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คุยกับคุณหมอณรงค์

สวัสดีผู้อ่านวารสารโครงการ CASCAP ทุกท่านครับ ในฐานะที่เราเป็น
โครงการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เราได้ทา� งานขับเคลือ่ นประเด็นการ
แก้ ไขปั ญ หาโรคพยาธิ ใ บไม้ ตั บ และมะเร็ ง ท่ อ น�้ า ดี จ นเป็ น นโยบาย
สาธารณะของประเทศ ผลักดันจนเข้าสู่คณะรัฐมนตรี จนกระทรวง
สาธารณสุขได้ทา� แผนปฏิบตั กิ ารและเป็นแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี เป็นเรือ่ ง
ดีที่เราสามารถเดินทางมาได้ถึงจุดนี้ซึ่งก็ไม่ง่าย
มาถึงจุดนี้แล้วกลับยากกว่า ที่ยากกว่าคือการจะขับเคลื่อนงานนี้ต่อไป
เป็นงานถาวร งานประจ�า ในระบบปกติของกระทรวงสาธารณสุขและ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จะท�าให้ชาวบ้านได้เข้ามาสู่การป้องกันดูแล
รักษาอย่างดี ค�าว่า “ดี” ของเราหมายถึง เรื่องที่ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างรวดเร็วทันเวลามีมาตรฐานเท่าเทียมแล้วก็สมศักดิศ์ รี เฉพาะ
เรื่องนี้ก็ไม่ใช่งานเพียงงานเดียว เรื่องนี้เป็นงานสามงานซ้อนกันอยู่ คือ
งานปฐมภูมิหรืองานส่งเสริมป้องกัน งานทุติยภูมิคือการวินิจฉัยให้ได้รู้
โรคนัน้ ตัง้ แต่ระยะแรก กับงานตติยภูมคิ อื การรักษาให้ได้ผลดี ซึง่ ในแต่ละ
งานมันก็มีความยากง่ายแตกต่างกันไป ประกอบกับแต่ละงานมีผู้ที่
เกี่ยวข้องมาก เช่น กระทรวงสาธารณสุขผู้เป็นหน่วยงานหลัก กระทรวง
ศึกษาธิการผู้ที่จะขับเคลื่อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนรุ่น
ใหม่ทตี่ อ้ งใช้พลังงานอย่างมหาศาล สิง่ ต่างๆเหล่านีล้ ว้ นเป็นเรือ่ งทีจ่ ะต้อง
ด�าเนินการต่อ

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว

เรื่องอื่นที่ต้องท�าต่ออย่างต่อเนื่องในขณะนี้ได้แก่ การท�างานร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราท�างานร่วมกับกรมประมงในเรื่องของ
ปลาปลอดพยาธิ การท�างานร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการก�าจัดพยาธิและ
เฝ้าระวังพยาธิใบไม้ตับในสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวเพื่อเป็นการตัด
วงจรของพยาธิใบไม้ตับ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องท�าให้ได้ผล
อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากกระทรวงเกษตรฯ เราต้องร่วมกับทางกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข ที่จะเข้ามาร่วมกับกรมปศุสัตว์และคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องผลักดัน
ให้ขบั เคลือ่ นและให้เป็นงานประจ�าให้ได้เหมือนกับการฉีดวัคซีนพิษสุนขั
บ้า เรือ่ งเหล่านีก้ เ็ ป็นสิง่ ทีม่ คี วามยากล�าบากในตัวของมันแต่ถา้ เราได้เริม่
ท�าอย่างจริงจังและหาพันธมิตรหรือกัลยาณมิตรมาร่วมก็จะเกิดการ
พัฒนาขึ้น
เรื่องของการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องร่วมกับภาคส่วนต่างๆของทั้ง
ทางกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ เรือ่ งการก�าจัดสิง่ ปฏิกลู จากส้วม ไม่ให้มไี ข่พยาธิจาก
ส้วมถูกปล่อยหรือปนเปือ้ นลงในสิง่ แวดล้อม เรือ่ งนีเ้ ป็นงานใหญ่มาก เรา
ต้องการท�าความเข้าใจ ต้องการงบประมาณ ต้องการแผนบูรณาการของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กรมอนามัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่างๆ รวมถึงคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะต้องเข้า
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ช่วยในส่วนนี้ ถ้าเรามีต้นแบบ มีโมเดลในการท�างาน และมีการผลักดัน
อย่างจริงจังเรือ่ งนีจ้ ะเป็นแบบแผนทีด่ ี ไม่ใช่เฉพาะโรคพยาธิใบไม้ตบั เพียง
อย่างเดียว โรคต่างๆทีม่ ากับทางสิง่ ปฏิกลู อุจจาระทัง้ หลายก็จะถูกก�าจัด
ไปด้วย และไม่ใช่เพียงเท่านั้น สิ่งปฏิกูลหลังจากได้รับการแปรรูปหรือ
เปลีย่ นสภาพผ่านกระบวนการทีด่ มี นั ก็กลายเป็นปุย๋ ได้สร้างมูลค่าเพิม่ ได้
ด้วย นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะตัดวงจรของพยาธิใบไม้ตับไห้ได้
เราก�าลังท�างานอย่างหนักให้เกิดผลในทางบังคับใช้ในทางกฎหมายกับ
อาหารที่มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน�้าดี คือพวกปลาตะเพียน
แปรรูป ไม่วา่ จะเป็นปลาร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม หรือรูปแบบอืน่ ๆ เป็นเรือ่ ง
ของกระบวนการการผลิตและจ�าหน่าย เราท�างานกับทั้งโรงงานปลาร้า
และปลาส้มว่าเราจะหาวิธีการอย่างไรให้อาหารเหล่านี้มีความปลอดภัย
มากขึน้ เราได้ศกึ ษาแล้วก็มขี อ้ มูลทีช่ ดั เจนทีว่ า่ สามารถท�าให้อาหารเหล่า
นี้ปลอดภัยได้และสามารถที่จะออกกฎระเบียบต่างๆ ในการผลิตปลาร้า
และปลาส้มเนี่ยให้มีความปลอดภัยก่อนจะส่งถึงมือผู้บริโภค ในราย
ละเอียดนี้เราก็ได้ท�าร่วมกับทางส�านักงานอาหาร และทางสาธารณสุข
จังหวัดคือท�างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว เราก�าลังจะมาถึง
จุดที่เรามีความเข้าใจตรงกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือทางส�านักงาน
อาหารและยา และ กระทรวงสาธารณสุขเข้าใจและจะออกประกาศเรือ่ ง
กฎระเบียบต่างๆ เพื่อชักชวนเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าใจ เราเพียง
เพิ่มขั้นตอนอีกนิดเดียวก็จะท�าให้ของที่น่ารับประทานเหล่านี้มีความ
ปลอดภัยคู่ควรกับผู้บริโภคทุกคน
ต่อมาก็คืองานในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับในคน น่า
ยินดีที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีนโยบายในเรื่องของการตรวจ
รักษาที่ชัดเจน ในปี 2560 นี้จะมีการตรวจรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับอย่าง
น้อย 120,000 รายใน 27 จังหวัด ข่าวดีก็คือว่าพี่น้องประชาชนมากกว่า
แสนรายนี่ก็จะได้รับการตรวจรักษา และที่ส�าคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าใน
ขณะที่มีการตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิใบไม้ตับ เรายังได้เพิ่มการให้
บริการตรวจปัสสาวะในการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับนี้ด้วย เชื่อมั่นว่าใน
อนาคตการตรวจปัสสาวะเพือ่ วินจิ ฉัยโรคพยาธิใบไม้ตบั จะเข้ามาทดแทน
การตรวจอุจจาระ ซึ่งการตรวจปัสสาวะเพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับมี
ความสะดวกรวดเร็วได้ผลดีกว่าการตรวจอุจจาระในปัจจุบัน ซึ่งนั้นก็
หมายความว่าโอกาสทีเ่ ราจะสามารถตรวจหาผูต้ ดิ เชือ้ และรักษาให้ได้ทวั่
ถึงมีสูงขึ้น นั่นหมายถึงเราจะสามารถลดจ�านวนประชาชนที่มีการแพร่
เชื้อและเพิ่มโอกาสที่จะก�าจัดพยาธิใบไม้ได้ในที่สุด
เรือ่ งของการตรวจวินจิ ฉัยพยาธิใบไม้ตบั จากปัสสาวะ เราสามารถพัฒนา
ได้อย่างเร็ว ขณะนี้มีโรงงานก�าลังผลิตชุดตรวจหาแอนติเจนของพยาธิ
ใบไม้ตับจากปัสสาวะนี้มาใช้ และก�าลังจะเพิ่มจ�านวนในการผลิตให้มาก
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เพียงพอที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปีข้าง
หน้าที่จะถึง ซึ่งข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีรับปี 2560 ทีเดียว เพราะว่าสิ่งที่เราได้
ท�างานวิจยั เองและเราก็นา� มาผลิตเป็นชุดตรวจเองภายในประเทศและก็
ใช้ภายในประเทศเป็นสิ่งที่นักวิจัยและก็มหาวิทยาลัยต่างๆ ฝันว่าจะให้
มันเกิดจริงๆกันทุกๆคนและวันนี้ฝันของพวกเราก็เป็นจริง ได้น�าเอางาน
วิจยั มาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขทีส่ า� คัญของพวกเราเองและ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะประสบความส�าเร็จ สิ่งนี้น่าจะเป็นข่าวที่เทียบ
เคียงได้กับประเทศไทย 4.0 ที่เราก�าลังพูดถึงกันอยู่
เราได้มกี ารผลักดันให้มกี ารตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�า้ ดีในกลุม่ เสีย่ ง โดย
ใช้ อัลตร้าซาวด์ตรวจช่องท้องด้านบน ซึ่งขณะนี้เราสามารถตรวจ
ประชาชนกลุม่ เสีย่ งได้มากกว่า 2 แสนราย และพบว่าเราเริม่ มีผปู้ ว่ ยมะเร็ง
ท่อน�า้ ดีระยะแรกเพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั สิง่ ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังงานนีก้ ค็ อื การ
สร้างระบบ Teleradiology solution ขึ้นเพื่อการตรวจและบันทึก
ภาพอัลตร้าซาวด์ให้รงั สีแพทย์สามารถให้การยืนยันและให้คา� แนะน�าแก่
แพทย์ทปี่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นโรงพยาบาลชุมชนได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ซึ่งระบบนี้เป็นระบบแรกที่มีในประเทศไทยและในโลกที่ใช้ในการแก้
ปัญหามะเร็งท่อน�้าดีในประชากรกลุ่มเสี่ยงจ�านวนมาก นี้ก็เป็นผลงาน
หรือนวัตกรรมทีส่ า� คัญของเราทีจ่ ะสามารถใช่ในการแก้ปญ
ั หานีไ้ ด้และมี
โอกาสที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้ในอนาคต
อีกสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญก็คือเราได้สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพื่อ
การรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือจ�านวนหลายโรงพยาบาลและที่ส�าคัญในปี 2560 นี้ เรา
ได้ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลไปสู่ภาคเหนือ เช่น โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นก้าวส�าคัญที่เราจะได้สร้างสถานที่ให้การบริการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีให้หายขาดได้เพิ่มขึ้นและในอนาคต
พร้ อ มกั น นี้ จ ะได้ ส ร้ า งสถานฝึ ก อบรมส� า นั ก แพทย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ที่
เกี่ยวข้องให้มีจ�านวนเพิ่มขึ้นและให้บริการได้มากขึ้นและดีขึ้นไปเรื่อยๆ
ในปี 2560 เราจะมุง่ เน้นในการพัฒนาขอบเขตความสามารถในการตรวจ
หา ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีให้มี
ปริมาณและคุณภาพที่ดีขึ้น ฉะนั้น ปฏิบัติการต่างๆของเราจึงมุ่งเน้นไป
ที่การตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยดังที่กล่าวมาแล้ว เราเชื่อว่าสิ่งที่เรา
ก� า ลั ง ท� า อยู ่ จ ะขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไขปั ญ หาเหล่ า นี้ ใ ห้ ไ ด้ ผ ลดี ขึ้ น และ
ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและเราเชื่อมั่นว่าเราจะ
ผลักดันงานนี้ให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาต่อๆไป

ปาฐกถาพิเศษ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการท�างานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
การประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2559 “จากงานวิจัย... สู่นวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม”
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

ทางทีมบรรณาธิการวารสารโครงการ CASCAP ได้เรียบเรียงเนื้อหาจาก
การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับการท�างานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ในการประชุม
วิชาการ ประจ�าปี 2559 “จากงานวิจยั ... สูน่ วัตกรรม เพือ่ ลดความเหลือ่ ม
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 และมั่นใจว่ามีองค์ความรู้ที่จะ
แก้ไขปัญหาให้คนอีสานได้ 3 เรื่อง ซึ่งจากรับฟังพระราชด�ารัสขององค์
พระปรมินทรมหาภูมพิ ล เมือ่ ครัง้ พระองค์ทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่า เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะต้องแก้ไขปัญหาของคน
อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นมั่นใจมีความรู้แก้ไขปัญหาอีสานได้ 3 เรื่อง
ได้แก่ 1) พยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน�้าดี 2) การสอนคณิตศาสตร์
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ให้เกิดการเรียนรูข้ องนักเรียน 3) การแก้ไขความยากจน นีค่ อื ความมัน่ ใจ
ที่ว่าท�างานมาอย่างยาวนานและจะแก้ปัญหานี้ได้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อว่าการแก้ไขปัญหา 3 เรื่องนี้จะน�าไปสู่การลด
ความเหลือ่ มล�า้ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่คนอีสาน ในรอบ 30 – 40
ปีของการพัฒนาประเทศทีผ่ า่ นมา เราเรียกการพัฒนาแต่ผลทีเ่ กิดขึน้ กลับ
ไม่ใช่การพัฒนา การพัฒนาได้ท�าให้เกิดปัญหาใหม่ที่ส�าคัญมาก นั่นคือ
ความเหลือ่ มล�า้ เราละเลยผลกระทบจากการพัฒนา น�าไปสูค่ วามเหลือ่ ม
ล�า้ และน�าไปสูค่ วามแตกแยกในบ้านเมือง ศ.ดร.กนก ทีเ่ ป็นองค์ปาฐก ได้
ถือว่าผูอ้ ยูใ่ นทีป่ ระชุมนี้ ถือเป็นมิตรร่วมกระบวนการของการแก้ไขปัญหา
ที่แท้จริงของชาติบ้านเมือง จึงจ�าเป็นต้องกล่าวอย่างตรงไปตรงมา
จากการท�างาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อว่า หากความเหลื่อมล�้านี้แก้
ปัญหาไม่ได้ ความเป็นธรรมสร้างให้เกิดขึ้นในภาคอีสานไม่ได้ ความ
แตกแยกขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นเช่นที่เกิดขึ้นในอดีต ฉะนั้นมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นถือว่า การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้านี้เป็นความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อประชาชนและบ้านเมือง
เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นท�า 3 เรื่องนี้มาครบ 3 ปีแล้ว (2557-2559) ก็
มีความจ�าเป็นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องทบทวนและไตร่ตรองว่า เรา
ได้พบอะไรบ้าง และเราเรียนรูอ้ ะไรบ้าง ซึง่ เรือ่ งนีเ้ ป็นสิง่ ส�าคัญเพือ่ ให้เกิด
สติปัญญาที่ดีขึ้น และผลลัพธ์ที่มากขึ้น
ศ.ดร.กนก ได้สะท้อนภาพในฐานะทีท่ า่ นมีสว่ นเกีย่ วข้องทัง้ 3 เรือ่ งตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา

ความส�าเร็จ 3 เรือ่ งหลักของการท�างานตลอดระยะเวลา
3 ปีที่ผ่านมา
1) โครงการที่เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน�้าดี
ผลลัพธ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นที่นับเป็นตัวอย่างของความส�าเร็จในโครงการที่
เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน�้าดี ทีมของเราตรวจพบว่าการ
หนาตัวของผนังท่อน�้าดีเป็นอาการทางคลินิกที่ส�าคัญของโรคมะเร็งท่อ
น�้าดี เมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว เราไม่มีความรู้ชุดนี้เลย และความรู้ชุดนี้ได้เกิดขึ้น
เมื่อเราตรวจประชาชนภาคอีสานด้วยการอัลตร้าซาวด์ กว่า 200,000
ราย เราจึงพบการหนาตัวเป็นอาการเริ่มต้นของผนังท่อน�้าดี เป็นอาการ
ของมะเร็งท่อน�้าดี ซึ่งท�าให้รักษาของเราเร็วมากกว่าเดิม 1-2 ปี และมี
การรายงานด้านการแพทย์ระหว่างประเทศ และนับเป็นการค้นพบใหม่
ของโลก
อีกตัวอย่างหนึ่งเราตรวจพบว่า สาร Antigen ในปัสสาวะช่วยให้ค้นหาผู้
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ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งท่อน�้าดีได้ง่ายและเร็ว
ขึน้ จากตัวเลขพบว่ามีคนอีสานทีม่ คี วามเสีย่ งประมาณ 6 ล้านคน ซึง่ เมือ่
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 ที่ตรวจวินิจฉัยโรค
พยาธิใบไม้ตับที่เป็นสาเหตุส�าคัญของโรคมะเร็งท่อน�้าดีได้
อีกตัวอย่างหนึง่ เราได้พบแบบแผนของการให้ยาเพือ่ การรักษาผูป้ ว่ ยโรค
มะเร็งท่อน�้าดีซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จากการที่คณะท�างานได้พบกรณี
ศึกษาจ�านวนมาก ท�าให้เราเห็นแบบแผนบางอย่างที่บ่งชี้ส่งผลต่อการ
รักษาคนไข้ และในงานวิจัยทางด้านชีวเคมี เมื่อพบรูปแบบของการให้
ยาจะน�าไปสู่การวิจัยค้นพบยามะเร็งท่อน�้าดี และถือว่าในอีกไม่กี่ปีข้าง
หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก�าลังจะค้นพบยารักษามะเร็งท่อน�้าดี แห่ง
แรกของโลกแหละนีค่ อื งานของเรา งานของนักวิจยั คนไทยทีก่ า� ลังก้าวไป
สู่ระดับโลก
อีกตัวอย่างหนึ่ง เราค้นพบว่าปลาดิบ ปลาร้าดิบ ที่มีพยาธิใบไม้ตับในตัว
ที่คนอีสานกินตั้งแต่เกิด และท�าให้เกิดพยาธิสภาพ จนจบด้วยการเสีย
ชีวติ ด้วยโรคมะเร็งท่อน�า้ ดี เราก็ได้คน้ พบว่าการแช่แข็งปลาสดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
-20 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท�าให้พยาธิใบไม้ตับในตัวปลา
ตายหมด และหลังจากนั้นน�าปลาไปประกอบอาหารได้อย่างปลอดภัย
และในขณะนี้ ทีมวิจยั ได้พฒ
ั นากระบวนการแช่แข็งทีไ่ ม่กระทบต่อรสชาติ
ของปลา และการค้นพบนีจ้ ะสร้างการเปลีย่ นแปลงต่อนโยบายสาธารณะ
เช่น กระทรวงสาธารณะสุขอาจจะออกกฎกระทรวงว่า แพปลา ท่าปลา
ทัง้ หมดจะต้องมีจดุ แช่แข็ง และต้องให้สา� นักงานสาธารณสุขจังหวัดอนุมตั ิ
เพื่อจ�าหน่าย คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�้าดี
2) การสอนคณิตศาสตร์ให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียน
การสอนของครูเกิดขึ้นทุกวัน แต่การสอนที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้มีน้อย
มาก วันนี้เองถือเป็นปัญหาใหญ่มาก จากงานวิจัยพบว่า การเตรียม
แผนการสอนของครูที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาจริงของนักเรียน
ท�าให้นักเรียนสนใจและอยากการเรียนรู้มากขึ้น วันนี้วงการศึกษายัง
สับสนและไม่เข้าใจว่า การสอนสาระเป็นเรื่องหนึ่งและการให้นักเรียน
สนใจเป็นอีกเรื่องหนึ่ง และเรายังพบว่าทุกวันนี้เรามีความพยายามน�า
สาระใส่ลงไปในนักเรียนโดยที่นักเรียนไม่มีความสนใจ ดังนั้นโจทย์ของ

เราก็คือท�าอย่างไรให้ครูท�าให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ ในขณะทีร่ ะบบโรงเรียนทีเ่ ป็นอยู่ เราเริม่ ต้นด้วยการยัดเยียด
สาระคณิตศาสตร์ให้แก่นกั เรียนแหละนีค่ อื จุดล้มเหลวของการศึกษาไทย
ณ วันนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ค้นพบวีธีการใหม่ โดยเริ่มต้นจากการ
ให้นกั เรียนสนใจทีอ่ ยากจะเรียนรูส้ าระของเรือ่ งนัน้ ก่อน โดยครูจะต้องเต
รียมแผนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในชีวิตของนักเรียน
ประการทีส่ อง เราพบว่านักเรียนเกิดการเรียนรูเ้ มือ่ นักเรียนมีโอกาสและ
เวลาที่จะคิดโจทย์ปัญหา ไม่ใช่เกิดจากการบรรยายหรือบอกเล่าของครู
วันนี้ครูร้อยละ 95 ของกระทวงศึกษา หรือ สพฐ. กังวลเพียงการที่ครูจะ
สอนไม่ครบสาระตามที่ก�าหนด ซึ่งหากสอนไม่ครบก็จะกระทบถึงการ
ประเมินวิทยฐานะ และค่าตอบแทน ส่วนนักเรียนจะรู้หรือไม่ไม่ใช่เรื่อง
ที่ครูจะต้องรับผิดชอบ ฉะนั้น วันนี้เราลืมไปว่า เด็กไทยของเราคิดเป็น
ท�าเป็น แก้ปัญหาเป็น แต่เราไม่เคยให้โอกาสพวกเขาเพราะครูคิดเรื่อง
ความก้าวหน้าของชีวิตการท�างานเป็นส่วนใหญ่ จากจุดนี้เองเราพบว่า
ต้องเปลี่ยนระบบชั้นเรียนใหม่ ถ้าเราจะแก้ปัญหาการศึกษาของชาติเรา
นี่คือการค้นพบในงานวิจัยที่เราได้ท�างานมา
เรายังค้นพบอีกว่า การยกระดับคุณภาพการสอนของครูนั้น ยังจะต้องมี
การะสะท้อนผลการสอนของครู คือ การปรับปรุงคุณภาพการสอนของ
ครู สู่การเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรง เป็นที่น่าเสียดายที่การศึกษาในวัน
นีไ้ ม่มรี ะบบดังกล่าว เมือ่ ไม่มรี ะบบนีจ้ งึ ท�าให้ไม่อาจปรับปรุงคุณภาพการ
สอนได้ ซึ่งจากงานวิจัยในภาคสนาม ได้ยืนยันแล้วว่า หากเราต้องการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เราจะต้องออกแบบการสะท้อนผลกลับเข้าไป
สู่การศึกษาภาคปกติใหม่ นี่คือข้อค้นพบในการวิจัยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
ด้านกระทรวงศึกษาเองก็ตนื่ เต้นและสนใจ จนเกิดโครงการต่างๆ เช่น ลด
เวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ แต่สดุ ท้ายก็ปฏิบตั ไิ ม่ได้ ล้มเหลว ผลการศึกษาพบ
ว่า ผลการศึกษาไม่เกี่ยวข้องกับ นโยบาย แต่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติหน้าที่
ของ ครู และ ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างถูกต้องต่างหาก
3) ในด้านการแก้ปัญหาความยากจน
เราพบว่า ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จึงจะแก้
ปัญหาความยากจนได้ การรอให้ใครมาช่วยเหลือไม่ใช่วธิ แี ก้ปญ
ั หาความ
ยากจนได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่าหากไม่ให้ประชาชนแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง ก็ไม่อาจท�าให้พวกเขาหลุดพ้นจากปัญหาความยากจนได้ และ
ข้อต่อมาคือ ความรู้หรือค�าแนะน�าที่ได้ผล ส�าเร็จ เท่านั้นที่จะท�าให้
ประชาชนเชื่อ และปฏิบัติตาม ที่ผ่านมา ประชาชนเชื่อนโยบายของรัฐ
แต่เขายังจนเช่นเดิม วันนี้ประชาชนไม่เชื่ออีกต่อไป นอกเสียจากว่า
มาตรการทีน่ า� ไปให้สามารถน�าไปใช้ได้เห็นผลจริง จากบทพิสจู น์ของการ

ลงไปท�างานร่วมกับประชาชนในพืน้ ทีอ่ สี าน อย่าง ขอนแก่น มหาสารคาม
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด เป็นต้น เราพบว่าเราลงไปท�างานกับประชาชน และ
เมื่ อ น� า ความรู ้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เกิ ด ผลจริ ง ประชาชนจึ ง เริ่ ม ต้ น
กระบวนการ และท�าตาม ซึ่งนี่คือบทเรียนรู้ที่ส�าคัญในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของประเทศในอนาคต
การท�างานแนวร่วมกันกับประชาชนหรือที่เรียกว่า “พาท�า” นั้น คือการ
รั บ ประกั น ความส� า เร็ จ และการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น แก่ ป ระชาชน
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
เรายั ง พบอี ก ว่ า การท� า งานจะต้ อ งสร้ า งกลุ ่ ม และเปลี่ ย นความคิ ด
พฤติกรรมของชาวบ้าน เพราะหากเราท�าไมได้จะไม่มีหลักประกันของ
ความยัง่ ยืน เช่น การกระตุน้ ให้ชาวบ้านลงมือท�าด้วยตนเอง ซึง่ การลงมือ
ท�านั้นก็เป็นการท�างานด้วยองค์ความรู้ ท�าด้วยความเข้าใจ และสุดท้าย
ชาวบ้านก็กลายเป็นนักวิจัยภาคสนามท�างานร่วมกันมาโดยตลอด และ
เมือ่ มีการเปลีย่ นความคิดและพฤติกรรมเงินและความส�าเร็จทีเ่ กิดขึน้ จะ
ท�าให้ประชาชนศรัทธา
นี่คือตัวอย่างที่ มหาวิทยาลัยของแก่นที่ได้เกิดขึ้นแล้วกับประชาชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สัมผัสได้ และประชาชนภาคตะวันออกเฉียง
เหนือภาคภูมิใจ

ประเด็นที่ผมตั้งค�าถามต่อมาก็คือความส�าเร็จนี้เกิดจาก
อะไร
จากประสบการณ์ 3 ปีทที่ า� งานทัง้ สามเกิดจาก การลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยความ
รู้และหลักวิชา ซึ่งไม่เกิดจากการบรรยาย สัมมนา หรือ ประชุม แต่เกิด
โดยการปฏิบัติโดยใช้องค์ความรู้ ใช้หลักวิชา และเรามั่นใจว่าจากนี้เรา
ต้องเดินทางนี้ ความส�าเร็จเกิดจากการแก้ไขข้อผิดพลาด และเรียนรูใ้ หม่
อย่างต่อเนื่อง ข้อผิดพลาดนั้นสอนให้เราฉลาดขึ้น สอนให้เรารู้ว่า จะ
เปลี่ยนแปลงควรท�าอย่างไร
ยกตัวอย่างเช่น เรารู้ว่า การอัลตร้าซาวด์สามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มี
โอกาสเป็นโรคได้ และสามารถใช้เฝ้าระวังการด�าเนินโรคได้ แต่ข้อจ�ากัด
ด้านงบประมาณ รวมทั้งต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะขั้นสูงท�าให้เกิดข้อ
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จ�ากัด แต่กลับเป็นโจทย์สา� คัญทีท่ า� ให้ตงั้ ค�าถามว่าจะเชือ่ มโยงคนวินจิ ฉัย
และคนตรวจโรคทีอ่ ยูต่ า่ งพืน้ ทีไ่ ด้อย่างไร ซึง่ น�าไปสูก่ ารออกแบบระบบ
สารสนเทศ สามารถทีจ่ ะท�าให้แพทย์ในพืน้ ทีต่ รวจวินจิ ฉัยโรค และให้คา�
แนะน�าได้อย่างถูกต้อง ซึง่ สิง่ นีเ้ กิดจากข้อจ�ากัดทีเ่ กิดขึน้ นีเ่ องท�าให้การ
เกิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทุกเดือนและเข้าไปหาประชาน บนข้อจ�ากัดที่
ท�าให้เราเกิดการเรียนรู้ใหม่มากมาย สิ่งส�าคัญคือการเปิดใจ และเรียนรู้
กับทุกฝ่ายโดยยึดประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นเป้าหมายส�าคัญ
กรณีของโรงเรียนยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนที่เราท�างาน โดยการท�างานที่
ไม่สร้างความขัดแย้งกับ สพฐ. โดยขอเพียงให้อิสระแก่ครู แก่โรงเรียน ที่
จะท�าหน้าที่ตามแนวทางที่เราได้คิด กระทั่งขอไปยัง ผอ. ให้โอกาสกับ
ครูได้พฒ
ั นาวิธกี ารสอนแบบใหม่ เมือ่ ท่านรับและติดตามการท�างานของ
เรา สุดท้ายโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น ก็เป็นโรงเรียนที่ได้ผลส�าเร็จ
ในการท�างานของเรา
ในกรณีของการแก้ปัญหาความยากจนก็เช่นกัน เราไม่สร้างความขัดแย้ง
กับ นายอ�าเภอ อบต. หรือก�านันผู้ใหญ่บ้าน เพราะประสานทุกฝ่าย แม้
ไม่ได้ชว่ ยเหลือเพียงเฝ้ามองก็ยงั ดี และเราก็กม้ หน้าก้มตาท�างาน สิง่ เหล่า
นี้คือการเรียนรู้ใหม่ และนี่คือคุณสมบัติที่ทุกคณะและภาควิชาจะต้อง
สอนบัณฑิตของเราให้มีคุณสมบัติแบบนี้ และนี่คือความส�าเร็จที่เกิดขึ้น

ค�าถามส�าคัญก็ถือว่า ความส�าเร็จนี้มีเริ่มต้นจากอะไร
ความส�าเร็จนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ มหาวิทยาลัยของแก่นก้าวออกจากรั้ว
มหาวิทยาลัย และลงสูพ่ นื้ ทีจ่ ริงของประชาชน การอยูใ่ นบริบทความเป็น
จริง และนี่คือจุดเริ่มต้นของความส�าเร็จของเราและหวังจะให้เพื่อน
คณาจารย์ก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน
เมื่อมหาวิทยาลัยของแก่นออกจากรั้วมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้เรื่องใหม่ 3
เรื่องส�าคัญ
เรื่องที่ 1 เรียนรู้ความเป็นจริงจากพื้นที่ จากสายตาและใจของประชาชน
เมื่อก่อนนี่เราเข้าใจในมุมมองของอาจารย์ แต่เราไม่เคยเข้าใจในสายตา
ของชาวบ้านว่าเป็นอย่างไร ตัวอย่าง พยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�้าดี
ได้พรากชีวิตคนในครอบครัว ซึ่งเป็นหลักของคนในครอบครัว และคน
ที่เหลืออยู่ก็ไม่รู้จะท�าอย่างไรทั้งสิ้น ภาพที่เราเห็นท�าให้เรารู้ว่า การที่
ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวที่ต้องจบชีวิตก่อนวัยอันควร สร้าง
ความสูญเสียมากแค่ไหน เพราะหากเราอยูใ่ น มหาวิทยาลัยคนไข้เสียชีวติ
เราอาจเพียงเสียใจเพราะท�าหน้าที่เต็มที่ในฐานะแพทย์ แต่เราไม่รู้ว่า
ญาติพนี่ ้องเขารูส้ ึกอย่างไร แต่วนั นีเ้ รารูแ้ ล้ว และการรับรูค้ วามรู้สกึ ทีเ่ รา
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ได้ ท�าให้เราต้องท�างานอย่างแข็งขันมากขึ้น
เราได้รู้ว่าพ่อแม่ที่ส่งลูกเรียนหนังสือ จะเป็นที่พึ่งของครอบครัวในวันรับ
ปริญญา แต่ความจริงใหม่ที่เราได้พบ คือ พ่อแม่ตอ้ งการเพียงไม่ให้ลกู ไม่
เป็นภาระก็พอแล้ว ความคิดที่มองว่า มหาวิทยาลัยจะให้อนาคตที่สดใส
กับครอบครัว วันนีม้ นั หมดลงแล้ว ฉะนัน้ ความหวังเล็กๆ ทีช่ าวบ้านเหลือ
อยู่เพียงจะให้ลูกจบแล้วช่วยตัวเองได้ เรายังจะท�าให้เขาผิดหวังอีกหรือ
สิ่งเหล่านี้เป็นมุมมองใหม่ที่เราได้สัมผัสจากพื้นที่ที่เราไปท�างาน
เราได้พบว่า ในทุกวันชาวบ้านในภาคอีสาน ต้องใช้เงิน 200-300 บาท
ในการใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�าวัน ซือ้ อาหาร ของจ�าเป็น ชีวติ ของคนชนบท
จึงเต็มไปด้วยหนีส้ นิ เมือ่ ไม่มกี ต็ อ้ งกู้ ไม่อย่างนัน้ จะไม่มกี นิ สิง่ เหล่านีท้ า� ให้
เราได้สัมผัสในอีกมิติหนึ่งที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อน ความเป็นจริงเช่นนี้มี
ความหมายและความส�าคัญมากกว่า รายงานที่นักศึกษาจดบันทึกและ
น�ามาอ่าน คุณค่า ความรูส้ กึ ต่างกันมากมายนัก ด้วยเหตุนเี้ ราต้องท�างาน
ทุกวัน และต้องเร่งแก้ปัญหา นี่คือความเป็นจริงที่เราสัมผัสจากการ
ท�างาน บนความจริงทีค่ นของมหาวิทยาลัยได้ออกไปพบทีเ่ ราสัมผัสไม่ได้
จากการอ่านต�ารา หรือการอ่านงานวิจัยที่ได้มา ข้อมูลเหล่านี้สัมผัสได้
ด้วยใจ เราเอาใจของเรามาวาง และสัมผัสข้อมูลที่เป็นชีวิตจริงของชาว
บ้าน ท�าให้เราได้เห็นข้อมูลใหม่ที่สมองของเราไม่เคยสัมผัสมาก่อน
การเก็บข้อมูลด้วยสมอง ด้วยทฤษฎีให้เราได้เพียงข้อมูลระดับหนึง่ เท่านัน้
แต่การเก็บข้อมูลด้วยใจ ทีเ่ ราสัมผัสท�าให้เราเร่งการท�างานให้มากขึน้ นี่
เป็นอีกหนึง่ วิธที มี่ หาวิทยาลัยขอนแก่นได้พบและเชือ่ ว่าใน 5-10 ปีจะน�า
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษา ของประเทศที่เราจะสอนด้วยใจ
เรื่องที่ 2 ที่เราได้เรียนรู้ว่า ไม่ว่าอนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
แม้จะเติบไปในทิศทางใดก็ตาม ช่องว่างระหว่างรัฐและประชาชนกลับมี
มาก
ตัวอย่างเช่น ผูป้ ว่ ยมะเร็งท่อน�า้ ดี เมือ่ ถึงมือแพทย์ได้ทนั เวลาอย่างไรก็ตาม
แต่เขาต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า
ระบบสาธารณสุขของรัฐยังห่างจากสภาพทางสุขภาวะของประชาชนอีก
มาก เราพบว่าครูจ�านวนมากยินดีกับการบรรจุราชการ แต่เราพบว่า
ความยินดีเหล่านั้นไม่น�าไปสู่การสอนให้นักเรียนคิดเป็น ท�าเป็น และสิ่ง
นัน้ ไม่เคยไปถึงประชาชนทีม่ าถึงลูกหลานของเขา ความยินดี ควรน�าการ
สอนให้นกั เรียนคิดเป็นท�าเป็น เป็นพลเมืองทีด่ ี เราพบว่าระบบการศึกษา
แบบนี้นี่คือช่องว่างของรัฐ ที่ไม่ได้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนา
พลเมือให้แก่นักเรียนของเรา และเรายังพบอีกว่า การฝึกอาชีพที่รัฐจัด
ได้ให้ประชาชนไม่สร้างการเปลี่ยนแปลง ความมั่นคงแก่ประชาชน ได้

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
รัฐกับประชาชนนี้ ก�าลังน�าไปสูค่ า� ถามทีส่ า� คัญ และอันตรายต่อความเป็น
ชาติอย่างยิ่ง นั่นคือรัฐมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชนแค่ไหน ซึ่ง
หากค�าถามนี้มากขึ้น จะส่งผลถึงความเป็นชาติและน�าไปสู่ความสิ้นสุด
ความเป็นชาติของเรา และนี่คือหน้าที่ซึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่ตระหนัก
และเร่งท�างานอย่างเต็มความสามารถ
เรื่องที่ 3 ที่เราเรียนรู้ใหม่ คือเราเรียนรู้ว่าความรู้ของมหาวิทยาลัยไม่
สามารถน�าไปใช้ได้โดยตรงของพื้นที่
เป็นครั้งแรกที่ อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ�านวนมาก ยอมรับว่าไม่
สามารถน�าเอาความรู้ไปใช้ได้โดยตรง จ�าเป็นต้องน�าไปประยุกต์ ด้วย
ค�าถามทีว่ า่ ความรูข้ อง มหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงแค่
ไหน ตัวอย่าง การตรวจค้นหาผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีต้องใช้เครื่องมือที่ทัน
สมัยจึงจะค้นพบ แต่ในข้อเท็จจริง กลับไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย
เหล่านัน้ ในพืน้ ที่ แล้วเราจะพบได้อย่างไร ซึง่ ชัดเจนว่าความรูท้ สี่ อนเกีย่ ว
กับเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยมีประโยชน์แต่ไม่พอ และนั่นน�าไปสู่การ
ตรวจผู้ป่วยโดยใช้ antigen strip และนี่คือความรู้ใหม่ที่เราพบ
เราพบว่าบัณฑิตทีจ่ บคณะศึกษาศาสตร์ ไม่สามารถท�าให้นกั เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือสอนหนังสือไม่เป็น หลักสูตรที่สอนกันใน
มหาวิทยาลัย กลับไม่สอดคล้องกับวิชาชีพครูที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนเลย ดังนัน้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงต้องกลับ
มาทบทวน การผลิตครู ซึ่งระบบของเราที่เป็นอยู่กลับดึงครูออกจาก
ห้องเรียน ไปเป็นผู้บริหาร ซ�้าร้ายยังท�าให้เกิดครูผู้บริหารที่ไม่มีคุณภาพ
และนี่คือความส�าเร็จที่ล้มเหลวอันเกิดจากระบบการศึกษาของเรา
การแก้ ไขปั ญ หาความยากจน จะเกิ ด ขึ้ น ได้ ด ้ ว ยการปรั บ ความคิ ด
พฤติกรรม และวิธกี ารผลิตของประชาชนจะต้องใช้วชิ าการหลายด้าน ซึง่
ไม่มีหลักสูตรใดเลยที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งทุกวิชามีความ
คาบเกี่ยวกันตลอดเวลา เช่น คณะเกษตรศาสตร์ ความยากจนของชาว
บ้านเกี่ยวข้องกับ 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
ว่าจะไม่ผลิตครูชวั่ คราวและเป็นผูบ้ ริหารอีกต่อไป แต่จะผลิตครูทอี่ อกไป
ท�าให้นกั เรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้จริง และท�าได้จริง และเป็นคนดีได้ นีค่ อื
สิ่งที่เราก�าลังท�า
ฉะนั้นการเรียนรู้ใน 3 เรื่องจึงมีนัยยะส�าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยของแก่นจากนี้ไป ซึ่งการประยุกต์องค์
ความรู ้ หรื อ บู ร ณาการศาสตร์ ต ่ า งๆ เข้ า สู ่ ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น เรื่ อ งที่
มหาวิทยาลัยเรียนรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยของแก่นได้พบว่า ระเบียบและวิธี
การประยุกต์ใช้ความรู้ จะต้องเรียนรู้และถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาและ
ประชาชนให้ได้ บทเรียนทั้ง 3 เรื่องนี้ ผลักดันให้ มหาวิทยาลัยของแก่น
จะต้องปรับปรุง การสอน การวิจยั และการช่วยเหลือให้กบั ประชาชนใน
พื้นที่เสียใหม่ และนี่คือการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อทบทวนทั้งหมด
เมื่อทบทวนทั้งหมด เราพบว่าเรามีหลักวิชาอะไรที่เราได้พบ เช่น คณะ
แพทยศาสตร์ ที่มี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอยู่ในนั้น คณะศึกษาศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์ ที่มีความรู้ในการประยุกต์เรื่องการเรียนการสอน การ
แก้ไขปัญหาความยากจนทีเ่ กีย่ วข้องกับภาคการเกษตรและการประยุกต์
ใช้
ประการแรก เราพบว่า องค์ความรูท้ งั้ หมดต้องยึดหลักความเป็นจริงเป็น
หลัก
การประยุกต์องค์ความรู้ที่มีเข้าสู่ปัญหาความเป็นจริงในพื้นที่ และ
ประชาชนเป็นเรือ่ งทีส่ า� คัญเพราะหากความรูใ้ ช้กบั ความเป็นจริงไม่ได้ ก็
ไร้ประโยชน์ การยึดติดต�าราหรือทฤษฎีเป็นสิ่งไม่ควรท�า โดยยึดความ
เป็นจริงเป็นตัวชี้ขาด องค์ความรู้ของเรา แม้จะพูดได้ง่ายแต่กลับบาดใจ
อาจารย์หลายท่าน เพราะเรายึดทฤษฎี มานาน แต่จากการศึกษาร่วมกัน
พบว่าความเป็นจริงเท่านัน้ ทีจ่ ะท�าให้เราเกิดองค์ความรูใ้ หม่ทแี่ ท้จริง ยิง่
ไปกว่านัน้ เราพบว่าทฤษฎีมขี อ้ จ�ากัด เราพบว่าการประยุกต์ทฤษฎีอย่าง
มีระเบียบอย่างมีจินตนาการจะน�าไปสู่การค้นพบระเบียบวิธีแก้ปัญหา
ใหม่ได้จริง เรามีความรู้มากใน 3 ด้าน เราพบข้อจ�ากัดทางทฤษฎี และ
พบทางแก้ไขปัญหาปัญหามากมาย และนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
ผลของการแก้ไขปัญหาบนความเป็นจริง คือค�าตัดสินทีม่ คี ณ
ุ ค่าทีส่ ดุ ทีจ่ ะ
บอกว่าความรู้ของมหาลัยนั้นมีค่าเพียงใด กล่าวคือ ถ้ามหาวิทยาลัยไม่
สามารถแก้ไขปัญหาในความเป็นจริงได้ คุณค่าของมหาวิทยาลัยก็จะไม่มี
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ประการที่ 2 คือ ข้อมูลจากพื้นที่จริง น�าไปสู่ความเข้าใจปัญหาใหม่ และ
การแก้ไขปัญหาใหม่
นั่นหมายถึง การแก้ปัญหาส�าเร็จได้ ด้วยการได้ข้อมูลจากจากพื้นที่จริง
เท่านัน้ นัน่ ท�าให้เราต้องลงไปเผชิญกับพืน้ ทีจ่ ริง เพราะการเผชิญกับความ
เป็นจริง ท�าให้เราเข้าใจและแก้ปญ
ั หาอย่างถูกต้อง ท�าให้เราเลือกแนวทาง
วิธีการ ที่ปฏิบัติได้จริง และที่ส�าคัญ เราไม่ได้เป็นฝ่ายเดียวในการแก้
ปัญหา เราต้องการความร่วมมือจากประชาชนด้วย
ในรอบ 30 ปีทผี่ า่ นมา การรับรู้ และส�านึกต่ออันตรายของพยาธิใบไม้ตบั
และมะเร็งท่อน�า้ ดี จะเกิดขึน้ ได้ โดยทีม่ ศี ลิ ปินทีพ่ อ่ เขาเสียชีวติ ด้วยมะเร็ง
ท่อน�า้ ดี และช่วยร้องเพลงสือ่ สารในวงกว้างสร้างความตระหนัก วงกว้าง
ด้วยความร่วมมือและความเข้าใจที่ตรงกัน ระหว่างคณะวิจัยและศิลปิน
จึงเกิดผลเช่นนี้ขึ้น และนี่คือความรู้ใหม่ที่คณะแพทย์ไม่ได้สอน แต่เรียน
รู้จากโครงการดังกล่าว
การยึดข้อมูลจากพื้นที่จริงเป็นหลัก ท�าให้เราเห็นข้อจ�ากัดของความรู้ที่
เรามีมากขึ้น และท�าให้เราต้องกลับไปเรียนรู้ใหม่ สิ่งที่เรารู้ยังน้อยมาก
เราต้องเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ ปรับความคิด และวิธกี ารท�างานใหม่ เมือ่ เราก�าหนด
วาระการท�างานร่วมกัน ทุกคนต้องลงมือร่วมกันท�าอย่างเป็นวินยั 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
ใช้กระบวนการทางเทคนิคจะแก้ไขปัญหาได้ดกี ว่า เราค้นพบว่า องค์ความ
รู้ที่เป็นเทคนิค มีค่าเพียง มีกับไม่มีเท่านั้น หากไม่มีต้องค้นหาและเมื่อมี
ก็ใช้ให้เต็มที่จึงแก้ปัญหาได้ ทุกปัญหาเมื่อเราวิเคราะห์ลงไป เราจะพบ
ว่ามันมีแบบแผนของความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์เสมอ ซึ่ง
จะมีแบบแผนที่ชัดเจน และหากไม่พบแบบแผนนั้น จงอย่าพยายามแก้
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ปัญหา เพราะไม่อาจท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น เราพบการ
จัดการกับปัญหา สาเหตุทแี่ ท้จริง บนการค้นพบบนหลักวิชา ตามข้อเท็จ
จริง เราจะสามารถจัดการกับปัญหานั้นได้
เราค้นพบว่าแบบแผนของการขยายผลตามบริบทจริงของพืน้ ที่ ต้องอาศัย
กลไกการจัดการทีถ่ กู ต้องทีม่ กี ารออกแบบมาเป็นการเฉพาะ ไม่อาจลอก
เลียนจากใครได้
อาทิ การแก้ไขปัญหาหนึ่งหมู่บ้าน จะใช้ได้กับทุกหมู่บ้าน หรือ หนึ่ง
ห้องเรียนกับทุกห้องเรียน ซึ่งจริงแล้วมันมีความสัมพันธ์ระดับหนึ่งแต่ใช้
แทนกันไม่ได้ ต้องอาศัยกลไกบางอย่างเข้ามาเสริม
เราพบว่าคุณภาพของคน มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหา
แต่การพึ่งพาคนโดยปราศจากระบบ และกลไกการจัดการ ไม่สามารถ
แก้ไขในบริบทที่กว้างใหญ่ได้
คนส�าคัญแต่ต้องมีระบบที่ก�ากับ ซึ่งหากไม่ใช้ จะท�าตามก�าลัง เสมือน
หมอผ่าตัดจะดูคนได้เพียงทีละคน แต่ไม่อาจท�าให้ลดคนไข้มะเร็งท่อน�า้ ดี
6 ล้านคนพร้อมกันไม่ได้ เราพบต่อไปอีกว่า การปรับเปลี่ยนความคิด
และพฤติกรรมของประชาชน เป็นความส�าเร็จทีย่ งั่ ยืน หากเราปรับเปลีย่ น
ความคิดไม่ได้ สิ่งนั้นคือความล้มเหลว
ดั ง นั้ น การเปลี่ ย นความคิ ด และพฤติ ก รรมเป็ น หั ว ใจส� า คัญ การดึง
ประชาชนออกจากความเคยชิน หรือแบบแผนเดิมที่ยึดถือ เป็นเงื่อนไข
แรกที่เราต้องท�าให้ส�าเร็จ เราจะต้องเปลี่ยนแบบแผนและความเคยชิน
ของประชาชน การแสดงผลส�าเร็จจากการปฏิบัติด้วยวิธีการใหม่ ที่
ประชาชนได้รับประโยชน์จริง เป็นอีกวิธีเสริมการปรับเปลี่ยนความคิด
และพฤติกรรม นั่นหมายถึงการให้ประชาชนปรับเปลี่ยนความคิดและ
พฤติกรรมนั้นเกิดจากการได้เห็นความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจริง
เราพบว่าการจัดระเบียบของกลุ่ม ที่ก�าหนดให้สมาชิกยอมเสียสละ
ประโยชน์ของตัวเอง เพื่อผลประโยชน์กลุ่ม เป็นตัวชี้วัดส�าคัญของความ
เข้มแข็งของประชาชนและกลุ่ม
มนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติที่มักเห็นประโยชน์ของตนเองมาก่อน แต่หาก
พฤติกรรมเปลี่ยนเลือกที่จะให้ประโยชน์ของกลุ่มมาก่อน จะส่งผลของ
ความยั่งยืน ตัวอย่างเช่น ทุก 10 บาท ใน 100 บาทของรายได้ที่เกิดจาก
การท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นรายได้ของกลุม่ ซึง่ นีเ่ ป็น
กฎส�าคัญทีท่ า� อย่างต่อเนือ่ ง โดยแบบแผนเหล่านีต้ อ้ งประยุกต์กบั ความ
เป็นจริงในพืน้ ทีเ่ ป็นการเฉพาะ ซึง่ ต้องมีรายละเอียดทีต่ า่ งกัน เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์ที่แท้จริง

บทสรุปเราพบว่า

1) คุณภาพของการวิจยั และการเรียนการสอน ทีส่ อดคล้องกับความเป็น
จริง ใช้ประโยชน์ได้จริง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง และเราได้ทา� ให้เกิด
ขึ้นแล้ว
2) ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนคนคน
อีสาน ได้พฒ
ั นาจากความสัมพันธ์เชิงพึง่ พากลายเป็นความสัมพันธ์เชิงพึง่
พิงซึง่ กันและกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียนรูจ้ ากชาวบ้าน ชาวบ้านเรียน
รู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
ชาวบ้าน เกิดขึ้นอย่างพึ่งพากันและกัน ความสัมพันธ์แบบพึ่งพิงซึ่งกัน
และกันตรงนี้ คุณค่าอย่างยิ่ง และเราจะท�าให้สิ่งนี้มาประสานและท�าให้
เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร
3) การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดดเด่น
มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก วันนี้คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เราคือที่ที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกในด้านพยาธิ
ใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�า้ ดี ในเรือ่ งนีเ้ ราเก่งกว่าใครในโลกนี้ ใครจะคิดว่า
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
หน้ า ที่ เ พื่ อ ประชาชน และได้ ติ ด ตามตั ว ของอาจารย์ และบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดไป

ท้ายที่สุด

สิ่งที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยของแก่นแบบนี้ คือ มหาวิทยาลัยที่จะเป็น
หลักให้กับคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กับประเทศไทย ดังเช่น
พระบรมราโชวาทของพระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลครั้ ง ทรงเสด็ จ เปิ ด
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแบบ
นี้ คือ มหาวิทยาลัยที่จะสร้างความรู้ใหม่ให้แก่บ้านเมือง มหาวิทยาลัย
แบบนี้คือมหาวิทยาลัยที่จะเชื่อมความเป็นจริง และความรู้เข้ากับโลก
สากลได้
ฉะนั้นจงขอขอบคุณ ชื่นชม และยกย่องเจ้าหน้าที่ทุกคน ซึ่งเคารพบน
ความเป็นจริงทีป่ รากฏให้เราเห็นในพืน้ ทีท่ เี่ ราไปท�างาน และลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยหน้าที่ ความรู้ ความเพียร และอดทน จนกระทั่งเกิดความส�าเร็จได้
ในขณะนี้
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รู้จักเครือข่ายโครงการ CASCAP

พ.ญ.อารยา สร้อยสน โรงพยาบาลเลย

เราได้รับโจทย์มาให้น�าเรื่องราวของเครือข่ายคนท�างานแก้ไขปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีที่ท�างานในพื้นที่ต่าง ๆ มาบอกเล่าเรื่อง
ราวการท�างาน ทีมงานวารสารโครงการ CASCAP เลยได้มีโอกาสไปพูด
คุยกับ พ.ญ.อารยา สร้อยสน นายแพทย์ช�านาญการพิเศษรังสีแพทย์โรง
พยาบาลเลย ถึงการท�างานคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน�้าดีใน
จังหวัดเลย
คุณหมออารยา เล่าถึงสาเหตุที่ได้มาร่วมงานกับโครงการ CASCAP ใน
จังหวัดเลยว่า โรคมะเร็งท่อน�้าดีถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันเนื่องมาจาก
ภูมภิ าคนีม้ คี วามชุกของการติดเชือ้ พยาธิใบไม้ตบั สูงและมีอบุ ตั กิ ารณ์เกิด
โรคมะเร็งท่อน�า้ ดีสงู ทีส่ ดุ ในโลกปัจจุบนั เรายังขาดแนวทางในการคัดกรอง
กลุม่ เสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพท�าให้ไม่สามารถตรวจพบผูป้ ว่ ยในระยะต้นดัง
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เรื่อง/ภาพ โดย แสงระวี ดาปะ

นั้นจึงมีความจ�าเป็นที่ต้องมีการวางแนวทางในการตรวจคัดกรองกลุ่ม
เสีย่ ง ตรวจวินจิ ฉัยและรักษาโรคนีร้ ว่ มกันอย่างเป็นระบบ เพือ่ ทีจ่ ะท�าให้
การรักษามีประสิทธิภาพและท�าให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ จึงเป็น
ที่มาของการท�าโครงการวิจัยเพื่อการตรวจคัดกรองตรวจวินิจฉัยและ
บริหารจัดการผูป้ ว่ ยมะเร็งท่อน�า้ ดีรว่ มกับโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program หรือ CASCAP) โดยใช้
อัลตร้าซาวด์ เป็นเครื่องมือในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยในเบื้องต้นภาย
ใต้การน�าของอาจารย์ณรงค์ ขันตีแก้ว อาจารย์ศัลยแพทย์โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์โดยความร่วมมือจากอาจารย์ภาควิชารังสีวทิ ยาซึง่ มี อาจารย์
นิตยา ฉมาดล เป็นผูม้ บี ทบาทส�าคัญตัง้ แต่เริม่ โครงการ ถ้าหากการตรวจ
คัดกรองด้วยเครื่องมือ อัลตร้าซาวด์ มีประสิทธิภาพในการช่วยวินิจฉัย
โรคได้ในระยะเริม่ ต้นจะเกิดประโยชน์กบั คนไข้และวงการแพทย์ไทยเป็น

อย่างมาก “หมอจึงไม่ลงั เลทีเ่ ลือกท�างานโครงการนีเ้ พือ่ ช่วยอาจารย์และ
ช่วยเหลือคนไข้”

โรงพยาบาลกับการขับเคลื่อนงาน”มะเร็งท่อน�้าดี”

ในปีพ.ศ.2557 จังหวัดเลยได้เริม่ ท�าโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน�า้ ดี
โดยในช่วงแรกมีเขตอ�าเภอเมืองเลยและด่านซ้ายที่เข้าร่วมกับ CASCAP
โดยมีคุณหมอวุฒิกร จ�าปาศิริ ศัลยแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลเลยเป็น
หัวหน้าโครงการมีผปู้ ระสานงานคือคุณนวนันท์ เย็นวัฒนา พยาบาลจาก
กลุม่ งานศัลยกรรมและคุณกิรณา ภักดีบรุ กี ลุ จากกลุม่ งานเวชกรรมหลัง
จากนั้นในปี 2559 จึงมีการเข้าร่วมกับ CASCAP ทั้งจังหวัด “เครือข่าย
เข้มแข็งดูแลได้เป็นระบบมีเป้าหมายเดียวกันงานก็จะง่ายขึน้ ” ในการเริม่
ต้นการท�างานโครงการใหม่ๆการจะท�าให้ความคิดเห็นตรงกันทัง้ หมดคง
เป็นเรือ่ งทีย่ ากการเข้าร่วมกับ CASCAP ทัง้ จังหวัดต้องอาศัยความพร้อม
และความสมัครใจของแต่ละพืน้ ทีใ่ นช่วงแรกเริม่ ของการท�าโครงการ ด้วย
ความเข้าใจและแนวคิดของการท�างานที่ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ท�าให้มีอุปสรรคในการด�าเนินงานอยู่บ้าง แต่หลังจากได้ผ่านการพูดคุย
และมีโอกาสได้ท�างานร่วมกันปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ก็ลดลงเรื่อยๆ

ถือเป็นผูม้ บี ทบาทความส�าคัญในการขับเคลือ่ นโครงการนี้ ในช่วงทีผ่ า่ น
มาหมอได้มีโอกาสออกไปช่วยสอนและร่วม ตรวจอัลตร้าซาวด์กับคุณ
หมอ ในบางพื้นที่เพื่อให้คุณหมอมีความเข้าใจการท�าอัลตร้าซาวด์ และ
มัน่ ใจในการตรวจวินจิ ฉัยได้ดยี งิ่ ขึน้ กรณีทคี่ ณ
ุ หมอทีร่ พช.ตรวจพบความ
ผิดปกติหรือสงสัยไม่แน่ใจจะส่งภาพเข้ามาปรึกษาหรือส่งคนไข้เข้ามารับ
การตรวจอัลตร้าซาวด์ซ�้าเพื่อยืนยันผลการตรวจโดยรังสีแพทย์

การด�าเนินการในช่วงปี 2557-2558 ในเขตอ�าเภอเมือง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ทีด่ แู ลรับผิดชอบ จะเป็นผูใ้ ห้ความรูแ้ ละคัดกรองประชากรกลุม่ เสีย่ ง โดย
มีคณ
ุ หมอวุฒกิ ร จ�าปาศิริ ช่วยออกไปร่วมให้ความรูแ้ ก่ชาวบ้านเป็นระยะ
หลังจากนั้นจะนัดประชากรกลุ่มเสี่ยงเข้ามารับการตรวจ อัลตร้าซาวด์ที่
รพ.สต. ประมาณ 50-60 ราย ต่อวัน สัปดาห์ละ 1-2 วัน ในช่วงปี 2559
เราได้มกี ารปรับเปลีย่ นการด�าเนินงานโดยได้นดั ผูป้ ว่ ยเข้ามารับการตรวจ
อัลตร้าซาวด์ในโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่
ระบบของทางโรงพยาบาล
ผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ถา้ พบมีลกั ษณะการหนาตัวของผนังท่อทางเดิน
น�้าดีซึ่งเป็นผลจากการอักเสบเรื้อรังเราจะนัดตรวจอัลตร้าซาวด์ซ�้าเป็น
ระยะทุก 6 เดือนกรณีพบความผิดปกติท่ีตับท่อทางเดินน�้าดีเช่นก้อนที่
ตับหรือการโป่งพองของท่อทางเดินท่อน�้าดีผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ
วินิจฉัยที่ละเอียดขึ้นโดยการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN ) ที่
โรงพยาบาลเลยและพิจารณาส่งต่อกรณีจ�าเป็นต้องตรวจด้วยสนามแม่
เหล็ก (MRI) หรือเพื่อรับการรักษากรณีพบความผิดปกติจริงในกรณีที่
ตรวจพบความผิดปกติในระบบอื่นๆผู้ป่วยจะถูกส่งไปปรึกษาแพทย์
เฉพาะทางแผนกต่างๆตามความเหมาะสมกรณีของโรงพยาบาลชุมชน
การบริหารจัดการจะขึ้นอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการใน
แต่ละพื้นที่คุณหมอที่ดูแลโครงการจะได้รับการอบรมการตรวจอัลตร้า
ซาวด์ที่จัดโดยภาควิชารังสีวิทยา ร่วมกับ CASCAP ซึ่งคุณหมอที่ รพช.

การด�าเนินงานที่ผ่านมา

จากการด�าเนินงานทีผ่ า่ นมาเรายังไม่พบผูป้ ว่ ยมะเร็งท่อน�า้ ดีในเขตจังหวัด
เลย การพบลักษณะการหนาตัวของผนังท่อทางเดินน�า้ ดียงั คงต้องใช้การ
ติดตามตรวจ อัลตร้าซาวด์เป็นระยะ จึงยังไม่สามารถสรุปได้ในระยะเวลา
อันสั้นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างไร แต่สิ่งที่นับเป็นอานิสงส์ที่
คนไข้ได้รบั จากโครงการนีค้ อื เราพบความผิดปกติบางอย่างทีท่ า� ให้คนไข้
ได้รบั การรักษาทีเ่ ร็วขึน้ เช่น มะเร็งตับ (hepatoma) ติง่ เนือ้ ทีถ่ งุ น�า้ ดี นิว่
ในถุงน�้าดีที่มีข้อบ่งชี้ที่ควรได้รับการผ่าตัด นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
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การหนุนเสริมจาก CASCAP

จั ง หวั ด เลยได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ และการสนั บ สนุ น ด้ ว ยดี จ ากทาง
CASCAP ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา สิง่ ทีห่ วังจะให้เกิดขึน้ ในอนาคตอันใกล้คอื
การสัญจรเพื่อพบปะพูดคุยเป็นระยะระหว่าง CASCAP กับบุคลากรที่
ท�างานในพื้นที่รวมถึงการสรุปผลการด�าเนินงานร่วมกันเป็นระยะใน
แต่ละพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและก�าหนดเป้าหมายในการท�างานร่วม
กันเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น สนับสนุนสื่อการสอนที่สวยงามและเข้าใจง่ายจากCASCAP เพื่อให้
ทางรพ.สต. ได้ใช้ในการออกไปให้ความรู้แก่ชาวบ้าน

การพัฒนางานในอนาคตที่จะด�าเนินการ

ความเข้าใจในการด�าเนินงานร่วมกันและการมีเป้าหมายในการท�างานไป
ในทิศทางเดียวกัน นับเป็นสิ่งส�าคัญในการขับเคลื่อนโครงการจากนี้ไป
เพือ่ ให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบ สิง่ ทีต่ อ้ งท�าใน
เวลาต่อจากนี้ไปคือ การพบปะพูดคุยปรึกษาหารือเป็นระยะของเครือ
ข่ายในจังหวัด การลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้คา� ปรึกษาในการตรวจอัลตร้าซาวด์กบั
คุณหมอในโรงพยาบาลชุมชนและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการท�างานเพือ่
ร่วมกันแก้ไขและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นตลอดจนการสรุปผลการด�าเนิน
งานที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบ ซึ่งในปัจจุบันเรายังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนถึง
ผลการด�าเนินงานเนื่องจากยังไม่มีการติดตามอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพพอ

CASCAP | 14

โครงการนี้ยังคงต้องอาศัยระยะเวลาอีกพอสมควรจึงจะได้ข้อสรุปที่
ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับการท�างานในทิศทางเดียวกัน ในการตรวจอัลต
ร้าซาวด์คัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งท่อทางเดินน�้าดีในระยะเริ่มต้น การ
ป้ อ งกั น ยั ง คงเป็ น เรื่ อ งที่ ส� า คั ญ ที่ เราต้ อ งให้ ค วามรู ้ กั บ ประชาชนได้
ตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลป้องกันตัวเองควบคูไ่ ปกับการตรวจ
อัลตร้าซาวด์ ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณ คุณหมอและ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มี
โอกาสได้ท�างานร่วมกัน ขอบคุณในความตั้งใจและช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ในการด�าเนินงานที่ผ่านมา ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้วย
ดี มาโดยตลอด หมอได้ รั บสิ่ ง ดี ๆ มากมายนอกเหนื อ จากการตรวจ
อัลตร้าซาวด์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ขอขอบคุณ พ.ญ. อารยา สร้อยสน
(นายแพทย์ช�านาญการพิเศษรังสีแพทย์โรงพยาบาลเลย) ผู้ให้ข้อมูล

รอบรั้ว CASCAP
CASCAP จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “องค์ควำม
รู้เกี่ยวกับพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี” ส�ำหรับ
นักวิจัยในโครงกำรวิจัยท้ำทำยไทย ประเทศไทย
ปลอดพยำธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand)

เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 โครงการแก้ไขปัญหา
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี (CASCAP) ได้จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “องค์ความรู้เกี่ยวกับพยาธิ
ใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�า้ ดี” ส�าหรับนักวิจยั ในโครงการ
วิจัยท้าทายไทย ประเทศไทยปลอดพยาธิใบไม้ตับ
(Fluke Free Thailand) ณ ห้องบรรยาย 2 อาคาร
เตรียมวิทยาศาสตร์ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจ�านวน 6 ท่าน
ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มา
บรรยายให้แก่นักวิจัยที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา
หัวข้อการบรรยายในวันนีไ้ ด้แก่ ชีววิทยาวงจรชีวติ และ
การวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ บรรยายโดย ศ.ดร.
ไพบูลย์ สิทธิถาวร ซึง่ เป็นศาสตราจารย์ดา้ นปรสิตวิทยา
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านระบาดวิทยาและการวินจิ ฉัยโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ จากนั้นมีการบรรยายเรื่องกระบวนการก่อ
มะเร็งท่อน�า้ ดีทเี่ กิดจากการติดพยาธิใบไม้ตบั บรรยาย
โดย ศ.ดร. พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ศาสตราจารย์ดา้ นชีวเคมี
ผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งกระบวนการก่อมะเร็งท่อน�า้ ดีในระดับ
โมเลกุล จากนั้นมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การตรวจ
คั ด กรองมะเร็ ง ท่ อ น�้ า ดี ด ้ ว ยการตรวจอั ล ตร้ า ซาวด์
วิทยากรโดย ศ.นพ. วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ศาสตราจารย์
ด้านรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวินิจฉัย นอกจากนี้
มีการบรรยายเรือ่ ง การวินจิ ฉัยและการรักษามะเร็งท่อ
น�า้ ดี โดย อ.นพ.อรรพล ติตะปัญ ศัลยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านการผ่าตับตับและทางเดินน�้าดี จากนั้น รศ.นพ.
ณรงค์ ขันตีแก้ว ในฐานะที่เป็นหัวหน้าโครงการ CASCAP และผูอ้ า� นวยการโครงการท้าทายไทย ได้บรรยาย
เกี่ยวกับ การด�าเนินโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�า้ ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และการด�าเนินโครงการ Fluke Free Thailand ปิด
ท้ายด้วย รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม ซึ่งเป็นกรรมการ
และเลขานุการโครงการ CASCAP บรรยายเกี่ยวกับ

กระบวนการและแผนการด�าเนินโครงการ 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
วิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
เกษตรศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ได้มี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้าดีที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมี
อุบัติการณ์ของโรคดังกล่าวสูงที่สุดในโลก
MOU พิธีลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กำรวิจัย
และพัฒนำยำทำงคลินิก Clinical Trials ระหว่ำง
โครงกำรแก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อ
น�ำ้ ดีในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) ร่วมกับ
สถำนบริหำรจัดกำรงำนวิจัยคลินิก (Academic
Clinical Research Office - ACRO) มหำวิทยำลัย
ขอนแก่น

ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเวชวิชชาคาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.นพ.
ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP รอง
ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย
พยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�า้ ดี, รศ.พญ.ขวัญชนก 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)
และคณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเวชวิชชาคาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 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 ผู้อ�านวยการศูนย์ DAMASAC,
รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม เลขานุการและกรรมการ
โครงการ CASCAP ซึ่งการลงนามครั้งนี้ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 3
ในการพัฒนาต่อยอดจากนวตกรรม CASCAP Tools
สู่ CASCAP Cloud ภายใต้ระบบ Isan Cohort ซึง่ เป็น
web-based application เชื่อมต่อระบบจากเครื่อง
อัลตราซาวด์ ครอบคลุมทั่วประเทศ ตอบสนองการ
จัดการทีใ่ หญ่ขนึ้ หลากหลายขึน้ การลงข้อมูลทีแ่ ม่นย�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
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (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.การจัดท�าหลักสูตรและผลิตสือ่ ความรูเ้ รือ่ งโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในโรงเรียนและประชาชน
ทั่วไป
7.การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน�้าดีด้วยวิธีอัลตร้า
ซาวด์ 8.การน�าผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีที่ได้รับการผ่าตัด
เข้ารักษาเสริมด้วยเคมีบ�าบัด
9.การศึกษาผลกระทบของการด�าเนินงานโครงการ
ท้าทายไทยต่อการเปลีย่ นแปลงนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
10.การศึกษาข้อมูลและชุดความรู้พื้นฐานทางสังคม
เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
11.ระบบภูมิสารสนเทศโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน�้าดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
โครงการวิจยั ท้าทายไทยจะใช้ระยะเวลาการท�าวิจยั ทัง้
สิน้ 3 ปี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก�าจัดพยาธิใบไม้ตบั และลด

CASCAP | 15

อุบตั กิ ารณ์ของโรคมะเร็งท่อน�้าดีในประชากรไทยภาค
อีสาน 20 จังหวัด ภาคเหนือ 6 จังหวัดและ จ.สระแก้ว
อีก 1 จังหวัด รวมเป็น 27 จังหวัด ครอบคลุมกลุม่ เสีย่ ง
ถึง 6,000,000 คน ในพื้นที่กว่า 84 ต�าบล โครงการ
วิจัยท้าทายไทยเป็นโครงการบูรณาการ มีการท�างาน
ร่วมกันของนักวิจยั และ นักวิชาการ กว่า 11 สาขา ร่วม
ด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็ง
ท่อน�้าดีให้เกิดความยั่งยืน
กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรนักวิชำกำรและอำสำ
สมัครสำธำรณสุข

วันที่ 18–19 ตุลาคม 2559 การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
นั ก วิ ช าการและอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ภายใต้
โครงการก�าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลฯภาควิชาปรสิตวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ และ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(CASCAP)คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่ ว มกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข ณ โรงแรมอวานี
ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
และวันที่ 17-18 พฤษจิกายน 2559 มีการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการนักวิชาการและอาสาสมัครสาธารณสุข รุ่น
ที่ 2 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การท�างานร่วมกับ
โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น�้าดี” คุณจารุณี แก้วยอด นักวิชาการสาธารณสุข โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านก้าวหน้า,”การสร้าง
แรงบันดาลใจในการท�างาน” รศ.ดร. ประสิทธิ์ คุณรุ ตั น์
อาจารย์ประจ�าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และคณะ,”มาตรฐานการด�าเนินงานการประเมินผล
การรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ (Follow up)” และการ
ตรวจสอบความถูกต้องในการลงผลการตรวจโรคพยาธิ
ใบใม้ตับและพยาธิอื่นๆ ในระบบ Isan cohort ศ.ดร.
ไพบูลย์ สิทธิถาวร อาจารย์ประจ�าภาควิชาปรสิตวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และ
คณะ,”มาตรฐานการด�าเนินงานการให้ยา (Treatment)” ศ.ดร. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ อาจารย์ประจ�า
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และคณะ
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คุณปัทมนิธิ เสนำณรงค์ ผู้แทนส�ำนักงำนมูลนิธิ
ส�ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ เยี่ยมชม
โครงกำร CASCAP

คุ ณ ปั ท มนิ ธิ เสนาณรงค์ ผู ้ แ ทนส� า นั ก งานมู ล นิ ธิ
ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คุณธวัชชัย
พิเศษกุล จาก บริษทั สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด เข้าพบ
และเยีย่ มชมโครงการ CASCAP และศูนย์ความเป็นเลิศ
มะเร็ ง ท่ อ น�้ า ดี โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.นพ.
ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP รอง
ประธานมูลนิธมิ ะเร็งท่อน�า้ ดี, ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวิณชย์
เลขธิการมูลนิธมิ ะเร็งท่อน�า้ ดี, ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร
และคณะผู้บริหารโครงการ CASCAP ให้การต้อนรับ
และบรรยายพิเศษเกี่ยวความเป็นมาของโครงการฯ
ตลอดถึงการพัฒนาการการด�าเนินงานของโครงการใน
การตรวจ นวัตกรรมในการตรวจปัสสาวะ เพือ่ คัดกรอง
กลุม่ ติดเชือ้ พยาธิใบไม้ตบั จาก ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร
อีกทัง้ ยังมีการไปเยีย่ มชมหอผูป้ ว่ ยมะเร็งท่อน�า้ ดี ทีห่ อ
ผู้ป่วยพิเศษ 8C ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน�้าดี โรง
พยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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
สังคม” การประชุมครัง้ นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รบั
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ มูลนิธทิ รัพย์สนิ
ส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิปิดทอง
หลังพระ มูลนิธริ ากแก้วกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ส�านักนายกรัฐมนตรี
และ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ซึง่ การด�าเนิน
งานตามโครงการเป็นไปตามนโยบาย Culture and
Care Community การห่วงใยการดูแลสังคมในมิติ
ต่างๆ มีภารกิจ บทบาทส�าคัญในการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้การแก้ปัญหา และสร้างการพัฒนาให้กับชุมชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความคาดหวัง ที่จะ
น�าพาและชี้น�าสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ให้ดยี งิ่ ขึน้ ” มีคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นัก
วิชาการเครือข่ายชุมชน ประชาชนทีส่ นใจร่วมงานกว่า
600 คน การประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นเวทีในการรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการด�าเนิน
งานและแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ประสบการณ์และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงการระดมความคิดเห็น
จากนักวิจัย นักวิชาการ ในการหาแนวทางการพัฒนา
ชนบทที่ยั่งยืน ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้สามารถ
เตรียมรับมือและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยโครงกำรแก้ไขปัญหำโรค
พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี(CASCAP) ได้จัด
มหกรรม “สร้ำงสุ(ก)ในสังคม : คนและปลำปลอด
พยำธิ อำหำรปลอดภัย”
ภายในงานมีการประกวด “ส้มต�าปลอดพยาธิ” จาก
เชฟส้มต�าทัว่ อีสาน ชิงถ้วยรางวัลจากนายแพทย์โสภณ
เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ละร้านส้มต�านั้น
ทีเ่ ข้าประกวดมีการตรวจหาเชือ้ พยาธิใบไม้ตบั ว่ามีปน
เปื้อนและปลอดพยาธิใบไม้ตับหรือไม่ มีนิทรรศการ
การตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะ การ
ประเมินความเสี่ยงมะเร็งท่อน�้าดีจากมีกิจกรรม มีการ
เปิ ด ตั ว นวั ต กรรมการตรวจตรวจพยาธิ ใ บไม้ ตั บ ใน
ปัสสาวะครั้งแรกของโลก 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 มีนิทรรศการแสดงข้อมูลกลุ่มเสี่ยง
มะเร็งท่อน�้าดี ให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยบริการเครือข่าย
สาธารณสุข โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ CASCAP
พร้อมแสดงการขั้นตอนการลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ด้วย
เครื่องอัลตราซาวด์ระบบความพิวเตอร์ CASCAP
Cloud จากทีมงานศูนย์จดั การข้อมูลและวิเคราะห์ทาง
สถิ ติ DAMASAC ในงานได้ รั บ ความสนใจจาก
ประชาชน นักข่าว เจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้บริหาร ด้าน
สาธารณสุขและมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างคับคั่ง

ติดตำมข่ำวสำรจำกโครงกำร CASCAP
ได้ที่ www.facebook.com/cascapfc

