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คุยกับคุณหมอณรงค์
น.พ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP

สวัสดีครับท่านผู้อ่านผมมีเรื่องที่จะเล่าเหตุการณ์ที่ส�ำคัญให้ทุกท่านได้ จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดๆที่จะ
ทราบ
สามารถน�ำผลงานการศึกษาและวิจยั ของตนเองออกมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน่ ภาคและการขยายไปเป็นครอบคลุม
จากการท�ำงานของโครงการ CASCAP ที่ผ่านมาเกือบ 3 ปี ในที่สุดก็ เกือบทั้งประเทศเช่นนี้ด้วย นับว่าเป็นเรื่องที่ส�ำคัญของมหาวิทยาลัยไทย
สามารถผลักดันให้การแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีเป็น ที่ได้เพิ่มหน้าที่และบทบาทที่ส�ำคัญในการแก้ปัญหาของประเทศจน
วาระแห่ ง ชาติ ไ ด้ แ ละคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ไ ห้ ค วามเห็ น ชอบกั บ แผน สามารถช่วยให้ประเทศชาติสามารถแก้ปัญหาเช่นนี้ได้ มหาวิทยาลัย
“ยุทธศาสตร์ทศวรรษการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ ขอนแก่นได้ผา่ นช่วงเวลาของการพัฒนาตนเองมามากกว่า 50 ปีแล้ว และ
น�้ำดี” เมื่อ 21 มิถุนายน 2559 จะท�ำให้การแก้ไขปัญหานี้ถูกยกระดับ ได้แสดงให้สังคมเห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีศักยภาพเพียงพอที่จะใช้
ความส�ำคัญจากวาระอีสานเป็นงานระดับชาติและมีความยัง่ ยืนอย่างเป็น ทรัพยากรต่างๆรวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยเองสร้าง
รูปธรรมมีการก�ำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีงบประมาณให้สามารถ ประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างมีคุณค่าเพราะไม่ได้เป็นเพียงมหาวิทยาลัย
ท�ำงานได้ โดยที่มีเป้าหมายว่าจะต้องลดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและ ที่ท�ำงานเพียงเรื่องการสอนและการวิจัยเท่านั้นแต่ยังได้มองปัญหาของ
มะเร็งท่อน�้ำดีให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขอีกต่อไป นับ ประชาชนและระดมสรรพก�ำลังแก้ไขปัญหาดังที่ปรากฏ
ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานวิจยั ทีท่ ำ� มา
อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพจนสามารถน�ำงานวิจัยเหล่านั้นมาท�ำเป็น โครงการ CASCAP ได้มีบทบาทที่ส�ำคัญกับการแก้ปัญหาดังที่กล่าวท�ำให้
โครงการเพื่อรักษาประโยชน์ให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียง มหาวิทยาลัยบรรลุผลส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในภาค
เหนือ ในการแก้ไขปัญหาทีช่ าวบ้านประสบอยูม่ าช้านานจนในทีส่ ดุ ก็เป็น ตะวันออกเฉียงเหนือแต่ความส�ำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามหาวิทยาลัยไม่
แบบอย่างให้กระทรวงสาธารณสุขยอมรับและตัดสินใจขยายงานนี่ไปสู่ ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ และสนั บ สนุ น โครงการนี้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ที่ ผ ่ า นมา
ภาคเหนือและภาคตะวันออก ซึง่ บางจังหวัดมีปญ
ั หาทีค่ ล้ายกับประชาชน มหาวิทยาลัยได้ให้ความส�ำคัญและสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการเล็งเห็นผลส�ำเร็จที่จะเกิดขึ้นและที่
ส�ำคัญยิง่ ต่อประชาชน ท�ำให้รฐั บาลได้มมี ติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ นอกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์ของการก�ำจัดพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี ให้แผนที่ ขอนแก่น ก็ได้มสี ว่ นทีส่ ำ� คัญในการผลักดันโครงการ CASCAP ให้สามารถ
สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นระบบมีผรู้ บั ผิดชอบและงบประมาณสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้สนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะ
เป็นเวลา 10 ปี นอกจากนี้แล้วยังก�ำหนดเป็นแผนงานปกติให้ได้หลังจาก แพทยศาสตร์สามารถทุ่มเทก�ำลังงานก�ำลังใจให้กับเรื่องนี้อย่างดียิ่ง
ปีที่ 10 ซึ่งก็หมายความว่าประชาชนทั้งหลายจะได้ประโยชน์จากการ นอกจากนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์อย่าง ทัว่ ถึงเท่าเทียมมีประสิทธิภาพ ทัน ขอนแก่น ก็ได้ให้พื้นที่หอผู้ป่วย ห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยหนัก เพื่อใช้ใน
เวลามีความยั่งยืนและสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
การรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งท่อน�ำ้ ดีทถี่ กู ส่งตัวมาจากทุกพืน้ ทีข่ องภาคอีสานและ
ภาคเหนือบางส่วน ให้ได้รับการรักษาเป็นอย่างดี ไม่เพียงเท่านี้ยังได้ก่อ
ตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน�้ำดี” เพื่อฝึกอบรมศัลยแพทย์ผู้
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เชี่ยวชาญในการรักษาผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องตับทางเดินน�้ำดีและตับ ส�ำเร็จให้ได้และขณะเดียวกันเราก็ช่วยให้ประเทศต่างๆ สามารถพัฒนา
อ่อนเพือ่ เป็นการรองรับจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าสูก่ ารรักษาให้หายขาดเพิม่ ขึน้ เทคโนโลยีที่ส�ำคัญที่เขาต้องการได้ด้วย การสร้างประโยชน์ร่วมกันเช่นนี้
เรื่อยๆ
ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนยาวนานและตอบโจทย์ที่ต้องการได้
โครงการ CASCAP ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาต่างๆ ในคณะ
แพทยศาสตร์ เช่น ภาควิชาศัลยศาสตร์ รังสีวทิ ยา พยาธิวทิ ยา อายุรศาสตร์
ชีวเคมี ปรสิตวิทยา และเภสัชวิทยา ที่ให้คณาจารย์ในภาควิชาเหล่านี้มา
ท�ำงานกับโครงการ ถ้าปราศจากคณาจารย์เหล่านี้ก็คงยากที่จะท�ำงาน
ใหญ่เหล่านี้ให้ส�ำเร็จได้

จะเห็นได้ว่าการที่จะผลักดันปัญหาใดๆ ให้เป็นวาระแห่งชาตินั้นไม่
สามารถท�ำได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งในวิชาชีพ ทีม
วิชาชีพ ทีมคณาจารย์ ทีมมหาวิทยาลัย ทีมกระทรวง และทีมประเทศ
จึงจะเกิดพลังอันยิง่ ใหญ่ในการผลักดัน จนเกิดความส�ำเร็จทีย่ งิ่ ใหญ่ในการ
ผลักดันปัญหาที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงปัญหาพื้นถิ่นเท่านั้น ให้คนอื่นๆ
และรัฐบาลมองเห็นว่านี่คือปัญหาที่ส�ำคัญ และมีความเร่งด่วนเพียงพอที่
จะแก้ไขปัญหานี้อย่างทันที มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องได้ ดังที่ปรากฏ
เป็นมติคณะรัฐมนตรีตามที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้ว อย่างไรก็ตามโครงการ
CASCAP ต้องเดินหน้าต่อไป เพือ่ ทีจ่ ะผลักดันนโยบายต่าง ๆ ทีย่ งั คงมีอยู่
ให้ส�ำเร็จให้ได้ นอกจากนี้แล้ว งานพัฒนาการวินิจฉัย การเฝ้าระวัง การ
ติดตาม และการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็เป็นงานที่ส�ำคัญที่จะท�ำควบคู่ไปกับรัฐบาลและงา
นอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่ว่าจะเป็นงานวิจยั พืน้ ฐาน งานวิจยั ทางคลินกิ และ
งานวิจัยประยุกต์ ทั้งหลายนี้ก็มีความจ�ำเป็นที่ยังจะต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง
ยังต้องการระดมสรรพก�ำลังในการท�ำงานนี้อีกต่อไป ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
เดิมที่ผ่านมา

นอกจากนีแ้ ล้ว ทางโครงการยังได้รบั ความสนับสนุนและร่วมมือจากคณะ
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น คณะเทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข
ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และ ส�ำนักหอสมุด เข้ามาร่วมกันท�ำงาน
เพราะปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่อง
ทางการแพทย์แต่เพียงด้านเดียว หากเป็นเรือ่ งทางสาธารณสุข สิง่ แวดล้อม
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี การปกครอง และอื่นๆอีกมาก ที่ต้องการผู้
เชี่ ย วชาญในทุ ก ๆ ด้ า นระดมก� ำ ลั ง ความคิ ด การร่ ว มมื อ ท� ำ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่ส�ำคัญที่สุดก็คือกระทรวง
สาธารณสุขที่ได้ท�ำงานร่วมกันกับโครงการ CASCAP มาตั้งแต่ต้น และ
สามารถสร้างพลังขับเคลือ่ นให้กระทรวงอืน่ มาร่วมมือด้วย เช่น กระทรวง
ศึกษาธิการ มหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นต้น ซึ่งการ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังถือว่าเป็นประเทศที่ยากจน พวกเราต้อง
ท�ำงานต่างๆ เพิ่งเริ่มต้น จะได้มีการพัฒนาอีกต่อไปเพื่อให้งานทั้งหลาย ท�ำงานภายใต้บริบทของความขาดแคลนต่างๆ มากมาย เราจึงต้องหาผู้
ถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
ร่วมอุดมการณ์จากองค์กรการกุศล และเอกชนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเข้ามาช่วยกัน และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื ก�ำลังใจ ก�ำลังกาย ก�ำลัง
ปัญหาของพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีนนั้ มิได้มเี ฉพาะภาคตะวันออก ความคิดจากประชาชนคนไทยทุกคน ช่วยกันแก้ปัญหาของชาวบ้าน ให้
เฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นหากแต่ประเทศลาว มีสขุ ภาพทีด่ ี อันจะท�ำให้ครอบครัวสังคมและประเทศชาติสามารถพัฒนา
กัมพูชา และเวียดนาม ก็มีปัญหานี้เช่นกันเราจะไม่สามารถก�ำจัดพยาธิ ได้ เม็ดฝนเพียงเม็ดเดียวไม่สามารถท�ำให้เราเปียกได้ แต่เม็ดฝนจ�ำนวน
ใบไม้ตับให้หมดไปจากประเทศไทยได้ หากไม่มีการแก้ไขปัญหานี้ใน มากมายก็สามารถท�ำให้เกิดเป็นแม่นำ�้ ใหญ่ เป็นทะเล และเป็นมหาสมุทร
ประเทศเพื่อนบ้าน แต่ประเทศไทยยังยากจนอยู่ จ�ำเป็นต้องได้รับความ ได้ฉันใด ความช่วยเหลือจากทุกๆ ท่านก็จะช่วยให้พวกเราร่วมกันแก้
ร่วมมือจากประเทศอืน่ ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพและมีความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือทัง้ ปัญหานี้ได้เช่นกัน
จากภาครัฐเอกชนและองค์กรการกุศลทัง้ หลาย โครงการ CASCAP จึงได้
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ เช่น Imperial College London ด้วยรักและศรัทธา
, University of London , กองทุนมะเร็งท่อน�้ำดีแห่งลอนดอน (AMMF) สวัสดีครับ
, มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงค์โปร (NUS) George Washington University และมหาวิทยาลัยหลายแห่งในญี่ปุ่น , KIT (Karlsruhe Institute of
Technology) จากเยอรมนี ความร่วมมือเหล่านีเ้ ป็นการท�ำความร่วมมือ
แบบเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น(Win-Win) เพราะเราต้ อ งการความรู ้ ทั ก ษะ
เทคโนโลยี และเงินทุนต่างๆเพือ่ ช่วยผลักดันงานทัง้ หลายให้ประสบความ
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เมื่อพิชิตยอดเขาลูกแรก :
มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลักดันการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้ำดีให้เป็นวาระแห่งชาติ

น.พ.ณรงค์ ขันตีแก้ว

โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care
Program : CASCAP) เป็นโครงการหนึง่ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ แก้ไขปัญหา
สาธารณสุขที่ส�ำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีคนป่วยเป็นมะเร็ง
ท่อน�้ำดีมากกว่า 10,000 รายต่อปี และมีสาเหตุที่ส�ำคัญคือการติดเชื้อ
พยาธิใบไม้ตับจากการรับประทานปลา ในวงศ์ปลาตะเพียนแบบสุกๆ
ดิบๆ ซึง่ มีประชาชนทีต่ ดิ เชือ้ พยาธินกี้ ว่า 6 ล้านคน และคนเหล่านีจ้ ะป่วย
เป็นมะเร็งท่อน�้ำดีปีละ 1-2 หมื่นราย จากนั้นก็เสียชีวิตภายใน 1 ปี ซึ่ง
ปัญหานีไ้ ด้สร้างความเสียหายให้กบั ชาวอีสานมากมาย ทัง้ ในแง่ของสังคม
เศรษฐกิจ การศึกษา และการพัฒนาประเทศ โครงการ CASCAP ได้เริ่ม
ด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ร่วมกับ
โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ “ยุทธศาสตร์ทศวรรษการแก้ไข มูลนิธมิ ะเร็งท่อน�ำ้ ดี โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ เป็นตัวอย่างของการแก้ไข
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี” ให้เป็นโครงการต่อเนื่อง 10 ปี ปัญหาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีทงั้ ในด้านการป้องกัน การวินจิ ฉัย
หลังจากนั้นให้ก�ำหนดเป็นงานประจ�ำที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง และการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี ให้ประชาชนสามารถ
ด�ำเนินการ
เข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขได้ทั่วถึงกัน ไม่ว่าประชาชนเหล่านั้นจะ
รู้หรือไม่รู้ จะยากดี มีจน หรืออยู่ใกล้ไกล เพียงไร ก็ให้มีโอกาสได้รับการ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวาระทีค่ รบรอบ 50 ปี ปีแห่งการอุทศิ เพือ่ สังคม
เมื่อ พ.ศ.2557 ได้มีโครงการที่ด�ำเนินขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ส�ำคัญใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นปัญหาด้านการศึกษา สุขภาพ และปัญหา
ความเลื่อมล�้ำทางสังคม ซึ่งมีโครงการภายใต้นโยบายนี้ได้แก่โครงการแก้
ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตบั
และมะเร็งท่อน�้ำดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการแก้จน โดยมุ่ง
ทีจ่ ะด�ำเนินการให้สำ� เร็จภายใน 5 ปี ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2557-2561 เมือ่ ด�ำเนิน
การมาประมาณ 2 ปี เ ศษ รั ฐ บาลก็ ไ ด้ ป ระกาศให้ ก ารแก้ ไขปั ญ หา
สาธารณสุขทีส่ ำ� คัญ คือการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี
เป็นนโยบายที่ส�ำคัญของรัฐบาล

ดูแลอย่างเท่าเทียมกัน อย่างทันเวลา มีมาตรฐาน สมศักดิศ์ รีและอย่างต่อ ในปัจจุบัน CASCAP Tools ได้พัฒนาเป็น Isan Cohort เนื่องจาก
เนื่อง โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติให้ได้
กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความส�ำคัญของการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน�ำ้ ดีนี้ และได้ขยายการปฏิบตั กิ ารให้ครอบคลุมทัว่ ภาค
CASCAP ได้เริม่ ท�ำงานกับมูลนิธมิ ะเร็งท่อน�ำ้ ดีตงั้ แต่เริม่ งานดังทีก่ ล่าวแล้ว อีสาน ภาคเหนือและภาคตะวันออก ซึ่งจังหวัดต่างๆก็มีปัญหานี้เหมือน
เพื่อที่จะให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือประชาชน กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท�ำให้ต้องเพิ่มการปฏิบัติการ
เพราะการแก้ไขปัญหาทีส่ ำ� คัญมีปจั จัยทีจ่ ะเกิดความส�ำเร็จก็คอื ความร่วม เป็น 27 จังหวัด และโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุข และ
มือของประชาชน ซึ่งถ้าจะให้เป็นไปดังนี้ได้ ประชาชนต้องเกิด “ความ หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาใช้ Isan Cohort เพื่อปฏิบัติงาน และติดตาม
ตระหนักรู้” หรือ “Awareness” เสียก่อน การน�ำมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี ประเมินผลในแบบ real time กว่า 3,000 หน่วยงาน และมีประชาชนได้
ซึ่งเป็นภาคเอกชนมีประชาชนจากหลายภาคส่วนมาเริ่มด�ำเนินการ จึง รับการขึ้นทะเบียนเพื่อติดตามคัดกรอง ตรวจรักษาแล้วกว่า 3 แสนราย
เป็นจุดเริ่มแรกแห่งความส�ำเร็จที่ส�ำคัญ
นับได้ว่า CASCAP Tools มีการพัฒนาและสามารถใช้งานครอบคลุมไป
ในทุกพื้นที่ภายในระยะเวลาไม่ถึง 3 ปี
โครงการนี้ ไ ด้ เริ่ ม ท� ำ งานตรวจคั ด กรองกลุ ่ ม เสี่ ย งมะเร็ ง ท่ อ น�้ ำ ดี ด ้ ว ย
เครื่อง“อัลตราซาวด์” ซึ่งมีเป้าหมายเบื้องต้นที่ 150,000 รายใน 5 ปี โครงการ CASCAP และมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี ได้มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไข
โดยเริม่ ฝึกอบรมแพทย์เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป ทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลชุมชน ปัญหานี้ให้ได้ จึงได้น�ำเสนอปัญหานี้ให้ประชาชนและเครือข่ายต่างๆ ได้
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อที่จะให้แพทย์มีความรู้ ความสามารถ รับรู้ รับทราบ และมีความเข้าใจ จนเกิดความร่วมมือในการเสนอปัญหา
และมีความช�ำนาญ จนสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีความมั่นใจ นี้ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันทีและเป็นวงกว้าง โดยทาง
เพราะโดยปกติแล้ว แพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลชุมชนก็ต้องใช้ความรู้และ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติและทีป่ ระชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 7 ใน
ทักษะของการตรวจอัลตราซาวด์ ในการให้บริการรักษาพยาบาลในผูป้ ว่ ย การประชุมระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 ประกาศให้ “การแก้ไข
อยู่แล้ว เช่นการวินิจฉัยโรคนิ่วในไต การตรวจรักษาทางด้านสูติ-นรีเวช ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในประชาชน” เป็นมติสมัชชา
ศาสตร์ และการตรวจรักษาผู้ป่วยอุบติเหตุ เป็นต้น โดยที่ภาครังสีวิทยา สุขภาพแห่งชาติ และได้น�ำมตินี้เสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการ เมื่อ 7 พฤษภาคม 2558 นับว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและติดตามประเมินผลโดย Computer Soft- จุดประกายความคิดให้ประชาชนได้เห็นภัยของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ware ที่มีชื่อว่า CASCAP Tools ซึ่งท�ำงานบน website http://www. ท่อน�้ำดี ซึ่งมิได้เกิดเฉพาะประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
cascap.in.th ตั้งแต่เริ่มโครงการ
เพียงเท่านั้น หากยังกระจายอยู่หลายพื้นที่ในประเทศไทย ที่ปัญหานี้จัก
ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและทันเวลา
CASCAP Tools เป็น computer Software ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็น
เครื่องมือโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure tools) ในการด�ำเนินงาน อีกมิติหนึ่งของการปฏิบัติงานของ CASCAP ก็คือสร้างพันธมิตรและ
โครงการขนาดใหญ่อย่างนี้ เพราะในอนาคตถ้าหากมีการน�ำโครงการ กัลยาณมิตรในการแก้ไขปัญหานีเ้ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จากการร่วมมือกับ
CASCAP ไปขยายผลจะต้องสามารถรองรับข้อมูลของผูป้ ว่ ยและกลุม่ เสีย่ ง มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีตั้งแต่แรกเริ่ม ก็ได้รับความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี
ได้เป็นจ�ำนวนมากกว่า 10 ล้านคนขึ้นไป ทางโครงการจึงได้ลงนามความ ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับมะเร็งท่อ
ร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ศนู ย์จดั การข้อมูลและวิเคราะห์ทาง น�้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ และร่วมบริจาคในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ทั่ว
สถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์(DAMASAC) เป็นผูด้ ำ� เนินการพัฒนา Soft- ประเทศไทย โดยที่ทางบริษัท CP ALL ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งการร่วม
ware และจัดการฝึกอบรม ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Soft- มือนีม้ ผี ลท�ำให้ประชาชนให้ความร่วมมือและบริจาคเข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง
ware นีจ้ ะมีโครงสร้างเพือ่ รองรับงานตัง้ แต่การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตบั นอกจากบริษัท CP ALL แล้ว ยังได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิแม่ฟ้า
และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีไปด้วยกัน ทัง้ ในด้านปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมอิ ย่าง หลวง มูลนิธปิ ดิ ทองหลังพระและมูลนิธริ ากแก้ว ทีเ่ ห็นความส�ำคัญในการ
ครบวงจร โดยให้เริ่มที่การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การวินิจฉัย และการรักษา ช่วยเหลือประชาชน จนท�ำให้มูลนิธิส�ำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดีก่อน หลังจากนั้นค่อยเริ่มการวินิจฉัย การรักษาและ ได้เข้ามาสนับสนุนโครงการ CASCAP โดยได้มอบเงิน 40 ล้านบาท เพื่อ
ติดตามผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับตามมา
จัดซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ให้ทาง CASCAP เพื่อมอบต่อให้โรงพยาบาล
ชุมชนตรวจคัดกรองประชาชนทีเ่ ป็นกลุม่ เสีย่ งมะเร็งท่อน�ำ้ ดีและเชือ่ มโยง
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กับระบบ Isan Cohort เพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง เท่าเทียมของประชาชนที่จะได้รับการบริการของสาธารณสุขที่
ต่อไป
ส�ำคัญนี้ CASCAP จึงได้ระดมสรรพก�ำลังของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในงานวิจยั ด้านต่างๆ เข้ามาท�ำงานร่วม
จากการทีไ่ ด้รว่ มมือกับกระทรวงสาธารณสุขตัง้ แต่ตน้ และการร่วมมือกับ อุดมการณ์กนั เพราะโครงการต่างๆ ทีจ่ ะท�ำงานวิจยั นีม้ คี วามหลากหลาย
ภาคเอกชนดังที่กล่าว ได้ก่อให้เกิดการประกาศนโยบายของกระทรวง และต้องครอบคลุมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
สาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัด แก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตบั พร้อมๆกับการตัดวงจรชีวติ พยาธิใบไม้ตบั ตัง้ แต่
โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีเพื่อถวายเป็น การจัดการพยาธิใบไม้ใน สุนขั แมว หอย และปลา ตลอดจนแหล่งน�ำ้ และ
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ สิง่ แวดล้อมต่างๆ เพือ่ ขจัดพยาธิให้หมดสิน้ ไป นอกจากนีย้ งั ช่วยพัฒนาการ
70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ตรวจพยาธิใบไม้ตับจากวิธีเดิมๆ คือการตรวจอุจจาระ ได้พัฒนาวิธีใหม่
ราชินนี าถทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตลอดจนในปีพทุ ธศักราช คือการตรวจปัสสาวะซึ่งจะท�ำให้การตรวจพยาธิมีความควบคลุมและมี
2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 สิทธิภาพ ท�ำให้การรักษาพยาธิใบไม้ตับได้ดีและคลอบคุมมากยิ่งขึ้น
พรรษา จึงเป็นเหตุการณ์ที่ส�ำคัญที่เกิดขึ้น เมื่อ 18 มกราคม 2559 ที่ นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การจัดการ
จังหวัดสกลนคร ซึง่ การท�ำงานของกระทรวงสาธารณสุขในครัง้ นีไ้ ด้มกี าร ศึกษาเพื่อแก้ไขอุปนิสัยการกินปลาดิบ (Raw Attitude) การเรียนรู้เรื่อง
ประสานความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ CASCAP อาหารปลอดภัยในโรงเรียน รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้โครงการนี้สามารถเริ่มต้นเพื่อที่จะขับ ท่อน�้ำดี การรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี และยังต้องมีงานวิจัยที่ส�ำคัญคือ
เคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนต่อไป
เรื่องงานวิจัยในมุมมองทางด้านการแพทย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ของมะเร็งท่อน�้ำดี เพื่อหาทางปิดช่องโหว่ของการแก้ไขปัญหาให้ได้ และ
ในปี 2557 ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น สุดท้ายที่ส�ำคัญมากก็คือการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย
ได้ประกาศให้ประเทศไทย มีการท�ำงานวิจัยเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา จากการด�ำเนินงานต่างๆ ทัง้ หมดอีกด้วย เราจึงได้รวบรวมอาจารย์นกั วิจยั
ของประเทศไทยได้อย่างเห็นผล และเป็นรูปธรรม จึงได้ตั้งโครงการ ให้มาร่วมท�ำงานหลายคณะวิชา เช่น จาก คณะแพทยศาสตร์ เทคนิคการ
“ท้าทายไทย” หรือ “Grand Challenges Thailand” และได้กำ� หนด แพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
กรอบการวิจยั ทีส่ ำ� คัญไว้หนึง่ ในนัน้ คือ โครงการวิจยั เพือ่ แก้ไขปัญหาพยาธิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หอสมุดกลาง และคณะอืน่ ๆ ทีก่ ำ� ลัง
ใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี ซึง่ เรียกชือ่ ว่า “ โครงการประเทศไทยไร้พยาธิ จะตามมา นับว่าเป็นการรวมตัวที่ส�ำคัญของการท�ำงานวิจัยที่ส�ำคัญของ
ใบไม้ตับ” หรือ “Fluke Free Thailand” นี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญที่ ประเทศ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ท�ำให้หลายๆ ส่วน เห็นความส�ำคัญของปัญหาและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส�ำนักงานงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้ให้ความส�ำคัญและได้ การที่พยายามแก้ปัญหานี้โดยล�ำพังตัวของเราเองนั้น เป็นเรื่องที่ดี และ
มอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำ� เนินงานโครงการวิจัยนี้ให้ส�ำเร็จ เราก็ได้เริ่มแล้ว แต่เนื่องจากเรื่องนี้ยังคงต้องค้นคว้าลงลึกในหลายๆ
ใน 5 ปี ในเงินเบื้องต้น 150 ล้านบาท โดยจัดงานแถลงข่าวนี้เมื่อเดือน ประเด็น ไปพร้อมกัน เช่นการค้นหาวิธีวินิจฉัยโรคแบบใหม่ๆ ที่ราคาถูก
มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
ได้ผลเร็วและแม่นย�ำ การค้นหาวิธีการรักษาด้วยวิธีต่างๆ ที่ท�ำให้ผลการ
รักษาดีขนึ้ ผูป้ ว่ ยมีอายุยนื ยาวมากขึน้ พร้อมๆกับคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และ
“โครงการประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand)” การค้นคว้าอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง การศึกษาเหล่านีล้ ว้ นมีราคาแพง ประเทศเรา
เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าขนาดใหญ่ ที่ วช. ได้ให้ทุนแบบใหม่ เพื่อที่จะ ยังเป็นประเทศที่ยากจน คงไม่สามารถท�ำเองได้โดยล�ำพัง เราจึงต้องการ
ขจัดปัญหานี้ให้ได้ จึงเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะใช้ความรู้ ความร่วมมือกับต่างประเทศเพือ่ ร่วมค้นคว้าและพัฒนางานวิจยั องค์ความ
ความสามารถท�ำงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาให้จงได้ จึงได้มอบหมายให้ รู้ เทคโนโลยี วิธีใหม่ๆ และที่ส�ำคัญคือเงินทุน (Grant) เพื่อที่จะท�ำงานได้
โครงการ CASCAP เป็นผูด้ ำ� เนินการ ท�ำให้งานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ ขณะนี้เราได้มีความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา
ตับและมะเร็งท่อน�ำ้ ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ มีความสมบูรณ์ และ ยุโรป และประเทศของเอเชียของเรา เช่น George Washington Uniหนักแน่นมากยิ่งขึ้นเพราะจะสามารถใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือให้ผลักดัน versity, Imperial College London , SOAS University of London
ติดตาม ประเมินผล และสร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ ให้เกิดขึน้ ตลอดจนท�ำให้ , Karlsruhe Institute of Technology, Mie University , Keio Uniเกิดนโยบายใหม่ที่ส�ำคัญท�ำให้การแก้ปัญหานี้มีความถูกต้อง มีมาตรฐาน versity , Tokyo Woman’s Medical University , และ National
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University of Singapore เป็นต้น กัลยาณมิตรทั้งหลายเหล่านี้ได้ร่วม
ท�ำงานกับพวกเราเป็นอย่างดี และได้ประโยชน์ร่วมกันแบบเพื่อนช่วย
เพือ่ น (WIN-WIN) นอกจากจะได้ทำ� งานเพือ่ ประชาชน ได้องค์ความรูแ้ ละ
ประโยชน์ด้านอื่นทางวิชาการแล้ว เรายังได้พัฒนาคนรุ่นใหม่ขั้นมาอีก
และคนรุ่นใหม่เหล่านี้ก็จะมีเพื่อนทางวิชาการอีกมากมายที่จะสามารถ
พัฒนางานทางวิชาการร่วมกันได้อีกในอนาคต จึงเป็นความหวังว่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะสามารถพัฒนางานด้านวิจยั ไปได้อย่างมากมาย
ในอนาคต โดยมิได้มงุ่ หวังเพียงแต่ปริมาณชิน้ งานทางการวิจยั แต่เพียง
อย่างเดียว แต่หากมุ่งหวังในการสร้างคน สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ จาก
การท�ำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ และร่วมกับกัลยาณมิตรจาก
ทั่วโลก นี่คือพื้นฐานการพัฒนาที่ส�ำคัญในอนาคตอันใกล้นี้

ประเทศ องค์กรเอกชนต่างๆ มากมาย ก็เพื่อที่จะมุ่งให้งานนี้ส�ำเร็จลงได้
และให้ประชาชนทัง้ หลายทีร่ อคอยอยูไ่ ด้รบั การเยียวยาอย่างดีทสี่ ดุ ทีพ่ วก
เขาควรที่จะได้รับ ขณะเดียวกันเราก็ต้องพัฒนาการท�ำงานของเราให้ดี มี
ประสิทธิภาพและสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะช่วยกันสร้างงานพัฒนาองค์
ความรู้ พร้อมๆกับก่อให้เกิดอุดมการณ์และจิตวิญญาณในการท�ำงาน
เพื่อการให้ เพื่อที่จะได้ท�ำงานแก้ไขปัญหาที่ส�ำคัญนี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป
อย่างยั่งยืน
การที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ “แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการ
แก้ปญ
ั หาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี” เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ.
2559 ทีผ่ า่ นมานัน้ ไม่ได้เป็นเพียงวันแห่งประวัตศิ าสตร์ทมี่ หาวิทยาลัย
ขอนแก่นได้เป็นองค์กรหลักในการผลักดัน และชี้แนะทางวิชาการให้
ประเทศชาติได้มองเห็นปัญหาที่ส�ำคัญของประเทศชาติ และตัดสินใจ
ลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเท่านั้น แต่หากเหตุการณ์นี้จะเป็นแรงบันดาล
ใจให้ ทุ ก ๆคนที่ เ กี่ ย วข้ อ งในแวดวงวิ ช าการและ CASCAP ได้ มี
อุดมการณ์ที่จะร่วมกันพัฒนาตัวเอง พัฒนามหาวิทยาลัย สังคม และ
ประเทศชาติตอ่ ไปอย่างมีทศิ ทางและเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก

พวกเราชาว CASCAP คิดและร�ำลึกเสมอว่าสิ่งที่พวกเราพยายามท�ำอยู่
ทุกวันนีส้ ดุ ท้ายแล้วประชาชนและประเทศชาติจะได้อะไรบ้าง ทุกๆครัง้
ที่เราออกหน่วยอัลตราซาวด์สัญจร เราจะพบเห็นประชาชนมากมานั่งรอ
คอย อดอาหารมาตั้งแต่เที่ยงคืน ท�ำให้พวกเราต้องรีบตรวจ เพื่อให้พวก
เขาได้รผู้ ลทันที จะได้กนิ ข้าว และกลับบ้าน ความนึกคิดเหล่านีไ้ ด้สะท้อน
ให้พวกเราต้องท�ำงานอย่างหนัก อดทน และอดกลั้นต่ออุปสรรคต่าง ๆ
มากมายที่จะคอยขวางกั้นไม่ให้ท�ำงานนี้ส�ำเร็จลงได้ ความพยายาม
หาความร่วมมือจากพันธมิตรและองค์กรต่าง ๆทั้งจากภายในคณะ จึงเป็นโอกาสส�ำคัญยิง่ ทีพ่ วกเราจะร่วมกันเฉลิมฉลองและยินดีกบั โอกาส
มหาวิทยาลัย กระทรวงต่าง ๆ ตลอดจนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่าง เช่นนี้ครับ
ต่อจากหน้า 12

ปลาร้า ปลาส้ม ปลอดภัย ปลอดพยาธิ ปราศจากมะเร็งท่อน�้ำดี ได้อย่างไร?
“จากการลงชุมชนในพื้นที่เสี่ยง พบว่ายังมีการบริโภค ก้อยปลา ปลาส้ม อยู่ แต่จะหมดความสามารถในการติดเชือ้ สูค่ น ส่วนปลาร้า ถ้าไม่คดิ ถึง
และปลาร้า ท�ำให้ยังมีโอกาสได้รับตัวอ่อนพยาธิและเกิดโรคพยาธิใบไม้ ฤดูว่าหน้าหนาว หรือร้อน ก็ต้องหมักให้นานกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป”
ตับตามมา นอกจากนีย้ งั มีความเชือ่ ทีผ่ ดิ ในเรือ่ งการบริโภคดิบร่วมกับการ
ดื่มเหล้า และการปรุงรสจากมะนาว เกลือ หรือน�้ำเปล่าว่าท�ำให้พยาธิ
ตาย” รศ.ดร.ส.พญ.ธิดารัตน์ บุญมาศ กล่าวเสริม
จากการศึกษาวิจยั พบว่า เหล้าไม่ได้สง่ ผลให้พยาธิตายเลย หากแต่เหล้า
ส่งผลให้พยาธิออกจากตัวหุ้มเกราะได้เร็วขึ้น และสามารถพัฒนาเป็น
ตัวเต็มวัยรวมทั้งขยายขนาดได้ใหญ่กว่าปกติ ส่งผลให้เกิดพังผืดรอบ
ท่อน�้ำดีและในเนื้อตับมากขึ้น
ทัง้ นีว้ ธิ กี ารท�ำปลาร้า ปลาส้ม และระยะเวลาในการหมักก่อนน�ำออกขาย
เพื่อส่งตรงถึงผู้บริโภคอย่างปลอดภัย 100% รศ.ดร.ส.พญ.ธิดารัตน์ บุญ
มาศ กล่าวว่า “ระยะปลอดภัยของปลาส้ม ถ้าไม่นับขนาดเล็ก กลาง
ใหญ่ จะปลอดภัยต้องหมักไว้มากกว่า 3 วัน ถึงจะมีพยาธิที่ยังมีชีวิต
CASCAP | 08

ตัดวงจรก่อนลงจาน

จากแหล่งน�้ำ สู่กรรมวิธีการแปรรูป และวิธีการบริโภค
โดย กองบรรณาธิการ
การจัดการกับมะเร็งท่อน�ำ้ ดีในภาคอีสาน แม้จะดูเป็นเรือ่ งยาก แต่กใ็ ช่วา่ ถิน่ การเปลีย่ นพฤติกรรมการกินเลยกลายเป็นเรือ่ งยาก จึงมีการศึกษาว่า
เราจะจัดการกับมันไม่ได้เอาเสียเลย
ท� ำ อย่ า งไรให้ ค นอี ส านได้ กิ น ของอร่ อ ยของแซบของตนเองได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย ทั้งปลาร้า ปลาดิบ
ภูมิปัญญาในการจัดการอาหารของคนอีสาน หลายสูตรบ่งชี้ให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตที่อยู่กับแหล่งน�้ำ การบริโภคปลา และการถนอมอาหาร ตามรสนิยม ผู้เขียนได้ฟังจากการน�ำเสนอผลจากการศึกษาของทีมวิจัยที่น�ำโดย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น การทานปลาร้า ปลาส้ม แบบดิบๆ แม้โดยหลัก รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวที
ทางสาธารณสุข จะไม่ส่งเสริมให้รับประทาน แต่โดยความชอบของคน วิชาการของ CASCAP เลยทราบว่าการทานปลาร้าค้างปี มีความปลอดภัย
อีสานแล้ว อร่อยหลาย อย่างทีเ่ ห็นตรงกัน แต่ของอร่อยหากไม่เลือกอย่าง จากพยาธิใบไม้ตบั แต่กระบวนการหมักปลาร้าข้ามปีไม่ทนั ต่อการบริโภค
พิถีพิถัน ไม่เลือกแหล่งที่มาของอาหาร มันก็มีอันตรายแฝงอยู่ การห้าม ของคนอีสาน ทีมวิจยั จึงได้หาหนทางในการตอบสนองความต้องการทาน
กิน ดูเหมือนจะยาก เพราะขัดกับวิถีชีวิต ขัดกับความชอบของคนในท้อง ปลาร้าของคนอีสานอีกหลากหลายวิธีการตามรสนิยม แต่ปลอดภัย แต่
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กระนั้น ก็ยังทีมวิจัยก็ยังเน้นให้บริโภคโดยผ่านการปรุงให้สุก แต่อย่างไร เสี่ยงพยาธิจากน�้ำไม่สะอาด และเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของตัวอ่อน
จะเรียกว่าสุก หรือ อย่างไร จะเรียกว่า หมัก ดองกันข้ามปี อย่างเข้าที่กัน
เล่า
แต่อย่างไรก็ตาม วิธแี ก้ไขก็ไม่ยากเกินไป คณะวิจยั ได้ศกึ ษาและพบว่าการ
ตัดวงจรของตัวอ่อน สามารถท�ำได้เพียงแค่การพักน�้ำก่อนเข้าสู่บ่อเลี้ยง
วงจรของการเกิดพยาธิใบไม้ในตับ สู่มะเร็งท่อน�้ำดี
ปลา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วตัวอ่อนจะสามารถอยู่ได้ในน�้ำเพียง 1-2 วัน โดย
รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ได้นำ� เสนอวงจรของการแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ ปราศจากพาหะ คือปลา หรือ หอย ฉะนั้น การพักน�้ำก่อนเข้าสู่บ่อ เป็น
ในตับ ซึ่งส่งผลต่อมะเร็งต่อน�้ำดี โดยวิธีการตัดวงจร ซึ่งถือว่า ไม่ยากเกิน เวลา 48 ชั่วโมง หรือมากกว่า จะส่งผลดีต่อการเลี้ยงปลาในบ่อแบบปิด
ไป หากต่างคนต่างร่วมมือกัน โดยหากไล่วงจรของพยาธิใบไม้ในตับ จะ ตัดวงจรจากกระบวนการแปรรูป
เริ่มได้จากปลา 2 แบบ คือ ปลาที่มาจากแห่งน�้ำธรรมชาติ และ ปลาที่มา
จากบ่อเลี้ยง โดยปลายอดฮิตของชาวอีสานในการท�ำปลาร้า คือ ปลา ปลาร้า นับเป็นอาหารยอดนิยมของคนอีสาน และมักเป็นจ�ำเลยของสังคม
ตะเพียน ซึ่งสามารถเป็นพาหะของตัวพยาธิ ที่ติดตามกับ หอยไซ หรือ ว่าเป็นตัวการแพร่เชือ้ พยาธิใบไม้ แล้วลุกลามไปสูม่ ะเร็งท่อน�ำ้ ดี ทว่า จาก
ปลอมปนกับน�้ำได้อย่างง่ายดาย และเมื่อปลา ไปสู่ล�ำดับขึ้นต่อไปของ การศึกษาของทีมวิจยั ปลาส้ม กลับเป็นต้นเหตุทมี่ าแรงกว่าปลาร้า เพราะ
สายพานการแพร่รูป ไม่ว่าจะเป็นปลาร้า ปลาส้ม ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การใช้ปลาในชนิดเดียวกัน แต่วธิ กี ารจัดการง่ายกว่าซึง่ มีความเสีย่ งสูงกว่า
ปลาส้มกลายเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ หากมี จากการศึกษาพบว่า โรงานที่ผลิตปลาส้มเพื่อจ�ำหน่ายมีอัตราการผลิต
กรรมวิธีที่ไม่เหมาะสม และเมื่อไปถึงมือผู้บริโภคแล้ว ความเข้าใจผิดๆ เฉลี่ย 1 ตันต่อวันต่อโรงงาน และ 3-4 ตันต่อวันต่อโรงงานในช่วงเทศกาล
เช่น การบีบพริก มะนาว เพื่อฆ่าเชื้อพยาธิ หรือแม้กระทั่ง การทานเหล้า ส�ำคัญเพื่อเป็นของกินของฝาก โดยปลาที่เป็นที่นิยมในแต่ละภาค ก็มี
ขาวเพื่อฆ่าตัวอ่อนนั้น กลับไม่เป็นความจริง ซ�้ำร้ายยังส่งผลถึงการแตก ความเสี่ยงต่างกัน ปลาส้มจากตะเพียนเป็นที่ถูกปากของชาวอีสาน และ
ตั ว อ่ อ นได้ ดี เมื่ อ กิ น ปลาดิ บ ที่ มี เชื้ อ พยาธิ ร ่ ว มกั บ เหล้ า ขาว ซึ่ ง นั่ น นั่นก็นับเป็นความเสี่ยงหนึ่ง
หมายความว่า ผู้ที่ทานปลาดิบที่มีตัวอ่อนพยาธิ ร่วมกับเหล้าขาว กลับ
กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่สุด
ในโรงงานทีค่ ณะวิจยั ได้รบั อนุญาตให้เข้าไปตรวจสอบ พบว่า ปัจจัยส�ำคัญ
ของการมีพยาธิในปลาดิบเกิดจากพยาธิที่เข้ามาในปลาก่อนการแปรรูป
ตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ ปลาจากแหล่งน�้ำ หรือบ่อเลี้ยง สู่กรรมวิธีการ แม้จะมีกระบวนการหมักแบบปลาส้มก็ ไม่สามารถท�ำให้เชือ้ ตายได้ และ
แปรรูป และวิธีการบริโภค 3 ล�ำดับขั้นที่หากเรา “แว๊บดูสักนิด...ไม่ติด หากให้คา่ ความเปรีย้ วถึงขัน้ ฆ่าเชือ้ ปลาก็ไม่สามารถรับประทานได้เช่นกัน
พยาธิได้แน่นอน”
แต่ถึงอย่างไร การแช่ปลาในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48
ชัว่ โมง ก็สามารถลดการติดเชือ้ ของปลาได้ ฉะนัน้ ทางเลือกส�ำหรับการน�ำ
ตัดวงจรปลาดิบ จากแหล่งเลี้ยง
ปลามาแปรรูปในลักษณะปลาส้มที่ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิลง
เป็นที่ทราบดีว่า คนอีสานชอบทานปลาดิบ ปลาร้า โดยเฉพาะปลา อีกทางหนึ่ง แม้จะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต แต่ก็นับเป็นการลดความ
ตะเพียน ฉะนั้น แหล่งที่มาของ ปลาที่สามารถจัดการได้จาก 2 แหล่ง เสีย่ งให้ผบู้ ริโภคไปอีกทางหนึง่ และจากท่าทีของผูป้ ระกอบการหลายเจ้า
ส�ำคัญคือ แหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ และ บ่อเลีย้ ง ในทีน่ คี้ งจะต้องกล่าวถึงแหล่ง มีความห่วงใยในสุขภาพของผูบ้ ริโภค โดยต้องการหาวิธใี นการสร้างความ
ที่มาจากบ่อเลี้ยงให้มากสักนิด เนื่องจาก แหล่งน�้ำธรรมชาติ มีความยาก ปลอดภัยเช่นกัน
เกินไปที่จะควบคุม เพราะการที่ปลาธรรมชาติ มีความเสี่ยงต่อการปน
เปื้อนกับอุจาระที่อาจมีการลักลอบปล่อย หรือ เทลงในแหล่งน�้ำ ซึ่งเสี่ยง ตัดวงจรสุดท้าย ก่อนเข้าสู่ร่างกาย
อย่างยิ่งต่อการมีตัวอ่อนพยาธิ กระนั้นปลาจากบ่อเลี้ยงก็ใช่ว่าจะ ในวงจรสุดท้ายที่จะต้องตัดการระบาดของพยาธิ โดยปลาเป็นพาหะ คือ
ปลอดภัย หากแต่ยังสามารถควบคุมได้
การเลือกสรร ของผู้บริโภคเอง ซึ่งถือเป็นหน้าที่ส�ำคัญของคนกิน เพราะ
หากเราเลือกที่จะรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะเข้าสู่ร่างกายแล้ว
จากการศึกษาพบว่า ปลาในบ่อเลี้ยงที่มีการติดเชื้อพยาธิ เกิดจากการสูบ การขับถ่ายทีเ่ สีย่ งต่อเชือ้ พยาธิกจ็ ะไม่เกิด โดยวิธกี ารง่ายๆ ของการเลือก
น�้ำจากแหล่งน�้ำธรรมชาติ เพื่อในการเลี้ยงปลา ซึ่งเห็นปัจจัยหลักในการ อาหารประเภทปลาท�ำได้ไม่ยาก โดยจะต้องรูแ้ ละเข้าใจเสียก่อนกว่า ปลา
ติดเชื้อ รองลงมาคือการเลี้ยงปลาใต้ฐานของโรงเลี้ยงไก่ หรือ สุกร เพื่อ ตะเพียนเป็นปลาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิ ก่อนซื้อหารับ
ให้ปลากินเศษสากมูลสัตว์เป็นการลดต้นทุน แต่กลับเป็นการเพิ่มความ ประทานควรสังเกตครีบ แก้มปลา ผนังอ่อน ว่ามีลักษณะของตัวอ่อน
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พยาธิอยู่หรือไม่ ส่วนการสังเกตและเลือกอาหารที่แปรรูปหากเลือก
ปลาส้ม ก็ควรสังเกตจากแห่งผลิตที่มีกระบวนการแช่แข็ง หรือหากเป็น
ปลาร้า ก็ควรมีระยะเวลาการหมักข้ามปี แต่โดยการศึกษาพบว่า การหมัก
ปลาร้า ควรเกิน 7 วัน จึงจะสามารถลดเชื้อพยาธิได้ แต่ทางที่ดีที่สุด คือ
การปรุงสุก เพราะเมื่อผ่านกระบวนการปรุงสุกแล้ว พยาธิที่อาจติดตาม
ก็จะสามารถถูก�ำจัดและตายลงไปได้ในที่สุด โดยการปรุงสุกสามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่การอบไมโครเวฟ ความร้อน 800
- 850 หรือหากต้ม ก็ให้ต้มในน�้ำเดือด เวลาราว 5 นาที ซึ่งเมื่อเราปรุง
อาหารให้สุก ไม่ว่าจะเป็นพยาธิหรือโรคใด ๆ ก็จะสามารถลดความเสี่ยง
ได้อย่างแน่นอน

หลักส�ำคัญของการลดปริมาณการติดเชื้อพยาธินั้น คือ การตัดวงจรจาก
3 ระบบ ทั้งแหล่งผลิต ที่ต้องช่วยกันพักน�้ำก่อนเข้าสู่บ่อเลี้ยง ไม่เลี้ยง
ปลาใต้โรงเลี้ยงไก่ หรือโรงเลี้ยงสุกร เพื่อลดความเสี่ยงลง ในส่วนการ
แปรรูปหากจ�ำเป็นต้องใช้ปลาสด ก็ควรผ่านกระบวนการความเย็นเพือ่ ลด
ความเสี่ยงของพยาธิ และส่วนสุดท้ายคือ เราๆผู้บริโภคเอง ก็ควรสังเกต
ปลาก่อนเลือกซือ้ หาเข้าบ้าน และเมือ่ จะทาน ก็ควรปรุงสุกเสียก่อน เพียง
เท่านี้ พยาธิที่ว่าแน่ๆ ก็ต้องแพ้ทางผู้บริโภคอย่างแน่นอน รู้อย่างนี้แล้ว
อย่าลืมบอกต่อเพือ่ ให้เห็นช่วยกันตัดวงจรพยาธิใบไม้ ลดความเสีย่ งมะเร็ง
ท่อน�้ำดีกันเถอะ

CASCAP รับประกัน “ปลาส้มแม่เตี้ย”
ปลอดภัย ไร้พยาธิ ตัวการร้ายก่อโรคมะเร็งท่อน�้ำดี!!
เราพูดคุยกันหลายครั้งว่า ท�ำอย่างไรให้ของอร่อยของคนอีสานมีความ
ปลอดภัย เมื่อห้ามกินมันยากนักก็ต้องท�ำอาหารที่ปลอดภัยมาเป็นทาง
เลือกให้กับคนกิน วันนี้ทีมงานกองบรรณาธิการเลยพาไปรู้จักกับโรงงาน
ที่ผลิตปลาส้มปลอดพยาธิใบไม้ตับ

น.ส.วาที กอมะณี ทายาท “แม่เตีย้ ” เล่าถึงความเป็นมาครัง้ เมือ่ ได้มโี อกาส
เข้าร่วมกับโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ CASCAP ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีเ่ ข้า
มาช่วยดูเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์แม่เตี้ย โดยมี
รศ.ดร.ส.พญ.ธิดารัตน์ บุญมาศ อาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะ
“ปลาส้ม” เป็นการถนอมอาหารพื้นบ้าน ของชาวบ้านในภาคอีสานมา แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนักวิจยั ของศูนย์วจิ ยั พยาธิใบไม้
หลายชั่วอายุคน แต่ปจั จุบันกลับได้รับความนิยมแพร่หลายไปทัว่ ทุกภาค ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี มหาวิทยาลัยของแก่น ซึ่งท่านได้ท�ำการศึกษาวิจัย
ของไทย รวมทั้งมีการส่งขายได้เงินมูลค่ามหาศาล และหนึ่งในผู้ผลิต ใน “โครงการวิจยั ท้าทายไทย” (Grand Challenges Thailand) ในหัวข้อ
“ปลาส้ม” ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมคือ “แม่เตี้ย”
“Fluke Free Thailand” ซึง่ เป็นโครงการทีม่ งุ่ เน้นให้เกิดการแก้ไขปัญหา
พยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีทงั้ ในระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ
ติดต่อมา

น.ส.วาที กอมะณี ทายาท “แม่เตี้ย”

“อาจารย์ขอมาดูในโรงงาน อยากขอสัมภาษณ์ และขอตรวจเชื้อจะยินดี
ไหม เราไม่มีอะไรปิด อีกอย่างก็เคยคุยกับอาจารย์มหาวิทยาลัยอีกหลาย
แห่งว่าอยากเป็นโรงงานต้นแบบ อาจารย์ของโครงการก็อธิบายว่า ท�ำ
ปลาส้ม ถ้าเชื้อจะตายต้องฆ่าเชื้อในอุณหภูมิเท่านี้ อย่างเช่น -10 องศา
เซลเซียส ก็จะตาย เห็นอาจารย์เล่าให้ฟัง มี 2 วิธี วิธีหนึ่งท�ำ 3 วันพอ
เปรีย้ วก็จะตายเอง อีกวิธตี อ้ ง 3 วันแล้วไปให้ลกู ค้าทีนพี้ รุง่ นีก้ ไ็ ปแล้ว 1-2
ตัน แปลว่าเชื้อก็ยังอยู่ ก็ขั้นตอนต่อไป คือเรามีห้องเย็น -20 องศา ฉะนั้น
ถ้าอาจารย์บอกว่าเชื้อตายที่ -10 ก็ตั้งห้องเย็นไว้ 8 ชั่วโมงเสร็จแล้วค่อย
ส่งให้ลกู ค้า ตามทีอ่ าจารย์ตอ้ งการให้เชือ้ ตาย เพราะเราท�ำขัน้ ตอนแรกไม่
ถึง 3 วันแล้วส่ง ซึ่งเราก็ท�ำตาม” น.ส.วาทีกล่าว
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“คุณแม่เริ่มท�ำปลาส้มมากว่า 50 ปี แต่เมื่อ 10 ปีที่แล้วตนเองได้ได้ลา
ออกจากงานมาเพื่อมาช่วยที่บ้าน และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆ จน
เป็นที่รู้จัก เริ่มแรกได้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาให้ความรู้
ช่วยดูเรื่องวิชาการด้านอาหาร แต่กิจการยังไม่พร้อมเท่าไร โรงงานไม่มี
แต่ดว้ ยอยากจะท�ำให้กจิ การทีบ่ า้ นเป็นทีร่ จู้ กั เลยเริม่ ท�ำแพ็กเกจ อัพราคา
ขึ้นมา และพัฒนามาเรื่อยๆ จนได้รับ อย. และจะพัฒนาไปเรื่อยๆ เพื่อให้
ได้ฮาลาล” น.ส.วาที กอมะณี ทายาท “แม่เตี้ย” เล่าถึงความเป็นมาเกี่ยว
กับปลาส้มแม่เตี้ยเพิ่มเติม
ปัจจุบนั สินค้าทีผ่ ลิตมีหลากหลาย อาทิ ปลาส้มปลาตะเพียน 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
ตะเพียนจะง่ายกว่าส่วนตลาดทีส่ ง่ ขายมีหลากหลายทัง้ ในและต่างประเทศ
ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศ ญี่ปุ่น เยเมน สหรัฐอเมริกา สวีเดน ส่วน
ในประเทศออเดอร์ใหญ่สดุ คือ ของฝากปึงหงีเ่ ชียง จะมีสาขาในปัม๊ ปตท.
ทั่วประเทศ นอกจากนี้มีการส่งไปยัง เดอะมอลล์ บิ๊กซี รายย่อยพวกรถเร่
มอเตอร์ไซค์ รถกับข้าวที่น�ำผลิตภัณฑ์ออกไปขาย
“ตรงนีท้ ำ� มากว่า 30 ปี ส�ำหรับปัญหาทีเ่ ราพบในปัจจุบนั คือเรือ่ งวัตถุดบิ
ที่ขาดแคลน ปลาสดไม่มีขนาดที่เราต้องการ ยิ่งช่วงหน้าแล้งปลาเลี้ยง
กระชังตายหมด น�้ำน้อย เกษตรกรที่เลี้ยงในบ่อก็มีปัญหา ส่วนใหญ่เรื่อง
ของน�้ำหมุนเวียน ยอมรับว่าท�ำไม่ทันความต้องการของตลาด”
หากถามว่าเคล็ดลับที่ท�ำให้ปลาส้มของ “แม่เตี้ย” เป็นที่นิยมคืออะไร
น.ส.วาที บอกว่า คงเป็นสูตรเฉพาะ อย่างเกลือหมักต้องเม็ดประมาณ
ไหน ต้องมีขนาดเกลือ หน้าฝน หน้าหนาว ขนาดตัวปลา จ�ำนวนชั่วโมง
ล้างกี่น�้ำเพื่อไม่ให้มีเมือก เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ และสารอย่างอื่นเราก็ไม่

ได้ใส่ ดินประสิวไม่มี
“หมักตามสูตรเท่านี้ ไม่ใส่อะไร ก้างปลาก็แข็ง ทอดออกมาก็เป็นตัวปลา
ถ้าเจ้าอืน่ ก็จะเละๆ ของเราก็พดู ได้วา่ “ทอดไม่ตดิ กระทะ” สติก๊ เกอร์บาง
อันมี “ข้าวเหนียวเนื้อแน่น ข้าวเจ้าเนื้อนุ่ม” หมายความว่า ถ้าเราท�ำใน
สูตรข้าวเหนียว ยิง่ เปรีย้ วยิง่ แข็ง ไม่ได้แข็งเพราะใส่สาร แต่แข็งเพราะยาง
ข้าวเหนียวท�ำปฏิกริ ยิ ากับเนือ้ ปลา ตึงเลย ฉะนัน้ ถ้าสูตรข้าวเหนียว ทอด
ไม่ติดกระทะ การันตี ไม่ต้องใส่ชุบแป้ง ชุบไข่ ส่วนข้าวเจ้าเนื้อนุ่ม ไม่แข็ง
เปรี้ยวก็ไม่แข็งเหมือนข้าวเหนียว ก็แล้วแต่คนชอบ”
ส่วนความฝันกับปลาส้ม อยากขายปลาส้มโลละ 1,000 บาท ถามว่าเป็น
ไปได้ไหม บอกได้วา่ เป็นไปได้ เป็นเรือ่ งของ story ทีจ่ ะต้องท�ำอย่างไร แต่
ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะท�ำ อีกอย่างคืออยากยกระดับการถนอมอาหาร
แบบบ้านๆ โบราณตัง้ แต่ปยู่ า่ ตายาย ให้เด็กรุน่ ใหม่ กินง่ายๆ ทานง่าย ซือ้
เหมือนน�้ำดื่ม เหมือนผัดกระเพรา นั่นคือปลาส้มเวฟทานได้ “ปลาส้ม”
ถือเป็นอีกหนึง่ ของการสร้างรายได้ทมี่ มี ลู ค่ามหาศาล ใครจะไปคิดว่าจาก
การถนอมอาหาร กลายมาเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�ำ
และหากผู้ผลิตมีความรู้ความเข้าใจ ใส่ใจในกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการแล้ว อาหารจึงไม่ใช่แค่การกินอยู่เพื่ออร่อยอิ่มท้อง
แต่ยงั ช่วยลดความเสีย่ งต่อการความเจ็บป่วย เพิม่ คุณค่าความอร่อย แถม
ยังปลอดภัยปลอดโรคได้อีกด้วย
ผู้ผลิตปลาร้าปลาส้มท่านอื่นๆสนใจเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ
CASCAP ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถติดต่อได้ที่
รศ.ดร.ส.พญ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40002 อีเมล์ boonmars@gmail.com โทรศัพท์ 089-777-9311

ปลาร้า ปลาส้ม ปลอดภัย ปลอดพยาธิ ปราศจาก
มะเร็งท่อน�้ำดี ได้อย่างไร?

ถึงเวลาไขข้อสงสัยไปด้วยกัน กับ รศ.ดร.ส.พญ.ธิดารัตน์ บุญมาศ อาจารย์ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีทั้งใน
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนัก ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิอย่างทันท่วงที เท่าเทียม มีคุณภาพ
วิจยั ของศูนย์วจิ ยั พยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี มหาวิทยาลัยของแก่น และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ว่า
ซึง่ ท่านได้ทำ� การศึกษาวิจยั ใน “โครงการวิจยั ท้าทายไทย” (Grand Challenges Thailand) ในหัวข้อ “Fluke Free Thailand” ซึ่งเป็นโครงการ
อ่านต่อหน้า 8
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สัมภาษณ์

อาจารย์แม่

ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ นัก
วิทยาศาสตร์ที่ท�ำงานเพื่อคนอีสาน
ทางทีมบรรณาธิการได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์
เลขาธิการมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี และ 1 ในทีมบริหารคนส�ำคัญ
โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) ซึ่งทั้งลูกศิษย์และคนท�ำงานเรียก
กันติดปากว่าอาจารย์แม่ตามบุคลิกและนิสัยโอบอ้อมอารีมีความ
เมตตาให้กับทุกคน
ทีมบรรณาธิการ : ทราบจากคนท�ำงาน CASCAP ว่าอาจารย์ไม่
ได้มีภูมิล�ำเนาในภาคอีสานมาตั้งแต่ต้น แต่อาจารย์กลับท�ำงาน
เพื่อช่วยเหลือคนอีสานตลอดช่วงชีวิตส่วนใหญ่ของอาจารย์
อยากทราบว่า อาจารย์มาท�ำงานที่อีสานได้อย่างไร
อาจารย์พวงรัตน์ : จริงๆอาจารย์เกิดทีจ่ งั หวัดราชบุรี แต่ทางคุณยาย
คุณพ่อ คุณแม่ ส่งมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพตั้งแต่ ป.1 ที่โรงเรียน
ราชินี เพราะเห็นว่าเป็นโรงเรียนทีด่ ที สี่ ดุ โรงเรียนหนึง่ เพราะทางบ้าน
เห็นความส�ำคัญของการศึกษา จนจบ มศ.3 จึงไปเรียนต่อทีโ่ รงเรียน
เตรียมอุดมเพราะมีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยได้มากกว่า ด้วยความ
เป็นเด็กในกรุง ชอบท่องเที่ยว รักอิสระ จึงอยากไปเรียนที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพราะอยากไปเชียงใหม่มาก ได้ไปเรียนคณะวิทยาศาสตร์และ
เลือกเรียนเคมี ตอนที่เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์สนุกมาก ชอบท่องเที่ยว
เดินป่า ไปแม่ยะ จอมทอง ไม่มีทางรถก็เดินไปกัน เป็นความประทับใจ
มากทีไ่ ด้เรียนทีเ่ ชียงใหม่ แต่พอปี 3 ปี 4 ก็รตู้ วั ว่าเราชอบวิชาชีวเคมี เพราะ
เป็นการใช้เคมีมาอธิบายในสิ่งที่มีชีวิต จึงตั้งใจว่าเมื่อเรียนจบเคมีจะมา
เรียนต่อสาขานี้ ซึ่งตอนนั้นหลักสูตรชีวเคมีที่ดีที่สุดอยู่ที่มหิดลจึงมาเรียน
ต่อที่มหิดล
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจครัง้ ที่ 2 เริม่ มีมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดเกิดขึน้
ตอนนั้นมีโครงการพัฒนาอาจารย์ มีการพัฒนาอาจารย์ให้เรียนสูงกว่า
ระดับปริญญาตรีส่งมาเป็นอาจารย์ต่างจังหวัด เงื่อนไขการเรียนปริญญา
โทของอาจารย์คอื ต้องใช้ทนุ อาจารย์ได้รบั ค�ำแนะน�ำว่าให้มามหาวิทยาลัย
ขอนแก่นหรือเชียงใหม่ แต่อาจารย์ไม่อยากไปเชียงใหม่เพราะกลับไปก็จะ
เจอแต่ครูบาอาจารย์ (หัวเราะ) อาจารย์จึงตัดสินใจมามหาวิทยาลัย

ขอนแก่น อีกเหตุผลหนึ่งที่มาขอนแก่นเพราะอาจารย์เคยมาบ้านเพื่อนที่
ภูเขียวทีต่ อ้ งนัง่ รถมาจากกรุงเทพมาขอนแก่น จากขอนแก่นมาชุมแพ ตอน
ที่นั่งรถเมล์เล็กจากขอนแก่นไปชุมแพ มียายคนหนึ่งที่นั่งรถคันเดียวกัน
ถามอาจารย์ว่าเจ้าไปไส เป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักอีสาน
ทีมบรรณาธิการ : อาจารย์เลยได้อยู่ที่อีสาน ที่ ม.ขอนแก่นมาตลอด
อาจารย์ประทับใจอะไรที่อีสานครับ
อาจารย์พวงรัตน์ : ตอนที่มาขอนแก่นได้มีโอกาสไปพบอาจารย์ พิสิฏฐ์
กับ อ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พทิ กั ษ์ ทีย่ า้ ยมาจากเชียงใหม่เพือ่ มาบุกเบิกคณะ
แพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอนนั้นอาจารย์ทั้งสองถือว่าเป็น
อาจารย์รนุ่ ใหญ่ ภาพประทับใจทีไ่ ปพบ อ.เนตรทีบ่ า้ นพัก ภาพทีจ่ ำ� ได้และ
ประทับใจมาก คืออาจารย์ทั้งสองใส่เสื้อม่อฮ่อมมาต้อนรับเรา ถ้าคุณจะ
มาอยูข่ อนแก่นก็ขอให้ตงั้ ใจมาอยู่ อย่าขอให้เราเป็นแค่ทพี่ กั พิง เพราะส่วน
ใหญ่คนทีม่ าอยูค่ อื มาใช้ทนุ และย้ายกลับกรุงเทพ พอมาอยูข่ อนแก่นก็สนุก
เรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ที่แอคทีฟ นอกจากการสอนก็ได้ท�ำกิจกรรมหลาย
อ่านต่อหน้า 16
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รอบรั้ว CASCAP
CASCAP จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรอง
มะเร็งท่อน�้ำดี รพ.มะเร็งล�ำปาง
CASCAP จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องอัลตรา
ซาวด์เพื่อการคัดกรองมะเร็งท่อน�้ำดี ส�ำหรับแพทย์
และแพทย์ทั่วไป ภายใต้ โครงการก�ำจัดปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี เพือ่ ถวายเป็นพระ
ราชกุศลฯ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์
นิกร โรงพยาบาลมะเร็งล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง โดย
ได้รับการต้อนรับและเป็นเปิดการฝึกอบรมอย่าง
เป็นทางการ จาก นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งล�ำปาง ในการฝึก
อบรมได้รบั เกียรติ บรรยาพิเศษ จาก รศ.นพ.ณรงค์
ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP ผอ.ศูนย์วิจัย
พยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี รองประธานมูลนิธิ
มะเร็งท่อน�้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น นอกจากนี้ รศ.พญ.นิตยา ฉมาดล หัวหน้า
โครงการการฝึกอบรม อาจารย์ประจ�ำภาควิชา
รั ง สี แ พทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมตลอดทัง้ การ
อบรม
การพัฒนาศักยภาพทีมให้การดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งน�้ำดี รพ.สุรินทร์
วันที่ 23-25 มีนาคม 2559 รศ.น.พ.ณรงค์ ขันตีแก้ว
หัวหน้าโครงการ CASCAP ผอ.ศูนย์วจิ ยั พยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อ
น�้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น�ำ
ทีม แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าโครงการ CASCAP
จัด โครงการพัฒนาศักยภาพทีมให้การดูแลรักษาผู้
ป่วยมะเร็งน�้ำดี ในโรงพยาบาลสุรินทร์ โดย โรง
พยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับ โครงการแก้ไขปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ CASCAP ณ โรงพยาบาลสุรนิ ทร์ อ.เมือง
จ.สุรนิ ทร์ โดย นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผูอ้ ำ� นวย
การกลุม่ ภารกิจด้านบริการทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูมิ โรง
พยาบาลสุรินทร์ กล่าวเปิดการฝึกอบรม

ติดตามข่าวสารจากโครงการ CASCAP ได้ที่
www.facebook.com/cascapfc
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CASCAP ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 3.การตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคพยาธิ วิ ธี ใ หม่ 4.ระบบ
“Medical, Social and Anthropological สุขาภิบาล 5.Isan Cohort network system
Aspects of Cholangiocarcinoma”
6.หลักสูตรการเรียน 7.การตรวจคัดกรองกลุม่ เสีย่ ง
วินิจฉัย รักษา 8.Clinical trials 9.วิจัยเชิงนโยบาย
จึงได้เกิดการลงนามความร่วมมือทาวิชาการในครัง้
นี้ โดยั้ีื นายแพทย์อำ� นวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุม
โรค, นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดี
กรมควบคุมโรค, รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้า
โครงการ CASCAP และ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตน
เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน พ.ศ.2559 CASCAP ร่วม ศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหมาย
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Medical, So- ให้ ร องอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวิ จั ย และการถ่ า ยทอด
cial and Anthropological Aspects of Chol- เทคโนโลยี ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล เป็นตัวแทนใน
angiocarcinoma” ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์ การลงนาม
คิด จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ
ชาญชัย พานทองวิรยิ ะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ CASCAP กับ ส�ำนักหอสมุด ม.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดย
เป็นการประชุมระหว่างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ น�ำโดย รศ.น.พ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผอ.ศูนย์วจิ ยั
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี หัวหน้าโครงการ
CASCAP และรองประธานมูลนิธมิ ะเร็งท่อน�ำ้ ดี และ
Prof. Simon Taylor-Robinson จาก School of
Medicine, Imperial College London ประเทศ โครงการ CASCAP กับ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
อั ง กฤษ ร่ ว มกั บ นั ก วิ จั ย ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ ขอนแก่น เพื่อจัดท�ำ โครงการผลิตสื่อสารสนเทศ
สังคมศาสตร์น�ำทีมโดย Dr. Rachel Harrison จาก เพื่อสื่อสารความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมเร็ง
School of African and Oriental Studies, ท่อน�ำ้ ดี ภายใต้ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้
University of London ประเทศอังกฤษ เพือ่ ระดม ตับและมเร็งท่อน�้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมองเพื่ อ หาแนวทางและความร่ ว มมื อ ในการ ระหว่าง โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั และ
ท�ำงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ มเร็งท่อน�้ำดีในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ (CASมะเร็งท่อน�้ำดีในทุกมิติทั้งมุมมองด้านการแพทย์ CAP) กับ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
และมุมมองด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสารสิน
พิ ธี ล งนามความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ MOU อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ลง
ระหว่าง กรมควบคุมโรค โครงการ CASCAP นามครั้งนี้ คือ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ CSCAP กับ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มีพิธีลงนามความ ผอ.ส�ำนักหอสมุด อีกทั้ง ศ.พวงรัตน์ ยงวณิชย์
ร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง กรมควบคุมโรค เลขาธิการมูลนิธมิ ะเร็งท่อน�ำ้ ดี ร่วมลงนามเป็นสักขี
โครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้อง พยานและคณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นพยาน
ประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัย การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นครัง้ ที่
ขอนแก่น เพือ่ ด�ำเนินการ โครงการก�ำจัดปัญหาโรค 2 พ.ศ. 2559
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีถวายเป็นพระราช รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP
กุศลฯ เพื่อให้เกิดศักยภาพในการด�ำเนินงาน ตาม รองประธานมูลนิธมิ ะเร็งท่อน�ำ้ ดี คณะแพทยศาสตร์
นโยบายหลัก 9 ประการ ได้ 1.อาหารปลอดภัย ปลา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นายภาคภูมิ ขามพิทกั ษ์ เจ้า
ปลอดพยาธิ 2.การรักษาโรคพยาธิใยสุนัข-แมว หน้าที่โครงการ CASCAP เข้าร่วมเป็นคณะท�ำงาน

วิชาการเฉพาะประเด็นในการรับรองระเบียบวาระ
การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น เรื่อง
การพั ฒ นาการเข้ า ถึ ง การตรวจและวิ นิ จ ฉั ย โรค
มะเร็งท่อน�้ำดีอย่างทันท่วงที ในการประชุมสมัชชา
สุขภาพจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 “โฮม
สุขคนขอนแก่น อยู่ดีมีแฮง ฮักแพง เบิ่งแยงกัน” ณ
โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
งานแถลงข่ า ว โครงการวิ จั ย ท้ า ทายไทย
ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ

งาน แถลงข่ า ว โครงการวิ จั ย ท้ า ทายไทย :
ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) 1 มิ ถุ น ายน 2559 ณ โรงแรมพู ล แมน
ขอนแก่ น ราชา ออคิ ด วช.ร่ ว มมื อ มข. และ
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ผ นึ ก ก� ำ ลั ง เ ค รื อ
ข่าย”ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ” ชี้มีผู้ติดเชื้อ
กว่า 6 ล้านคนและส่งผลให้เกิดมะเร็งท่อน�้ำดีกว่าปี
ละ 2 หมื่นคน ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกระทรวง
สาธารณสุข แถลงข่าวเปิดโครงการ “ประเทศไทย
ไร้ พ ยาธิ ใ บไม้ ตั บ (Fluke Free Thailand)”
โครงการนีเ้ ป็นการท�ำงานเพือ่ แก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีแบบครบวงจรตั้งแต่
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�ำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ส�ำคัญของประเทศ โดยมี
การผนึกก�ำลังขององค์กรจากภาครัฐได้แก่สภาวิจยั
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวง
สาธารณสุข และองค์กรจากภาคเอกชนได้แก่มลู นิธิ
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง
มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี ซึ่งเป็นตัวอย่างการท�ำงานใน
รูปแบบประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล
CASCAP จัดอบรมนโยบายการศึกษา แก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน�้ำดี
เมื่อ 2 มิถุนายน 2559 CASCAP จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายการศึกษาเพื่อการแก้ไข

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีภายใต้
โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่ อ น�้ ำ ดี ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ CASCAPมหาวิทยาลัยขอนแก่นณ โรงแรมภัทราวานา
รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมากล่าวเปิดการ
อบรม โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ
CASCAP รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และด�ำเนิน
การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง นโยบายการศึกษาเพือ่ การ
แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี
อย่างยั่งยืน โดย ศ.ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน อดีต
อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิ ธี รั บ มอบเครื่ อ งอั ล ตราซาวด์ จาก มู ล นิ ธิ
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

GMM Grammy gold, การแสดงวาดภาพด้วย
ทราบ ชุด “ร่วมกัน สร้างสุ(ก) ในสังคม” โดย
อาจารย์ก้องเกียรติ กองจันดี, คุณเกียรติศักดิ์ เสนา
เมือง หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย คน
ขอนแก่น และสโมสรวอลเลย์บอล ไอเดียขอนแก่น
ร่วมรณรงค์การก�ำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�ำ้ ดี และมี บูธนิทรรศการ รณรงค์ตา้ นภัย
มะเร็งท่ีอน�้ำดี ของโครงการ CASCAP มูลนิธิมะเร็ง
ท่อน�้ำดี ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับ ใน Concept
“สร้างสุ(ก)ในสังคม”
CASCAP เดินหน้าจัดอัลตร้าซาวด์สัญจรให้กับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
โครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ
มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี จัดงานวาระอีสานต้านภัย
มะเร็งท่อน�ำ้ ดี เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี รวมทั้งตรวจคัดกรองเสี่ยง
มะเร็ ง ท่ อ น�้ ำ ดี ด ้ ว ยเครื่ อ งอั ล ตราซาวด์ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ Isann Cohort ให้ประชาชนในพื้นที่
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 1 เมษายน 2559 จัด
กิจกรรม วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน�้ำดี กับ
มูลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดีสัญจร ครั้งที่ 41 ณ โรงเรียน
พิศาลปุณวิทยา ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ใน
วันที่ 22 เมษายน 2559 จัดงานวาระอีสานต้านภัย
มะเร็งท่อน�ำ้ ดี ครัง้ ที่ 42 อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ วัน
ที่ 13 พฤษภาคม 2559 วาระอีสานต้านภัยมะเร็ง
ท่อน�้ำดี ครั้งที่ 43 อ.เต่างอย จ.สกลนคร วันที่ 27
พฤษภาคม 2559 จัดงานวาระอีสานต้านภัยมะเร็ง
ท่อน�้ำดีสัญจร ครั้งที่ 44 อ.ด่านซ้าย จ.เลย และใน
วันที่ 17 มิถนุ ายน 2559 ได้ยกระดับการจัดงานเป็น
วาระแห่งชาติต้านภัยมะเร็งท่อน�้ำดี ครั้งที่ 45 เพื่อ
ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70ปี ในปี
พุทธศักราช 2559พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ
ติ์ พระบรมราชินนี าถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา
84 พรรษาตลอดจนในปีพทุ ธศักราช 2560 พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา
90 พรรษา ณ โรงเรียนม่วงไข่พทิ ยาคม อ�ำเภอหนอง
ม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ครั้งนี้เป็นการขยายพื้นที่การ
ด�ำเนินงานโครงการไปยังภาคอื่นๆนอกจากภาค
อีสานด้วย

เมือ่ ที่ 21 มิถนุ ายน 2559 เป็นส�ำคัญอีกวันหนึง่ ของ
โครงการ CASCAP มุลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือเป็นวัน
“พิ ธี รั บ มอบเครื่ อ งอั ล ตราซาวด์ ” จาก มู ล นิ ธิ
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้แก่
โครงการ CASCAP มุลนิธิมะเร็งท่อน�้ำดี คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้มอบ
แด่ โรงพยาบาล 20 แห่ง ในเขตจังหวัดภาคอีสาน
เพื่อน�ำไปตรวจวินิจฉัยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อ
น�้ำดีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Isan Cohort ซึ่งเป็น
โครงการก�ำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน�้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดย พล.อ.จิระ
ศั ก ดิ์ วั ฒ นาวงศ์ รองประธานกรรมการมู ล นิ ธิ
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวเปิด
พิธีและมอบเครื่องอัลตราซาวด์, นพ.โสภณ เมฆธน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี, รศ.ดร.กิตติชยั ไตรรัตน
ศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว
ต้อนรับและรายงาน นอกจากนี้ ในงานยังมี การการ
แสดงของวงโปงลาง “สิ น ไซ” มหาวิ ท ยาลั ย ติดตามข่าวสารจากโครงการ CASCAP ได้ที่
ขอนแก่น, การแสดงของ “ไมค์ ภิรมย์พร” จากค่าย www.facebook.com/cascapfc
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อาจารย์แม่ : ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ นักวิทยาศาสตร์ที่ท�ำงานเพื่อคนอีสาน
อย่าง จนกระทั่งปี 2523 ได้ไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ประเทศเยอรมัน 5 แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น) กับ อ.วัชรินทร์ (รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม ภาค
ปี และกลับมาท�ำงาน กลับมาท�ำงานเป็นหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ต้อง วิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น) อ.สมชาย พิสูจน์ว่าการติด
ท�ำงานทั้งงานบริหารและงานวิจัย
พยาธิใบไม้ตบั ท�ำลาย DNA โดยผ่านกระบวนการอักเสบ ส่วน อ.วัชรินทร์
พิสูจน์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทีมบรรณาธิการ : ท�ำไมอาจารย์ชอบวิทยาศาสตร์ครับ
ก่อมะเร็ง งานสองชิ้นนี้เป็นการตั้งต้นให้นักศึกษารุ่นถัดมาพิสูจน์ต่อมา
ตอนเด็กๆอาจารย์อยากเป็นครู วิทยาศาสตร์เป็นอะไรที่พิสูจน์ได้ ยิ่งท�ำ เรือ่ ยๆและมีการศึกษาทีล่ กึ ซึง้ มากขึน้ การพิสจู น์กลไกทีล่ กึ ซึง้ ตรงนีท้ ำ� ให้
ยิง่ สนุก คนทีเ่ รียนวิทยาศาสตร์ตอ้ งเป็นคนขีส้ งสัย ตัง้ ค�ำถามได้และต้องหา เราสามารถน�ำองค์ความรู้ไปบอกชาวบ้านได้ว่าเพราะเป็นอย่างนี้ต้อง
ค�ำตอบ ต้องอธิบายความเชื่อมโยงต่างๆด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ตั้ง ประพฤติตัวอย่างไร ประโยชน์ทางการแพทย์สามารถน�ำมาค้นหาการ
ค�ำถามแลหาค�ำตอบที่ลึกลงไปเรื่อยๆ สังเกต ตั้งค�ำถาม และพิสูจน์ด้วย ป้องกันมะเร็งและท�ำการรักษาแบบพุ่งเป้า จากองค์ความรู้ตรงนี้ท�ำให้
หลักการเหตุผล ตรงนี้ไม่ได้ใช้แค่ในหลอดทดลอง เราก็ใช้ในชีวิตประจ�ำ อาจารย์ได้ทนุ ในการหาตัวชีว้ ดั ทางชีวภาพ เพือ่ ค้นหาว่าใครทีเ่ สีย่ งต่อการ
วันได้
เป็นมะเร็งท่อน�ำ้ ดี เป็นโอกาสท�ำให้ได้รว่ มพัฒนา CASCAP เพราะอาจารย์
มีประสบการณ์ในการท�ำงานวิจัยกับชุมชน งานสุดท้ายที่ท�ำก่อนเกษียณ
ทีมบรรณาธิการ : เราไม่ค่อยเห็นนักวิทยาศาสตร์มาท�ำงานใกล้ชิดกับ คือการน�ำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชาวบ้าน ต้องท�ำงานร่วมกับ
ชาวบ้านหรือชุมชน ท�ำไมอาจารย์ถึงสนใจการท�ำงานกับชุมชนครับ กระทรวงสาธารณสุขเพราะกระทรวงจะเป็นผู้ใช้ความรู้เหล่านี้ เราเป็น
ย้อนไปตอนที่เรียนที่มหิดล ช่วงที่เริ่มท�ำ thesis ได้ไปช่วยงานอาจารย์ที่ คนสร้างองค์ความรูเ้ ราต้องท�ำให้เขาเชือ่ และเอาความรูเ้ ราไปใช้ ตรงนีเ้ ป็น
ฝาง เชียงใหม่ สมัยนัน้ ฝางก็ไม่ได้ไปง่ายเหมือนสมัยนี้ ท�ำงานวิจยั เกีย่ วกับ สุดยอดของนักวิจัย คือท�ำวิจัยและคนเอาไปใช้ให้ได้
ปัญหาการขาดวิตามินบี 1 เพราะตอนนั้นเราพบว่าการกินเมี่ยงของคน
เหนือท�ำให้ขาดวิตามิน เมี่ยงมีสารไปยับยั้งการท�ำงานของวิตามินบี 1 ได้ ทีมบรรณาธิการ : อยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดให้กบั นักวิทยาศาสตร์รนุ่
มีโอกาสไปท�ำงานชุมชนที่ฝาง ฝางปี 2517 มันไม่เหมือนฝางเหมือนทุก ใหม่กบั คนท�ำงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี ด้วย
วันนี้ ได้ไปอยูฝ่ างได้ 10 วัน ตลอดเวลาทีเ่ รียนมาจนถึงการท�ำงานเราเป็น ครับ
นักชีวเคมีที่ถูกฝึกให้ท�ำงานกับชุมชนตั้งแต่เรียนปริญญาโท
คนเราจะท�ำงานอะไรก็ตามต้องมีอิทธิบาท 4 หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม
เครื่องให้ลุถึงความส�ำเร็จตามที่ตนประสงค์
ทีมบรรณาธิการ : อาจารย์มาท�ำงานเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน�้ำดีได้อย่างไรครับ
1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น ความรักในงานที่ท�ำ อาจารย์มาท�ำ
หลังจากกลับมาจากเรียนต่อที่เยอรมันก็ได้มาท�ำงานเรื่องพยาธิใบไม้ตับ ตรงนี้เพราะรักในศาสตร์ของงานวิจัย งานชีวเคมี ชอบช่วยเหลือผู้คน ถ้า
และมะเร็งท่อน�้ำดี ตอนนั้นมีอาจารย์ฝรั่งสองคนที่เป็นเพื่อนอาจารย์ ไม่ชอบก็ทำ� ไม่ได้ 2. วิรยิ ะ ความพากเพียรในสิง่ นัน้ ต้องขยันพากเพียร 3.
ไพบูลย์มาท�ำเรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�ำ้ ดี อาจารย์ไพบูลย์ก็มา จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้นจิตใจที่มุ่งมั่น กัดไม่ปล่อย ไม่ถือว่า
ชวนกันท�ำเรื่องนี้ ก็เป็นการท�ำงานกับชุมชน จริงๆเมื่อก่อนนี้ก็ท�ำคล้ายๆ ปัญหาเป็นปัญหา ปัญหาแก้ได้ 4. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผล
คุณหมอณรงค์ทมี่ กี ารอัลตร้าซาวด์แต่เป็นการท�ำวิจยั กับกลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็ง ของสิง่ นัน้ ค้นหาเหตุและผล แห่งความส�ำเร็จ เกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ ราสนใจ ให้
เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิใบไม้ตบั กับมะเร็งท่อน�ำ้ ดี แต่สมัยก่อน ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา
ความเชือ่ มต่อตรงนีย้ งั ไม่มใี ครรู้ เป็นงานหาองค์ความรูพ้ สิ จู น์กระบวนการ
เกิดมะเร็งท่อน�ำ้ ดี ในยุคแรกตอนนัน้ ยังโยงไม่ได้วา่ พยาธิใบไม้ตบั กับมะเร็ง อีกอย่างคือต้องจริงใจ ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน และมีความเมตตา
ท่อน�ำ้ ดีเชือ่ มต่อกันอย่างไร จนกระทัง่ ยุคปัจจุบนั นี้ วิทยาการก้าวหน้าขึน้ กรุณา เมือ่ อาวุโสถึงระดับหนึง่ ทีต่ อ้ งมีความเมตตากรุณาทีม่ ตี อ่ เขา เพือ่ น
เริ่มมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าตัวเชื่อมส�ำคัญของพยาธิใบไม้ตับกับ ร่วมงานที่อายุน้อยกว่าก็จะสัมผัสได้ว่าเราไม่เอาเปรียบเขา ไม่หลอกเขา
มะเร็งท่อน�้ำดีคือการอักเสบ ตอนนั้นอาจารย์มีนักศึกษาปริญญาเอก เขาก็ช่วยเราอย่างจริงใจเช่นกัน
ชีวเคมีคู่แรกที่เข้ามาพร้อมกันซึ่งเป็นรุ่นแรกๆที่เข้ามาเป็นนักศึกษาของ
อาจารย์คอื อ.สมชาย(รศ.ดร.สมชาย ปิน่ ละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะ
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