ประชาชน นักข่าว เจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้บริหาร ด้าน

สาธารณสขุและมหาวทิยาลัยขอนแก่น และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างคับคั่ง

ติดตำมข่ำวสำรจำกโครงกำร CASCAP 

ได้ที่ www.facebook.com/cascapfc




