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คณะผู้จัดทํา

  ก้�วสู่ปีที่ 6 ของ โครงก�รแก้ไขปัญห�โรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ำ�ดีภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ(Cholangiocarcinoma Screening and Care 
Program : CASCAP)  เป็นคว�มตั้งใจของคณะผู้จัดทำ� ที่ต้องก�รให้ท่�นผู้
อ่�นได้รับรู้เก่ียวกับคว�มเป็นม�ของโครงก�รนี้ รวมถึงแผนง�นในปี 2562 
ที่ต้องบอกว่� มุ่ง “พิฆ�ต!” พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดีให้หมดไปจ�ก
ประเทศไทยเลยทีเดียว
          ต้องก�รให้ท่�นผู้อ่�นรู้จักกับ “หัวหอก” หรือ “หัวขบวน” คนสำ�คัญ 
อย่�ง รองศ�สตร�จ�รย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้�โครงก�ร CASCAP เป็น
อย่�งดี ในฐ�นะท่ีท่�นคร่ำ�หวอดอยู่กับก�รแก้ปัญห�พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ำ�ดีม�น�นนับ 30 ปีในชีวิตของศัลยแพทย์ หรือ “หมอผ่�ตัด”ได้ต่อสู้ผลัก
ดนั จนโครงก�รแกป้ญัห�พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งทอ่น้ำ�ด ีไดรั้บก�รยอมรับใน
ระดบันโยบ�ย มกีฎหม�ยรองรบั และมผีลในท�งปฏบิตัขิองกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง
 ทัง้ยงัก�้วหน�้ไปสูก่�รสร�้งขบวนก�รมีสว่นร่วมจ�กหล�ยภ�คสว่น เพือ่
ให้ก�รแก้ปัญห�พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดี เป็นไปอย่�งมี “บูรณ�ก�ร” 
ในก�รนำ�องคค์ว�มรูท่ี้จะกำ�จดัปญัห�โดยเด็ดข�ดไปสูก่ลุม่เป�้หม�ยอย�่งทัว่ถงึ 
ทันก�รณ์ และมีประสิทธิภ�พ   
          แม้แต่ก�รรุกคืบไปสู่คว�มร่วมมือแก้ปัญห�กับประเทศเพื่อนบ้�น 
อย่�ง สปป.ล�ว ที่มีปัญห�ก�รระบ�ดของพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดีอยู่
ม�กเช่นกัน 
          เห็นด้วยกับอ�จ�รย์หมอณรงค์ว่�ก�รช่วยคนเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ 
และน่�ท่ึงกับก�รทำ�บุญร่วมกันอย่�งมห�ศ�ลของหล�ยคนหล�ยฝ่�ย ภ�ยใต้
โครงก�ร CASCAP ที่ทำ�อยู่ในเวล�นี้

ที่ปรึกษ� : รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว. ศ.พวงรัตน์ ยงวนิชย์. รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม. รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำ�รพ
บรรณ�ธิก�ร : ไพศ�ล สังโวลี. 
กองบรรณ�ธิก�ร : สุปร�ณี วรพันธ์. ปณิธ�น ศรีบุญเรือง. สรัญญ� ส�ครพุทธ. รัชนีย์ ชนะวงศ์. กิตติศักดิ์ ชิณแสง
ออกแบบรูปเล่ม : เจนวัฒน์  แสนเสริม. กิตติศักดิ์ ชิณแสง
พิมพ์ที่ : บริษัท อีส�นบิซ จำ�กัด
จำ�นวน : 3,000
จัดทำ�โดย : โครงก�รแก้ไขปัญห�พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดีในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP)
เว็บไซต์ : www.cascap.in.th (Isan Cohort), cascap.kku.ac.th (Thai), www.cascap.info (Eng), Facebook: CASCAP KKU

ไพศาล สังโวลี
บรรณาธิการ
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คุยกับคุณหมอณรงค

สวัสดีปีใหม่ไทยครับ ชุ่มช่ืนเย็นสบ�ยๆ กับบรรย�ก�ศ
ของสงกร�นต์ปีใหม่ไทย ได้กลับบ้�น ทำ�บุญ พบปะครอบครัวและ
คนที่เร�รัก ทำ�ท�นแด่ผู้ล่วงลับ หล�กหล�ยกิจกรรมครับ

ไม่ได้พบเจอกันเป็นเวล�น�นสำ�หรับว�รส�ร CASCAP 
ของเร� เนือ่งจ�กเปลีย่นแปลงผูจ้ดัทำ� และรอผูจ้ดัทำ�ใหม ่ซึง่คร�วนี้
เร�ได้รว่มง�นกบัท�งทมีอสี�นบชิ โดยคณุเจรญิลกัษณ ์เพชรประดบั
และคณะ เร�คงจะได้มีเรื่องร�วม�เล่�สู่กันฟังอีกม�กม�ยครับ

CASCAP ได้ดำ�เนินม�สู่ปีท่ี 6 แล้วครับ ด้วยคว�มมุ่ง
มั่นท่ีจะแก้ปัญห�พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดีให้ได้ จ�กโครง
ก�รเล็กๆ เกิดขึ้นในรั้วมห�วิทย�ลัยขอนแก่นได้ขย�ยวงกว้�งออก
ไปสู่ภ�คอีส�น เหนือ ตะวันออก และเป็นนโยบ�ยของช�ติไปแล้ว 
และขณะนีก้ก็ำ�ลงัก�้วไปสูป่ระเทศเพือ่นบ้�น สปป.ล�วกนัครับ  ก�้ว
ล่�สดุโครงก�รCASCAPของเร�ก็มสีว่นสำ�คญัทีท่ำ�ใหม้ห�วทิย�ลยั
ขอนแกน่ไดร้บัก�รจดัอนัดับจ�กองักฤษให้เปน็มห�วทิย�ลยัทีด่ำ�เนนิ
ภ�รกิจเพื่อสังคมที่สร้�งผลกระทบต่อสังคม มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 
ไดร้บัก�รจดัอันดบัอยูใ่นอนัดบัที ่101-200 ของโลก และไดร้บัอนัดบั 
1 ของประเทศไทย ซึ่งก�รจัดอันดับในครั้งนี้ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 
ถูกจัดให้เป็นมห�วิทย�ลัยท่ีสร้�งผลกระทบต่อมวลมนุษยช�ติ 4 

อันดับ ที่ได้คะแนนสูงสุดคือ 1) ส่งเสริมก�รจัดก�รก�รศึกษ�อย่�ง
มีคุณภ�พ เท่�เทียมและตลอดชีพ 2) ส่งเสริมคว�มมีสุขภ�พดีแก่
ประช�ชนทุกช่วงวัย 3)ลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ด้�นร�ยได้ 4) ผส�นก�ร
ทำ�ง�นร่วมกับทุกภ�คส่วนทั่วโลกเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

นับตั้งแต่ ครม. ได้ให้คว�มเห็นชอบยุทธศ�สตร์ทศวรรษ
กำ�จัดพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดี 2559-2568 เม่ือ 21 
มิถุน�ยน 2559 นั้น บัดนี้ก็ได้ผ่�นม�แล้ว 3 ปี และกำ�ลังอยู่ในปี
ที่ 4 แล้ว ซึ่งในปีงบประม�ณ 2562 รัฐบ�ลได้จัดสรรงบประม�ณ
บูรณ�ก�รผ่�นกระทรวงส�ธ�รณสุขโดยอยู่ในแผนพัฒน�สังคม
และยกระดับคุณภ�พชีวิต ภ�ยใต้โครงก�รพัฒน�ระบบก�รป้องกัน
และควบคุมพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดีในพื้นที่เสี่ยง เป็นงบ
ประม�ณทั้งสิ้น 182.15 ล้�นบ�ท เป็นเงินคัดกรองพย�ธิใบไม้ตับ 
26.6 ล้�นบ�ท คัดกรองมะเร็งท่อน้ำ�ดี 21.5 ล้�นบ�ท และจัดซื้อ
เครื่องอัลตร�ซ�วด์ 119 เครื่อง 114.0 ล้�นบ�ท กล้องจุลทรรศน์ 
270 กล้องเป็นเงิน 13.5 ล้�นบ�ท ให้แก่โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุข
ภ�พตำ�บล โรงพย�บ�ลอำ�เภอ และโรงพย�บ�ลจงัหวดัในภ�คอสี�น
ทั้ง 20 จังหวัด จะเห็นได้ว่�เริ่มมีเงินงบประม�ณในก�รจัดก�รเรื่อง
นี้อย่�งเป็นรูปธรรม รัฐบ�ลเริ่มให้อุปกรณ์ เครื่องมือในก�รจัดก�ร
ปัญห�นี้แล้ว ก็พอจะเช่ือได้ว่�โอก�สที่จะต่อสู้กับโรคร้�ยนี้เริ่มจะ
พอมองเห็นคว�มเป็นจริงขึ้นม�แล้ว ที่เหลืออยู่ก็จะต้องคอยติดต�ม
ก�รปฏบัิตงิ�นของภ�ครัฐตอ่ไป อย�่งไรกแ็ล้วแตพ่วกเร�กย็งัคงตอ้ง
ให้ก�รสนับสนุนรัฐบ�ลในก�รจัดก�รจัดเก็บข้อมูล เพื่อติดต�มผล
ก�รดำ�เนินง�นอยู่ตลอดโครงก�ร เพร�ะรัฐบ�ลได้ใช้ Isan Cohort 
เปน็เครือ่งมอืในก�รลงทะเบยีน จดัเกบ็ขอ้มลู วิเคร�ะห ์และร�ยง�น
ผลอย่�งเป็นท�งก�ร

ทำ�อย่�งไรประช�ชนถึงจะได้รับรู้ ได้รับก�รคัดกรอง เฝ้�
ระวัง และดูแลอย่�งทั่วถึง ต่อเนื่องและยั่งยืน

นับว่�เป็นเรื่องที่ท้�ท�ยเป็นอย่�งยิ่ง เพร�ะเมื่อเรื่องนี้ได้
รบัก�รจดุใหต้ดิแลว้ จะทำ�อย�่งไรใหป้ระช�ชนไดรั้บประโยชน์อย่�ง
ทั่วถึงและยั่งยืน เป็นสิ่งที่ต้องดำ�เนินก�รต่อไป โครงก�รนี้ผ่�นม� 5 
ป ีและในปีที ่6 และปตีอ่ๆไปนัน้ เร�ยงัมภี�ระหน�้ทีท่ีจ่ะตอ้งดำ�เนนิ
ก�รผลักดันให้เกิดผลทั่วถึงและยั่งยืน เพื่อที่จะให้ก�รจัดก�รปัญห�
นี้บังเกิดผลสำ�เร็จในที่สุด คว�มท้�ท�ยก็คือ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
ไมไ่ดม้หีน�้ทีโ่ดยตรงในก�รแกป้ญัห�นี ้ก�รห�กลทีจ่ะทำ�ใหเ้กิดผล

รศ.นพ.ณรงค  ขันตีแกว
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สำ�เรจ็นี ้จงึเป็นง�นท่ีสำ�คญั เม่ือชว่งปล�ยปีทีผ่�่นม� ผมมโีอก�สได้
พบท�่น ดร.นพ.อทิธพิล สงูแขง็ เนือ่งจ�กท�่นม�รบัตำ�แหนง่ผูต้รวจ
ร�ชก�รกระทรวงส�ธ�รณสุขเขตสุขภ�พที่ 7 ใหม่ ซึ่งครอบคลุม 4 
จังหวัด คือ ขอนแก่น มห�ส�รค�ม ร้อยเอ็ด และจังหวัดก�ฬสินธุ์ 
ซึ่ง นพ.สมพงษ์ จรุงจิตร�นุสนธิ์ อดีตน�ยแพทยส�ธ�รณสุขจังหวัด
ขอนแก่นและเป็นที่ปรึกษ�โครงก�ร CASCAP ได้ทำ�ก�รนัดหม�ย
ให้ และในที่สุดท่�น ดร.นพ.อิทธิพล ได้แนะนำ�ให้ผมไปติดต่อกับ
เลข�ธิก�รของคณะกรรมก�รเขตสุขภ�พเพื่อประช�ชน เขตสุขภ�พ
ที่ 7 (กขป.7) ซึ่งเป็นหน่วยง�นภ�คประช�ชนที่พึ่งจัดตั้งได้ไม่น�น 
ต�มพระร�ชบัญญัติสุขภ�พแหง่ช�ติทำ�ใหผ้มไดมี้โอก�สไดน้ำ�เสนอ
เร่ืองก�รแก้ไขปัญห�พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดี ในท่ีประชุม
ของคณะกรรมก�ร กขป.7 และท่ีประชมุมีมติให้เปน็กจิกรรมทีส่ำ�คญั
ของ กขป.7 ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป โดยดำ�เนินก�รผ่�นคณะ
กรรมก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตระดับอำ�เภอ (พชอ.) ในเขตสุขภ�พที่ 
7 และแล้วในที่สุดก็มีอำ�เภอที่จะดำ�เนินง�นเรื่องนี้เป็นอำ�เภอแรกก็
คอื อำ�เภอโกสมุพิสยั จังหวดัมห�ส�รค�ม และกำ�ลงัเริม่ประส�นง�น
อำ�เภออื่นๆ ในเขต 7 ต่อไป ผมหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�ก�รทำ�ง�นผ่�น
กลไกนีจ้ะได้ผล เพร�ะเปน็ก�รทำ�ง�นผ�่นองคก์รภ�คประช�ชนรว่ม
กับภ�ครัฐ ผลเป็นอย่�งไร คร�วหน้�คงได้เล่�สู่กันฟังครับ

เมื่อเดือนกันย�ยน 2561 ท่�นอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย
ขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ได้เดินท�งไปลงน�ม
ช่วยจำ�(MOU) กับมห�วิทย�ลัยอิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน เรื่อง 
Combating Cholangiocarcinoma in LAO PDR โดย มูลนิธิ The 
Kadoorie Foundation ได้มอบเงิน 1 ล้�นปอนด์ผ่�น Imperial 
College London ให้มห�วิทย�ลัยขอนแก่นทำ�โครงก�รแก้ปัญห�
พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดีใน สปป.ล�ว โดยมีวัตถุประสงค์
ที่จะจัดก�รปัญห�พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดีในล�วคู่ขน�น
ไปกับประเทศไทย โดยที่จะใช้ตัวอย่�งจ�กโครงก�รCASCAP ที่
ทำ�สำ�เร็จในก�รผลักดันให้เรื่องนี้เป็นว�ระแห่งช�ติในประเทศไทย
แล้ว ไปผลักดันให้เกิดเป็นนโยบ�ยเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยจะ
มีพิธีเปิดง�นในวันที่ 23 เมษ�ยน 2562 นี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งช�ติ 
สปป.ล�ว นครเวียงจันทร์  โดยจะมีก�รฝึกอบรมรังสีแพทย์ของล�ว
และก�รตรวจพย�ธิใบไม้ตับและคัดกรองมะเร็งท่อน้ำ�ดีร�ว 2,000 
คน ในสัปด�หข์องก�รทำ�พธิเีปดิง�นนีไ้ปพรอ้มกนัดว้ย เร�หวงัเปน็

อย่�งยิง่ว�่โครงก�รนีจ้ะเป็นก�้วทีส่ำ�คัญท่ีมห�วทิย�ลยัขอนแกน่โดย
สถ�บันวิจัยมะเร็งท่อน้ำ�ดีและโครงก�รแก้ไขปัญห�พย�ธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ำ�ดีจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญห�ท�งส�ธ�รณสุขที่สำ�คัญ 
ในภูมิภ�คนี้ร่วมกับกัลย�ณมิตร เช่น Imperial College London 
, The Kadoorie Foundation กระทรวงส�ธ�รณสุข สปป.ล�ว 
และสถ�บันเวชศ�สตร์เขตร้อนและส�ธ�รณสุขสวิตเซอแลนด์ ซ่ึง
ถือว่�เป็นอีกมิติหนึ่งของก�รทำ�ง�นเพื่อแก้ปัญห�ท�งส�ธ�รณสุข
ในภูมิภ�คที่สำ�คัญนี้ มห�วิทย�ลัยขอนแก่นก้�วม�ที่จุดนี้แล้วครับ
และนี้ก็เป็นเร่ืองที่สอดคล้องกับก�รที่มห�วิทย�ลัยขอนแก่นได้รับ
ก�รจัดอันดับให้เป็นมห�วิทย�ลัยที่ดำ�เนินก�รภ�รกิจเพื่อสังคมที่
สร้�งผลกระทบต่อสังคม โดย Times Higher  Education สถ�บัน
จัดอันดับมห�วิทย�ลัยช้ันนำ�ของโลก จ�กประเทศอังกฤษ ท่ีทุก
มห�วิทย�ลัยในประเทศไทยและทั่วโลกให้ก�รยอมรับในก�รจัด
อันดับ ได้ประก�ศผลก�รจัดอันดับมห�วิทย�ลัย จ�กก�รประก�ศ
ผล The social impact ranking 2019 พบว่�มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
ไดรั้บก�รจดัอันดบัอยูใ่นอนัดบัที1่01-200 ของโลก และไดร้บัอนัดบั 
1 ของประเทศไทย ซึ่งก�รจัดอันดับในครั้งนี้มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 
ถูกจัดให้เป็นมห�วิทย�ลัยที่สร้�งผลกระทบสูงเป็นอันดับหนึ่งใน
ประเทศไทยต�มพนัธะ Sustainable Development Goals (SDGs) 
ของสหประช�ช�ติ 11 ใน 17 ข้อ ต�มร�ยง�นล่�สุดของ The world 
university impact rankings2019 (March 3,2019) สำ�หรบั มข. ผลก
ระทบตอ่มวลมนษุยช์�ต ิ4 อนัดบัแรกทีไ่ดค้ะแนนสูงสุดคือ 1)ส่งเสริม
ก�รจัดก�รก�รศึกษ�ต่�งมีคุณภ�พเท่�เทียมตลอดชีพ 2) ส่งเสริม
ก�รมสีขุภ�พดแีกป่ระช�ชนทกุชว่งวยั 3)ลดคว�มเหลือ่มล้ำ�ด�้นร�ย
ได้ และ 4)ผส�นก�รทำ�ง�นร่วมกับทุกภ�คส่วนทั่วโลกเพื่อพัฒน�ที่
ยัง่ยนื โครงก�รCASCAP และสถ�บันวจิยัมะเรง็ทอ่น้ำ�ดขีองเร�กค็อื
ส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมทำ�หน้�ที่ที่สำ�คัญนี้แก่มห�วิทย�ลัยขอนแก่นครับ

ฉบับนี้ย�วหน่อยเพร�ะไม่ได้เล่�น�น ผมหวังว่�ในฉบับ
หน้�คงจะมีง�นและเรื่องที่ดีๆม�เล่�ให้ฟังต่อครับ

พบกันใหม่ครับ
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“ผมผ่�ตัดโรคนี้ม� 30 ปีแล้ว แต่มันสู้ไม่ไหว มันได้แต่คนไข้
ระยะสดุท�้ย จงึคดิว�่ ทำ�อย�่งไรเร�จะทำ�ใหค้นไมเ่ป็นเสยีดกีว่� และ
เร�ไมต่อ้งผ�่ตดัระยะสดุท้�ย มันก็จะทำ�ให้ง�นดูแลรกัษ�ง�่ยขึน้ คน
อ�ยุยืนขึ้น และมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น...”

คือบทสรุปของ รองศ�สตร�จ�รย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว 
หวัหน�้ “โครงก�รแกไ้ขปญัห�โรคพย�ธใิบไมต้บัและมะเร็งท่อน้ำ�ดี
ภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนอื”(Cholangiocarcinoma Screening and 
Care Program : CASCAP)  ทีสู่ร้บกบัทัง้ปญัห�พย�ธใิบไมตั้บและ
มะเร็งท่อน้ำ�ดี และก�รผลักดันให้เป็นที่ยอมรับว่�เป็นเรื่องใหญ่ของ
ประเทศ ท่ีสงัคมตอ้งตระหนกัรู ้นำ�ม�สูก่�รกำ�หนดเป็นนโยบ�ย และ
มีกฎหม�ยรองรับเพื่อก�รแก้ปัญห�ในที่สุด

อย่�งไรก็ต�ม จุดเริ่มที่สำ�คัญของ CASCAP คือก�รตั้ง 
“มลูนธิมิะเรง็ท่อน้ำ�ดี” มห�วิทย�ลยัขอนแกน่ เมือ่วนัที ่28 กนัย�ยน 
2555 เพื่อผลักดันอย่�งจริงจัง

ก่อนจะได้รับก�รบรรจุเป็นหนึ่งในโครงก�รย่อย ภ�ยใต้ 
“โครงก�รแก้ไขปัญห�ส�ธ�รณสุขและก�รศึกษ�ในภ�คตะวัน
ออกเฉียงเหนือเพ่ือลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งสังคม” ในว�ระฉลอง 
50 ปีมห�วิทย�ลัยขอนแก่น ในปี 2557(จ�กหนังสือภ�รกิจพิชิต
เพชฌฆ�ต)

ต่อม�อ�จ�รย์หมอณรงค์  เล่�ว่� โชคดีที่ ได้ รู้ จักกับ                     
คณุเจรญิลักษณ ์เพช็รประดบั แหง่หนงัสอืพมิพอ์สี�นบซิวคี ซึง่มสีว่น
ช่วยผลกัดนั เข�้สูก่ระบวนก�รสมชัช�สุขภ�พแหง่ช�ต ิจนในทีส่ดุ ที่
ประชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติครั้งที่ 7 ในก�รประชุมระหว่�งวันที่ 
24-26 ธันว�คม 2557 ก็ได้ประก�ศให้ก�รแก้ปัญห�พย�ธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดีในประช�ชน เป็นมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ

กระทัง่ผลกัดนัสู ่“แผนยทุธศ�สตร์ทศวรรษกำ�จดัปญัห�พย�ธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดี ปี2559-2568” ซึ่งรัฐมนตรีให้คว�ม
เห็นชอบเมื่อวันที่ 21 มิถุน�ยน 2559 โดยในปี 2559 ให้หน่วยง�น           
ภ�ครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประช�ชน ใช้

“62”ปีแห่งการรุกฆาต!  
พยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำาดี
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เป็นกรอบก�รดำ�เนินง�น โดยระยะเริ่มต้น 3 ปีแรก เป็นโครงก�ร
รณรงค์สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ ส่วนระยะที่สอง ขับเคลื่อนต�มแผน
ยุทธศ�สตร์ให้เกิดก�รแก้ปัญห�อย่�งยั่งยืน และสุดท้�ยผลักดันให้
เป็นก�รดำ�เนินง�นในแผนง�นปกติ

นี่คือ ก�รพิชิตภูเข�ลูกแรก ที่ต้องอ�ศัยคว�มเชื่อและคว�ม
กล้�อย่�งสูง กว่�จะทำ�สำ�เร็จ เพร�ะไม่ใช่เรื่องง่�ย และไม่ใช่ว่�ทุก
ฝ่�ยจะเห็นด้วย แม้หล�ยล้�นชีวิตกำ�ลังรอคอยคว�มช่วยเหลืออยู่
ก็ต�ม 

ตัวร้�ยที่เรียกว่� “พย�ธิใบไม้ตับ”
สำ�หรับปัญห�พย�ธิใบไม้ตับ อ�จ�รย์หมอณรงค์ เล่�ว่� พบ

แต่เฉพ�ะ ปล�น้ำ�จืดเกล็ดข�ว หรือวงศ์ปล�ตะเพียน ที่รู้จักกันดีใน
หมู่ช�วบ้�นอีส�นก็คือ  ปล�ข�วน� ปล�ข�วมน ปล�สร้อย ปล�กะ
สูบ ฯลฯ

ส่วนก�รแพร่เชื้อ เนื่องจ�กไข่พย�ธิที่ออกม�ต�มอุจจ�ระ
ของคน สุนัข และแมว เมื่อลงสู่แหล่งน้ำ� หอยประเภทหนึ่งที่เรียก
ว่� “หอยไซ(ตัวเล็กม�ก)” จะกินอุจจ�ระดังกล่�วเข้�ไป เท่�กับกิน
ไข่พย�ธิด้วย แล้วมันจะฟักตัวในหอยชนิดนี้ ไข่ใบหนึ่งจะฟักเป็นตัว
พย�ธิใบไม้ตับหล�ยร้อยตัว แล้วตัวอ่อนพย�ธิจะว่�ยอยู่ในน้ำ� เพื่อ
ห�ปล�ตะเพยีน หรอืวงศป์ล�ตะเพยีน เพือ่ทีจ่ะว�่ยไปจบัต�มเหงอืก 
เกล็ด หรือครีบ จ�กนั้นจะสร้�งถุงหุ้มเพื่อที่จะอยู่ตรงนั้น พอเร�กิน 
“ก้อยปล�” สุกๆดิบๆ หรือ รับประท�นอ�ห�รประเภท ปล�ร้� 
ปล�ส้ม ที่ทำ�จ�กปล�ตะเพียน หรือ วงศ์ปล�ตะเพียน เข้�ไป ตัว
อ่อนนี้ก็จะไปแตกตัวเป็นตัวแก่ที่ลำ�ไส้เล็กของเร�

ขณะที่ลำ�ไส้เล็กมีรูเปิดของท่อน้ำ�ดีจ�กตับเปิดเข้�ลำ�ไส้เล็ก 
มันจึงเข้�สู่ตับผ่�นท�งรูเปิดของท่อน้ำ�ดี และเข้�ไปเจริญเติบโตใน
ท่อน้ำ�ดีในตับน�น 20 ปี จึงเกิดก�รอักเสบเรื้อรังในท่อน้ำ�ดี และ
เป็นมะเร็งท่อน้ำ�ดี

ที่น่�สนใจคือ กว่�ที่พย�ธิใบไม้ตับจะก่อมะเร็งอ�จใช้เวล�
น�น 30 ปี เช่น เร�กินก้อย กินปล�ร้� ปล�ส้ม ปล�ตะเพียงหรือ
วงศ์ปล�ตะเพียนสุกๆดิบๆกับพ่อแม่ม�ตั้งแต่ตอนอ�ยุ 10 ขวบ เร�
จะไปป่วยเป็นมะเร็งเอ�ตอนอ�ยุ 40-50 ปี จึงไม่แปลกที่จะพบผู้
ปว่ยมะเรง็ทอ่น้ำ�ดใีนคนอ�ยปุระม�ณ 40-50 ปขีึน้ไปเป็นส่วนใหญ ่

ตัด “วงจร” พ�หะ ทำ�ล�ยพย�ธิก่อมะเร็ง
 คว�มจริง หลังจ�กรู้ปัญห� ก�รแก้ปัญห�ดูเหมือนจะง่�ย 

แต่ที่ผ่�นม�ไม่ง่�ยอย่�งที่คิด ปัญห�ใหญ่ อ�จ�รย์หมอณรงค์ เห็น
ว่� อยู่ที่ก�ร “ตระหนักรู้” ของคนในสังคม ว่�พร้อมจะร่วมมือกัน
แก้ไขปัญห�นี้หรือไม่

นอกจ�กนี้ ยังมีองค์คว�มรู้ที่น่�สนใจ เกี่ยวกับพย�ธิใบไม้
ตับ เช่น คณะวิจัยได้ศึกษ�พบว่� ตัวอ่อนจะส�ม�รถอยู่ได้ในน้ำ�
เพียง 1-2 วัน โดยปร�ศจ�กพ�หะ คือ หอยไซ และปล�วงศ์ปล�
ตะเพียนดังกล่�ว

เพร�ะฉะนั้น ก�ร “ตัดวงจร” เจ้�ตัวร้�ย จึงทำ�ได้ไม่ย�กเย็น
อะไรเลย เพียงแต่เริ่มทำ�และทำ�อย่�งครบวงจรหรือยังเท่�นั้นเอง

ทั้งนี้จ�กก�รให้สัมภ�ษณ์ของอ�จ�รย์หมอณรงค์ ทร�บว่� 
“โครงก�รประเทศไทยไร้พย�ธิใบไม้ตับ” มีโมเดลที่จะแก้ปัญห�
อย่�งครบวงจรอยู่แล้ว 11 โครงก�รย่อย โดยมีง�นสำ�คัญส�มส่วน
ใหญ่ๆ ดังนี้  

ส่วนแรก คือ จัดก�รวงจรชีวิตของพย�ธิใบไม้ตับในคน สุนัข 
และแมว ทำ�อย�่งไรจะไมใ่หต้ดิพย�ธ ิเมือ่ติดแล้วรกัษ�อย่�งไร รวม
ทั้งติดต�มว่� ทำ�อย่�งไรจะไม่ให้ติดอีก

สว่นทีส่อง เรือ่งอ�ห�รปลอดภัย ทำ�อย่�งไรอ�ห�รทีผ่ลิตจ�ก
ปล� จะปลอดภัย เช่น ปล�ร้� ปล�ส้ม ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริโภค

ส่วนที่ส�ม เรื่องปล�ในแหล่งน้ำ�และฟ�ร์ม ทำ�อย่�งไรจะไม่
ติดพย�ธิใบไม้ตับ

ย่อยลงไปอีก ก็คือ  ทำ�อย่�งไร คน 6 ล้�นคนทั่วประเทศ ที่
เคยรับประท�นสุกๆดิบๆ ของผลิตภันฑ์ปล�ตะเพียน เช่น ปล�ร้� 
ปล�สม้ กอ้ยปล� ฯลฯ ซึง่ตรวจพบพย�ธใิบไม้ตับ เคยตรวจพบ หรือ
มีญ�ติส�ยตรงเป็นมะเร็งท่อน้ำ�ดี ทำ�อย่�งไร จะให้เข�เข้�ม�ตรวจ  
คัดกรอง ว่�พบคว�มเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำ�ดี เป็นระยะแรกหรือไม่ 

วงจรการแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ตับ
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ถ้�เป็นระยะแรก เร�ก็จะส่งเข้�สู่ก�รรักษ� เพื่อให้ห�ยข�ดต่อไป
อีกกลุ่มหนึ่ง เป็นก�รวิจัยเพิ่มเติม เมื่อเร�ผ่�ตัดเสร็จ เร�จะ

ห�ย�ม�เพิ่มทำ�ให้เข�อ�ยุยืนได้อย่�งไร และทำ�ก�รศึกษ�เกี่ยวกับ
นโยบ�ยท่ีเปล่ียนแปลง เช่น เร�ทำ�ไปแลว้ พบว�่มกีฎกระทรวง หรอื 
กฎหม�ยอะไรต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รแก้ปัญห�นี้บ้�ง

ทำ�อย่�งไร ก�รศกึษ�จงึจะเข�้ไปในโรงเรยีนชัน้ประถมศกึษ� 
มัธยมศึกษ� อย่�งทั่วถึง เร�ต้องมีก�รสร้�งหลักสูตร เข้�ไปทดลอง
ใช้ในโรงเรียน รวมถึงผลักดันให้เกิดก�รใช้อย่�งถ�วร 

ทำ�อย่�งไร ส้วมที่เต็ม จะเอ�ไปทิ้งในบ่อบำ�บัด ไม่นำ�ไปทิ้ง
ข้�งถนน หรือ ต�มไร่อ้อย ไร่มัน สวนย�ง เพร�ะเวล�ฝนตก น้ำ�จะ
ชะไข่พย�ธิลงสู่แหล่งน้ำ� ไปฟักตัวในหอยไซ ไปอยู่กับปล�ตะเพียน
และวงศป์ล�ตะเพยีนเหมอืนเดมิ ซึง่ตอ้งอ�ศยัคว�มรว่มมอืจ�กหล�ย
ฝ�่ย  ไม่ว�่จะเปน็ ก�รปกครองสว่นท้องถิน่ เทศบ�ล อบต. กระทรวง
มห�ดไทย กรมอน�มัย กระทรวงส�ธ�รณสุข ฯลฯ

ขณะเดียวกัน เร�ต้องเข้�ไปในพื้นท่ีแหล่งต้นน้ำ� ลุ่มน้ำ� ใน
ภ�คอีส�น เพ่ือศกึษ�เรือ่งของภมูปิระเทศ เรือ่งสงัคม เรือ่งวฒันธรรม
ก�รอยู่ ก�รกิน ก�รย้�ยถิ่น ทั้งหล�ย เพื่อที่จะเอ�ม�ตอบโจทย์ว่� 
แลว้จะทำ�ใหป้ระช�ชนเกิดคว�มตระหนกัรู ้ในก�รทีจ่ะปอ้งกนัตวัเอง 
จ�กก�รติดพย�ธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำ�ดีได้อย่�งไร

เพื่อไปห�ว่� มีกลไกอะไรบ้�ง ที่จะทำ�ให้ช�วบ้�น เกิดคว�ม
ตระหนกัรู ้แล้วเข�กห็�ท�งปอ้งกนัของเข�เอง โดยเร�จะใชก้ลไก ภ�ค
ประช�ชน ชุมชน และศิลปวัฒนธรรมต่�งๆ ไปพร้อมกัน 

นอกจ�กนี้ เร�จะต้องใช้เทคโนโลยีด้วย เรื่องก�รนำ�ภ�พถ่�ย
ด�วเทียม ก�รนำ� GIS(ระบบส�รสนเทศภูมิศ�สตร์) เข้�ม�ช่วยใน
ก�รมองภ�พว่� คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และโรคต่�งๆ มันเป็นภ�พ
อย�่งไร ตรงไหนมีคว�มชกุม�ก ตรงไหนมีคว�มชุกน้อยหรือตรงไหน
ไม่มี ปัญห�มันอยู่ที่ไหน แล้วเร�จะช่วยกันแก้ในเชิงระบบอย่�งไร

อันนี้ เป็นกลุ่มเป้�หม�ย หรือ โครงก�รที่พวกเร�พย�ย�ม
ทำ� เป็นตัวอย่�งให้เห็นว่� มีทั้งเรื่องของก�รป้องกันโรค ก�รส่ง
เสริมสุขภ�พ เรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องสัตว์ต่�งๆ เรื่องอ�ห�ร เรื่อง
สุข�ภิบ�ล เรื่องก�รศึกษ� เรื่องก�รคัดกรอง เรื่องก�รรักษ� แล้วยัง
มเีรือ่งฝกึอบรมอกีเพร�ะเร�ตอ้งฝกึอบรมแพทย์ พย�บ�ล เจ้�หน้�ที่
ส�ธ�รณสุขที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�นต่�งๆ เพื่อให้เกิดก�รส่ง
เสริมและสนับสนุนกลไกต่�งๆ

สู่กลไกก�รทำ�ง�นในพื้นที่จริง
สำ�หรับโครงก�รต่อไปที่ว�งเอ�ไว้ในแผนก�รทำ�ง�นปี 2562 

คือ ทำ�อย่�งไรสิ่งที่ทำ�ม�แล้ว 5 ปี จนได้กฎหม�ย ได้นโยบ�ย ได้
ตัวอย่�ง แล้วก็ได้เล่�อธิบ�ยให้คนทั้งหล�ยฟัง จะลงไปสู่พื้นที่
จริงๆ นั่นหม�ยถึงภ�ครัฐและภ�คประช�ชน ต้องม�ช่วยกันทำ�ง�น
นี้ เพร�ะรัฐทำ�ฝ่�ยเดียวไม่ได้ ต้องมีเอกชน มีประช�ชนม�ช่วยด้วย 
เช่น คณะกรรมก�รเขตสุขภ�พเพื่อประช�ชน (กขป.) ซึ่งเป็นภ�ค
ประช�ชน ต�มกฎหม�ยสุขภ�พแห่งช�ติ ที่เกิดขึ้นม�ใหม่ ก็จะช่วย
ทำ�ง�นคู่กับ ภ�คร�ชก�ร ที่ต้ังขึ้นใหม่เช่นกัน คือ คณะกรรมก�ร
พัฒน�คุณภ�พชีวิตระดับอำ�เภอ หรือ (พชอ.) เร�จะใช้กลไกนี้ 
เพื่อให้เกิดก�รทำ�ง�นระดับอำ�เภอ ในทุกง�นภ�ยใต้ “โครงก�ร
ประเทศไทยไร้พย�ธิใบไม้ตับ”

ตวัอย�่งทีช่ดัเจน คณะกรรมก�รเขตสขุภ�พเพือ่ประช�ชน เขต
ที่ 7 ก็จะได้ ทำ�ง�นร่วมกับ คณะกรรมก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตระดับ
อำ�เภอ จ.มห�ส�รค�ม ที่ อ.โกสุมพิสัย จ.ขอนแก่น ที่ อ.บ้�นไผ่ 
จ.ก�ฬสินธุ์ ที่ อ.สมเด็จ และ จ.ร้อยเอ็ด ที่ อ.ศรีสมเด็จ ซึ่งก็จะนำ�
เอ�ทัง้หมด 11 โครงก�รภ�ยใต้ โครงก�รประเทศไทยไรพ้ย�ธใิบไม้
ตับ ลงไปสู่อำ�เภอ แล้วทำ�เป็นว�ระอำ�เภอ โดยให้ภ�คประช�ชน 
ประส�นกับภ�คร�ชก�ร

“ง�นนีเ้รยีก “บรูณ�ก�ร” ซึง่แตก่อ่นเร�ทำ�เร�บอกว�่ ปล�ให้
กินสุก แต่จริงๆมีง�นอีก 10 ง�น เกี่ยวกับก�รกำ�จัดวงจรชีวิตพย�ธิ
ใบไม้ตับ ที่เร�ยังไม่ได้สัมผัสมัน เพร�ะคนเข้�ใจว่�ไม่กินสุกอย่�ง
เดียวก็ปลอดภัยแล้ว ซึ่งไม่จริง”

เห็นได้ชัดว่� ปี 2562 เป็นปีแห่งก�ร “รุกฆ�ต!” พย�ธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดี อย่�งครบวงจรก�รมีชีวิตของมันเลยก็ว่�ได้ 
สุดท�้ย กอ็ยูท่ีก่�รตระหนกัรู้และเหน็พิษภยัของคนในสงัคมไทย ว�่
พร้อมจะก้�วเดินไปด้วยกันหรือไม่เท่�นั้นเอง 

โครงการประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ
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ช�ยวัย 60 ผู้ซึ่งในหนังสือ “ภ�รกิจพิชิตเพชฌฆ�ต” 
เรียบเรียงโดย วิศปัตย์ ชัยช่วย พรรณน�เอ�ไว้อย่�งเห็นภ�พบุคลิค
ภ�ยนอกดูภูมิฐ�น หน้�ต�อิ่มเอิบ ผมหวีเรียบรับกับหน้�ผ�กกว้�ง 
มองเผินๆนึกว่�เป็นอ�เสี่ยเจ้�ของธุรกิจสักที่ แต่เมื่อชำ�เลืองดูตัว
อกัษรทีป่กับนเสือ้ซ�ฟ�รสีนีกพริ�บ “รองศ�สตร�จ�รย ์น�ยแพทย์
ณรงค์ ขันตีแก้ว” ถึงรู้ว่�แท้จริงแล้ว เข�คือหนึ่งในหมอผ่�ตัดฝีมือดี
ที่มีอยู่จำ�นวนน้อยแทบจะนับคนได้ในปัจจุบัน

เจอหน้�กันครั้งแรก หลังทักท�ยทำ�คว�มรู้จัก คำ�พูดแสน
ธรรมด�และเรียบง่�ยต่อจ�กนั้นคือ “ม�ทำ�บุญด้วยกัน” วันนั้น
มีก�รนัดสัมภ�ษณ์พิเศษอ�จ�รย์หมอณรงค์ เพื่อที่จะนำ�เรื่องร�ว
ก�รทำ�ง�นแก้ปัญห�พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดีในภ�คอีส�น
(ตะวันออกเฉยีงเหนอื)ไปเผยแพร ่รวมถงึตพีมิพใ์นว�รส�รโครงก�ร 
CASCAP หรือ โครงก�รแกไ้ขปัญห�โรคพย�ธใิบไม้ตบัและมะเรง็ทอ่
น้ำ�ดใีนภ�คตะวันออกเฉยีงเหนอื(Cholangiocarcinoma Screening 
and Care Program : CASCAP)

“ม�ทำ�บุญด้วยกัน” คำ�พูดนี้ยังอยู่ในคว�มคิดคำ�นึง แม้
ก�รสมัภ�ษณจ์ะจบลงแลว้ อ�จ�รยห์มอณรงคห์ม�ยถึงอะไรกนัแน?่ 
เรื่องเผยแพร่ก�รแก้ปัญห�พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดี มันถึง
ขั้นเป็นบุญเป็นกุศลเชียวหรือ???

พอได้อ่�นหนังสือ “ภ�รกิจพิชิตเพชฌฆ�ต” จบ จึงเข้�ใจ
คว�มหม�ย คำ�ว่� “ม�ทำ�บุญด้วยกัน”

ในหนังสือเรียบเรียงคำ�บอกเล่�ของอ�จ�รย์หมอณรงค์
เอ�ไว้ตอนหนึ่งว่�

“ถ้�ห�กกรรมเป็นเคร่ืองนำ�พ�มนุษย์ให้ได้รับผลของ
กรรม ไม่ว่�จะดีจะร้�ยก็ต�ม แต่ก�รปล่อยให้เพื่อนมนุษย์ต้องเป็น
ไปต�มยถ�กรรม โดยมไิดย้ืน่มอืเข�้ไปช่วย ยอ่มเปน็สิง่ทีผู่ม้เีมตต�-
กรุณ�อยู่เต็มหัวใจไม่อ�จนิ่งดูด�ยได้ ก�รได้ช่วยปลดเปล้ืองคว�ม
ทุกข์ก�ย-ทุกข์ใจของผู้อ่ืนอ�จเป็นอุดมคติสูงสุดของใครบ�งคน ที่
อยู่เหนือชื่อเสียง เกียรติยศ เงินทอง ซึ่งเป็นยอดปร�รถน�ของใคร
อีกหล�ยคน

การทำาบญุแทจ้รงิแลว้ ไม่ใชแ่คก่ารบรจิาคทาน แต่
การทำาหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ท่ี กส็ามารถสรา้งกศุลไดอ้ยา่ง
มหาศาลเช่นกัน”

ทั้งยังเปรียบเทียบด้วยว่� “คน 2 หมื่นคน ถ้�ไม่ทำ�อะไร
เลย จะต�ยภ�ยในปีน้ีแหละ แต่ถ้�ทำ�อะไรหน่อย คนพวกนี้จะอยู่
รอดได้ 5 ปี 5 ปีคูณ 2 หมื่น ได้แสนปี ต่อชีวิตคนตั้งแสนปี ไม่น้อย
นะ! ปล่อยปล� ไถ่ชีวิตโคกระบือยังทำ�ไม่ได้ขน�ดนี้ เท่�กับสร้�ง
เจดีย์เป็นสิบๆองค์ทีเดียว”

แต่อ�จ�รย์หมอณรงค์ปฏิเสธเสมอว่� นี่ไม่ใช่ผลง�นของ
เข�คนเดียว ยังมีคนที่อยู่เคียงข้�ง และคนที่อยู่เบื้องหลังอีกนับร้อย
ชีวิตที่ทำ�ง�นด้วยหัวใจและเป้�หม�ยเดียวกัน 

ช่วยคน 
“บุญ” 
มหาศาลคน 2 หมื่นคน ถ้าไม่ทำาอะไร จะตาย

ภายในปีนี้แหละ แต่ถ้าทำาอะไรหน่อย คนพวกนี้จะ
อยู่รอดได้ 5 ปี 5 ปีคูณ 2 หมื่น ได้แสนปี

““
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ทัง้นี ้CASCAP และภ�คพีนัธมติรเปน็โครงก�รหนึง่เดยีว
ที่มีนักวิจัยทำ�ง�นร่วมกันม�กที่สุดกว่� 120 คน จ�ก 7 ภ�ควิช�ใน
คณะแพทย์ศ�สตร์ และอีก 9 คณะวิช� ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ สัตว
แพทยศ�สตร์ เทคนิคก�รแพทย์ ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ เกษตรศ�สตร์ 
วิศวกรรมศ�สตร์ มนุษยศ�สตร์ สังคมศ�สตร์ ใน 11 โครงก�ร ภ�ย
ใต้โครงก�รใหญ่ ยังมีโครงก�รอีก 3-5 โครงก�รย่อย

ก�รทำ�ง�นข้�มส�ย-ข้�มศ�สตร์ อย่�งที่เรียกว่� Trans-
disciplinary research โดยยดึโยงปญัห�ในพืน้ทีจ่ริงเป็นโจทย์ทีเ่กดิ
ขึ้นนี้ กำ�ลังเป็นตัวอย่�งให้กับโครงก�รวิจัยอื่นๆ ของมห�วิทย�ลัย 
เป็นก�รพัฒน�รูปแบบก�รทำ�ง�น ที่ส่งผลดีกับตัวอ�จ�รย์ นักวิจัย
เอง และยังส่งผลดีโดยตรงกับประช�ชน

“ถ�้เร�ไมใ่ชว้ธิกี�รทำ�ง�นข�้มหนว่ยง�น ข�้มอ�ชพี ข�้ม
อีโก้ ข้�มก�รเห็นแก่ตัว และยึดมั่นถือมั่นของตัวเอง เร�ไม่มีท�งม�
ถึงทุกวันนี้”

ถ�มว่� ยังมีสิ่งใดที่ยังไม่ได้ทำ� หรือ อย�กทำ�?
“ผมกอ็ย�กทำ�แคน่ีแ้หละผมอย�กจบชวีติดว้ยก�รเอ�ชนะ

ปัญห�นี้ ผมแค่ต้องก�รว่� จะยืดชีวิตคนยังไงได้แสนปี ส่วนเรื่องที่
เกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้ ง�นผมก็มีแค่นี้แหละ ไม่ได้อย�กได้อย�กดี
ขน�ดไหนหรอก ชีวิตคนๆหนึ่งทำ�ได้ขน�ดนี้ก็สุดๆแล้วล่ะ อะไรจะ
เกิดขึ้นก็ให้เป็นผลของมัน”

สำ�หรับอ�จ�รย์หมอณรงค์ เกิดที่จังหวัดอุดรธ�นี เมื่อวัน
ที่ 9 เมษ�ยน 2502   สมรสกับ น�งนันทก� ขันตีแก้ว มีบุตรส�ว 
1 คน (น�งส�วณัชช� ขันตีแก้ว นักศึกษ�แพทย์ คณะแพทยศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น)

ปัจจุบัน ทำ�ง�นอยู่ ท่ีภ�ควิช�ศัลยศ�สตร์  คณะ
แพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย ขอนแก่น และสำ�นักง�นโครงก�รแก้ไข
ปัญห�โรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดีในภ�คตะวันออกเฉียง
เหนอื อ�ค�รเวชวชิช�ค�ร คณะแพทยศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัขอนแกน่

ด้�นก�รศึกษ� แพทยศ�สตร์บัณฑิต คณะแพทยศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัย ขอนแก่น ประเทศไทย 2527, วุฒิบัตรศัลยศ�สตร์ 
ส�ข�ศัลยศ�สตร์ แพทยสภ� ประเทศไทย 2531

Fellow of Hepato-Pancreatic Biliary Surgery and 
Liver Transplantation Princess Alexandra Hospital, Brisbane, 
Queensland, Australia 2537

อนุบัตรผู้ เชี่ยวช�ญ ส�ข�ศัลยศ�สตร์มะเร็งวิทย� 
แพทยสภ� ประเทศไทย 2550

ประสบการณ์การทำางาน จากอดีต-ปัจจุบัน
1.รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยมะเร็งท่อน้ำ�ดี 

มห�วทิย�ลยัขอนแกน่ (มค.2560-ปัจจบัุน) 2.ผูอ้ำ�นวยก�รศนูยว์จิยั
พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดี มห�วิทย�ลัยขอนแก่น (2558-
ปจัจบุนั) 3.หวัหน�้โครงก�รแกไ้ขปญัห�โรคพย�ธใิบไม้ตับและมะเร็ง
ทอ่น้ำ�ดใีนภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนอืมห�วทิย�ลยัขอนแกน่ (2557-
ปัจจุบัน) 4.ผู้ก่อตั้งและดำ�รงตำ�แหน่งรองประธ�นมูลนิธิมะเร็งท่อ
น้ำ�ดี (2555-ปัจจุบัน)

5.ผู้อำ�นวยก�รโครงก�รประเทศไทยไร้พย�ธิใบไม้ตับ 
(2559-ปัจจุบัน) 6.หวัหน�้ศนูยค์ว�มเป็นเลิศมะเรง็ทอ่น้ำ�ด ี(2558-
ปัจจุบัน) 7.ประธ�นชมรมศัลยศ�สตร์ตับ ตับอ่อนและท�งเดินน้ำ�ดี
แห่งประเทศไทย ร�ชวิทย�ลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (2555-
2557) 8.รองคณบดีฝ่�ยว�งแผนและพัฒน�คณะแพทยศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น (2544-2548) 9.ผู้ช่วยคณบดีฝ่�ยว�งแผน
และพัฒน�คณะแพทยศ�สตร์มห�วิทย�ลัยขอนแก่น (2541-
2544) 10.ผู้ช่วยคณบดีฝ่�ยว�งแผนและพัฒน�คณะแพทยศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น (2536-2537)

นอกจ�กนี้  ยั งมีตำ �แหน่งที่ ได้ รับก�รแต่งตั้ งจ�ก               
หน่วยง�นอื่นๆ  เกียรติประวัติและร�งวัลท่ีเคยได้รับจ�กอดีต-
ปัจจุบัน รวมถึงง�นเขียนที่ได้รับก�รตีพิมพ์ทั้งระดับช�ติ และผล
ง�นวิช�ก�รอีกม�กม�ย จนพูดได้ว่� น้อยคนนักที่จะมีผลง�นย�ว
เป็นห�งว่�วได้เช่นนี้

แน่นอนก�รแก้ปัญห�พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดี 
เป็นเร่ืองใหญแ่ละท�้ท�ยตอ่คว�มร่วมมอืของหล�ยฝ�่ย และท�้ท�ย
ตอ่คว�มสำ�เร็จอย�่งสงู ลำ�พังอ�จ�รย์หมอณรงคค์งทำ�คนเดยีวไม่ได ้
แตใ่ครจะปฏเิสธไดว้�่ กว�่จะม�ถงึวนันีไ้ดก้เ็พร�ะท�่นยงัคงยนืหยดั 
ด้วยมโนธรรมในหัวใจอันแรงกล้� ไม่ท้อถอดใจจ�กคำ�ปร�ม�สของ
ใคร ว่�ทำ�ไม่ได้ ไม่เหนื่อยล้�ต่อแรงเสียดท�นใดๆ

สุดท้�ยเรื่องที่ว่�ย�กเหมือน “เข็นครกขึ้นภูเข�” อ�จเป็น
แคเ่รือ่ง “เสน้ผมบังภเูข�” ซึง่ถ�้เข�้ใจกง็�่ยนดิเดยีว อย�่งทีโ่ครงก�ร
แกปั้ญห�พย�ธใิบไมตั้บและมะเร็งทอ่น้ำ�ดภี�คตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ประสบคว�มสำ�เร็จม�ต�มลำ�ดับอยู่ในเวล�นี้ 
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“โมเดล”จากไทยไป kick-off ที ่ลาว
หลัง CASCAP และมห�วิทย�ลัยขอนแก่น ทำ�ง�นม�ได้

ระยะหนึ่ง สิ่งหนึ่งที่เริ่มตระหนักในปัญห�ก็คือ ประเทศเพื่อนบ้�น
หล�ยประเทศ กำ�ลังอยู่ในภ�วะเสี่ยงต่อปัญห�พย�ธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ำ�ดีเช่นเดียวกัน เพร�ะมีประเพณีวัฒนธรรมก�รบริโภค 
ก�รอยู่ก�รกินเหมือนกนั และพนัธมติรคว�มรว่มมอืจ�กต�่งประเทศ 
เช่น อังกฤษ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฯลฯ ก็ให้คว�มสนใจ

อ�จ�รย์หมอณรงค์ เล่�ว่� เม่ือเร�ทำ�ของเร�อย่�งนี้ 
พันธมิตร อย่�งอังกฤษ เข�ม�ดู เข�ก็สนใจวิธีแก้ปัญห� เร�ก็เล่�
ใหฟ้งัว่�ไมไ่ด้มเีฉพ�ะทีไ่ทย ถ�้ทำ�ทีไ่ทยอย�่งเดยีวปญัห�กจ็ะไมจ่บ 
เพื่อนบ้�นเร�ก็มีก�รระบ�ดของพย�ธิใบไม้ตับเหมือนกัน ป่วยเป็น
โรคมะเร็งท่อน้ำ�ดีเหมือนกัน

เข�ก็เลยเสนอว�่ ถ�้เข�ใหท้นุ เร�จะไปชว่ยเข�ไหม ทำ�ให้
ประเทศเพือ่นบ�้นของเร�เข้�ใจและก็ทำ�ให้เปน็นโยบ�ยของประเทศ
ไดไ้หม เร�ก็บอกว่�น�่จะได ้เร�กจ็ะไปทำ�ให้เข�ด ูและสนบัสนนุเข�
บ�งเรื่อง แล้วให้เข�ทำ�เอง ผลักดันเป็นนโยบ�ย

สำ�หรับ สปป.ล�ว เร�ได้รับทุนจ�ก Kadoorie Founda-
tion ของฮ่องกง ผ่�น Imperial College London  ช่วยเหลือม�       
1 ล�้นปอนด ์ใช้เวล� 3 ปเีพือ่ผลกัดนัง�นนีใ้หเ้กดิขึน้  คว�มหวงัของ
เร� ก็หวังว่� อย�กให้เข�ทำ�เป็นว�ระแห่งช�ติให้ได้ เพร�ะว่� เข�มี
ประช�กร 6.5 ล้�นคน มีคว�มเสี่ยงที่จะติดเชื้อ 70 – 80 %  แล้วก็
เสียชีวิต ประม�ณ 2 หมื่นคน ใกล้เคียงกับบ้�นเร�

“ปัญห�นี้ยังมีในกัมพูช� เวียดน�ม พม่�บ�งส่วน รวมทั้ง
จีนตอนใต้ เป็นปัญห�คล้�ยกัน”

ส่วนประโยชน์กับประเทศเร�ก็มีไม่น้อย ถ้�เร�ทำ�ให้
ปัญห�ในประเทศเพื่อนบ้�นลดลงหรือหมดไปได้ เพร�ะพย�ธิก็ม�
กบัคนท่ีม�คบค้�สม�คมกนั เพร�ะถอืว�่พย�ธเิปน็โรคตดิตอ่ เพร�ะ
ฉะนั้นเร�ก็ต้องพย�ย�มดูแลกัน ปัญห�มันจึงจะค่อยๆ ลดลงไป
เรื่อยๆ อันนี้ก็เป็นวิธีก�รหนึ่ง ถ้�เร�จะลดพย�ธิใบไม้ตับจ�กบ้�น
เร� มันก็ต้องทำ�ที่เพื่อนบ้�นเร�ด้วย 

ทีส่ำ�คญัก�รทำ�ง�นครัง้นี ้เปน็ก�รทำ�ง�นรว่มกบักระทรวง
ส�ธ�รณสุขล�ว เร�เข้�ไปเตรียมพื้นที่หล�ยเดือนแล้ว โดยจะมีก�ร

เปิดง�นและเริ่มทำ�ง�น ระหว่�งวันที่ 22-28 เมษ�ยน 2562
วิธีก�ร ก็เหมือนกับเร� ก็จะมีก�รเข้�ไปในหมู่บ้�น 

เข้�ไปตรวจพย�ธิใบไม้ตับ ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำ�ดี ให้คว�มรู้ 
ให้สุขศึกษ� จัดก�รอ�ห�รปลอดภัย จัดก�รวงจรชีวิตพย�ธิใบไม้
ตับ จัดก�รแหล่งน้ำ�และระบบสุข�ภิบ�ล โดยใช้วิธีเดียวกันกับของ
เร� ถือเอ�โอก�สนี้เป็นก�ร “คิกออฟ”ที่ล�ว ซึ่งของไทยเร�ทำ�ให้             
ต่ืนตัว หรือ “คกิออฟ” เมือ่ปี 2559 เป็นโมเดล หรอื ตวัอย่�งเดยีวกนั
ที่จะทำ�ให้ง�นสำ�เร็จ

นับเป็นก้�วแรกที่น่�ติดต�มอย่�งใกล้ชิด และหวังว่� จะ
มีกระแสตอบรับจ�กสังคมล�วในเร็ววัน 

โครงการ CCAL เมอืงปากงมึ ลงทะเบยีนคดักรองพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น้ำาดี

ประโยชน์กับประเทศเราก็มีไม่น้อย ถ้า
เราทำาให้ปัญหาในประเทศเพื่อนบ้านลดลงหรือ
หมดไปได้ เพราะพยาธิก็มากับคนที่มาคบค้า

สมาคมกัน

““
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สถ�บันวิจัยมะเร็งท่อน้ำ�ดี ร่วมกับ Lao TPHI ลงพ้ืน
ที่เมืองป�กงึม ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำ�ดีด้วยเคร่ืองอัลตร้�
ซ�วด์ ให้กับประช�ชน ภ�ยใต้โครงก�รต่อสู้กับมะเร็งท่อน้ำ�ดี
ใน สปป.ล�ว วันท่ี 24 เมษ�ยน 2562 สถ�บันวิจัยมะเร็งท่อ
น้ำ�ดี มห�วิทย�ลัยขอนแก่น นำ�โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว                                                       
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันฯ และ รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม เลข�นุก�ร 
สถ�บันฯ พร้อมด้วยทีมแพทย์จ�กมห�วิทย�ลัยขอนแก่น นำ�โดย                                                                      
ศ.พญ.นิตย� ฉม�ดล ศ.นพ.วัลลภ เหล่�ไพบูลย์ และคณะแพทย์
ภ�คีเครือข่�ยจ�ก รพ.ศรีนครินทร์ รพ.ขอนแก่น และ รพ.ชุมแพ 
ลงพืน้ท่ีเข้�ตรวจคัดกรองมะเรง็ท่อน้ำ�ดีด้วยเครือ่งอลัตร�้ซ�วดใ์หกั้บ
ประช�ชนกลุ่มเสี่ยงที่ลงทะเบียนไว้กับโครงก�ร Combating Chol-
angiocarcinoma in Lao PDR ทีห่อ้งประชมุเมืองป�กงึม นครหลวง

เวียงจันทน์ สปป.ล�ว จำ�นวน 300 กว่�ร�ย จ�กบ้�นพ้�ว บ้�นสม
ประเสิด บ้�นไฮ่ และบ้�น น�ซอน เมือง ป�กงึม สปป.ล�ว กิจกรรม
ครัง้นี ้เปน็สว่นหนึง่ของโครงก�ร Combating Cholangiocarcinoma 
in Lao PDR ซึ่งนอกจ�กมีก�รตรวจคัดกรองเพื่อค้นห�ผู้ป่วยมะเร็ง
ท่อน้ำ�ดีในระยะแรกให้พบแล้ว ทีมอ�จ�รย์แพทย์ และคณะทำ�ง�น
จ�ก มข. ยังช่วยให้คำ�แนะนำ�และฝึกทักษะก�รตรวจคัดกรองอัลต
ร้�ซ�วด์ พย�บ�ลให้คำ�แนะนำ� ก�รดูแลคว�มเรียบร้อยในห้อง
ตรวจ ก�รลงข้อมูลในระบบ Lao Cohort ทั้งยังมีก�รแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลและองค์คว�มรู้ระหว่�งบุคล�กรไทยและสปป.ล�ว อัน
จะนำ�ไปสูก่�รเพิม่โอก�สในก�รเข�้สูก่ระบวนก�รรกัษ� นำ�ไปสูก่�ร
แก้ปัญห�พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดีใน สปป.ล�ว ได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พและมีคว�มยั่งยืนในอน�คต 
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สถ�บันวิจัยมะเร็งท่อน้ำ�ดี มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ร่วม
กับ Lao TPHI จัดง�น Kick-off workshop, liver fluke and CCA 
screening in Lao PDR ภ�ยใต้โครงก�ร “Combating Cholan-
giocarcinoma in Lao PDR

ได้รบัเกียรติจ�ก ท่�นเอกอัครร�ชทูตไทย ROYAL THAI 
EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR ม�ร่วมพิธีในครั้งนี้ โดย
พิธีเปิดง�นได้รับเกียรติจ�ก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี น�ยกสภ�
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น, Dr.Latsamee Siengsounthone รองผู้
อำ�นวยก�ร TPHI, และ Dr.Rattanaxay Phetsuvanh อธิบดีกรม
ควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข สปป.ล�ว ได้ให้เกียรติกล่�วเปิด
พิธีในครั้งนี้

จ�กนัน้ เป็นก�รบรรย�ยใหค้ว�มรูแ้ละคว�มเข�้ใจในโรค
พย�ธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่น้ำ�ดแีละผลก�รดำ�เนนิง�นของสถ�บันฯ 
ทีผ่�่นม� โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขนัตแีกว้ ผอ.สถ�บนัวจิยัมะเรง็ทอ่น้ำ�ด ี
ม.ขอนแก่น และ Dr. Somphou Sayasone Vice Director, Lao 
TPHI ได้เล่�ถึงสภ�วก�รณ์คว�มชุกของพย�ธิใบไม้ตับในประเทศ
ล�วและแนวท�งก�รดำ�เนินโครงก�ร CCAL in Lao และเป็นก�ร
บรรย�ยเรื่อง Health informatics for Cholangiocarcinoma and 
other cancer โดย รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำ�รพ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ 
DAMASAC คณะส�ธ�รณสุขศ�สตร์ ม.ขอนแก่น และได้รับเกียรติ
จ�กท่�นทูตสุรพล เพชรวร� กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

และประธ�นมูลนิธิมีชัยวีระไวทยะ และ Dr. Phisith Pousavath ผู้
อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลมโหสถ เข้�ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด 

หลังจ�กนั้น รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ได้นำ�คณะผู้บริห�ร 
เยี่ยมชมกระบวนก�รตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำ�ดีด้วยเครื่องอัลต
ร้�ซ�วด์ และก�รตรวจคัดกรองพย�ธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนใน
ปัสส�วะ ซ่ึงกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้�รับก�รตรวจคัดกรอง กว่� 
1,500 คน โดยในวนันีป้ระช�ชนทีเ่ข�้รบัก�รตรวจคัดกรองมะเรง็ทอ่
น้ำ�ดี เป็นประช�ชนจ�กหมู่บ้�นน�ซอน เมืองป�กงึม สปป.ล�ว ที่
ได้ลงทะเบียนในระบบ laostmp gms cohort ซึ่งเป็นระบบจัดก�ร
และร�ยง�นผลก�รทำ�ง�นของโครงก�ร CCAL ในประเทศล�ว ที่
พฒัน�ขึน้ม�ใชง้�นในโครงก�ร Combating Cholangiocarcinoma 
in Lao PDR พัฒน�โดยศูนย์ DAMASAC คณะส�ธ�รณสุขศ�สตร์ 
ม.ขอนแก่น และในชว่งบ่�ย ได้มกี�รประชมุห�รอืแนวท�งก�รผ�่ตดั
รกัษ�คนไขใ้นกระบวนก�รข้ันตอ่ไปรว่มกนัระหว�่งทมีผู้บรหิ�รจ�ก
คณะแพทยศ�สตร์ มข. รพ.ศรีนครินทร์ และ รพ.มโหสถ กิจกรรม
ในวันนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงก�รดีดีที่เป็นคว�มร่วมมือระหว่�งสอง
ประเทศในก�รต่อสู้กับภัยร้�ยที่สร้�งคว�มเสียห�ยให้กับประช�ชน
ของทั้งสองประเทศ และเป็นคว�มร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
คว�มรู้ในท�งก�รแพทย์และก�รจัดก�รกับปัญห�โรคพย�ธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดีในภูมิภ�คลุ่มน้ำ�โขงเชิงบูรณ�ก�รร่วมกัน

KICK-OFF CCAL PROJECT
โครงการต่อสู้กับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำาดีใน สปป.ลาว
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Movement
รอบรั้ว CASCAP

ความร่วมมือไทย-ลาวที่ปากงึม
วันที่ 3 เมษ�ยน 2562 โครงก�ร Combating Chol-

angiocarcinoma in LaoPDR ภ�ยใต้สถ�บันวิจัยมะเร็งท่อน้ำ�ดี 
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น นำ�โดย น.ส.สุปร�ณี วรพันธ์ ผู้จัดก�ร
โครงก�ร CASCAP และน�ยชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง Senior Pro-
grammer จ�ก DAMASAC KKU พรอ้มคณะทำ�ง�น ได้ลงพืน้ทีบ่�้น
หนองพูเวียง เมอืงป�กงมึ สปป.ล�ว เพือ่เปดิรบัลงทะเบยีนในระบบ 
Lao Cohort ใหก้บัประช�ชนทีจ่ะเข�้รบัก�รตรวจคดักรองพย�ธิใบไม้
ตบัและมะเรง็ทอ่น้ำ�ดี รว่มกบัโครงก�ร Combating Cholangiocar-
cinoma in LaoPDR เพื่อที่จะส�ม�รถแก้ปัญห�พย�ธิใบไม้ตับและ
มะเร็องท่อน้ำ�ดีใน สปป.ล�ว อย่�งมีประสิทธิภ�พและมีคว�มยั่งยืน

โดยจะชว่ยกนัผลกัดนัทำ�ใหเ้กดิศนูยก์�รรกัษ�ผูป่้วยมะเรง็
ท่อน้ำ�ดี ในสปป.ล�ว รวมถึงมีก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้ ผลก�รวิจัย 
และวทิย�ก�ร ในก�รวจิยั ก�รวินิจฉัย ก�รรกัษ�และก�รตดิต�มก�ร
รักษ� มะเร็งท่อน้ำ�ดี ระหว่�งนักวิจัย นักวิช�ก�ร แพทย์ พย�บ�ล
และบุคล�กรที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเปิดโอก�สให้แพทย์ และบุคล�กรที่
สนับสนนุไดท้ำ�คว�มรูจ้กักบันกัวจิยัระดบัน�น�ช�ต ิเพือ่สร�้งคว�ม
สมัพนัธแ์ละแลกเปลีย่นประสบก�รณ์ก�รวจิยัเกีย่วกบัพย�ธใิบไมตั้บ
และมะเรง็ทอ่น้ำ�น้ำ�ดี อนัจะก่อให้เกิดคว�มรว่มมอืในก�รวจิยัพฒัน�
องค์คว�มรู้ต่อไปในอน�คต

 

สร้างความร่วมมือกับ สปสช.เขต  7
วันที่ 18 มีน�คม 2562 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำ�นวย

ก�รสถ�บนัวจิยัมะเรง็ทอ่น้ำ�ดแีละหวัหน�้โครงก�ร CASCAP พรอ้ม
ด้วยคณะทำ�ง�น ได้เข้�ประชุมห�รือร่วมกับสำ�นักง�นหลักประกัน
สุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.) เขต 7 โดยมี น.ส.วนิด� วิระกุล รองผู้
อำ�นวยก�ร สปสช.เขต 7 พร้อมด้วยคณะทำ�ง�น สปสช. ได้แก่ น�ง
ส�ยใจ ส�ยปัญญ� หัวหน้�กลุ่มง�นกลุ่มภ�รกิจสนับสนุนเครือข่�ย
ระบบบริก�ร และน�ยอภิศักดิ์ เข็มพิล� หัวหน้�ง�นกลุ่มภ�รกิจ
บริห�รกองทุน ให้ก�รต้อนรับ

 โดยก�รประชุมคร้ังนี ้ท�งสถ�บนัวจิยัฯ ไดห้�รอืแนวท�ง
ก�รเช่ือมโยงและพฒัน�ฐ�นขอ้มลูของผูติ้ดพย�ธใิบไมต้บัและมะเรง็
ทอ่น้ำ�ดภี�คอสี�น โดยเฉพ�ะเขตสขุภ�พที ่7 ร่วมกนั เพือ่สร�้งคว�ม
เชือ่มตอ่ประส�นและบรูณ�ก�รด�้นขอ้มลูร่วมกันระหว�่งหน่วยง�น
ที่ดำ�เนินง�นด้�นก�รขจัดปัญห�โรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ำ�ดี นอกจ�กนี้ยังพูดถึงก�รบูรณ�ก�รร่วมกันจ�กทั้งสถ�บันวิจัย
มะเร็งท่อน้ำ�ดี โครงก�ร CASCAP สคร. สปสช.และหน่วยง�นภ�คี
เครอืข�่ยในกระทรวงอืน่ๆ โดยมเีป�้หม�ยรว่มกันคือชว่ยลดอัตร�ผู้
ป่วยจ�กโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดี ให้ลดลงจนหมดจ�ก
ประเทศไทยในอน�คต

KICK-OFF CCAL PROJECT
โครงการต่อสู้กับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำาดีใน สปป.ลาว
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อบรม Isan Cohort ภาคีเครือข่าย
วันที่ 14 มีน�คม 2562 โครงก�รแก้ไขปัญห�โรคพย�ธิ

ใบไมต้บัและมะเร็งทอ่น้ำ�ดีในภ�คตะวนัออกเฉียงเหนอื (CASCAP) 
ร่วมกับ ศูนย์จัดก�รข้อมูลและวิเคร�ะห์ท�งสถิติ คณะส�ธ�รณสุข
ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น (DAMASAC) จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เชิงปฏบิตั ิหวัขอ้ “ก�รเกบ็ขอ้มลูและใชง้�นระบบ Isan Cohort” ให้
กับภ�คีเครือข่�ยที่อยู่ในเขตพื้นที่บริก�ร จำ�นวนกว่� 75 คน

โดยได้รับเกียรติจ�ก รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำ�นวย
ก�ร ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยมะเร็งท่อน้ำ�ดีและหัวหน้�โครงก�ร 
CASCAP เป็นประธ�นในพิธีเปิด จ�กนั้นเป็นก�รบรรย�ยให้
คว�มรู้ ในหัวข้อ “ระบบก�รร�ยง�นผลในระบบ Isan Cohort เพื่อ
สืบค้นข้อมูลพัฒน�ง�นบริก�ร” โดย น�ยชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง 
Senior Programmer จ�ก DAMASAC และก�รบรรย�ยให้คว�ม
รู้ หัวข้อ “ก�รตรวจคัดกรองพย�ธิใบไม้ตับในกลุ่มเป้�หม�ย และ
ก�รลงแบบฟอร์ม OV-CCA และแนวท�งก�รดำ�เนินก�รตรวจคัด
กรองพย�ธิใบไม้ตับในกลุ่มเป้�หม�ย และก�รลงแบบฟอร์ม OV-
CCA ” โดย ดร.กุลธิด� โกพลรัตน์ และน�งส�วอรุณี แปยอ จ�ก
โครงก�ร CASCAP-OV และก�รบรรย�ย หัวข้อ “Work flow และ
แบบบันทึกข้อมูลต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง” โดย น�งส�วสุปร�ณี วรพันธุ์ 
ผู้จัดก�รโครงก�ร CASCAP

ช่วงบ่�ย เป็นก�รบรรย�ยในหัวข้อ “แนวท�งก�รสมัคร
สม�ชิกในระบบ ก�รลงข้อมูลในแบบฟอร์ม ก�รแก้ไขข้อมูล ก�รขอ
เอกส�รใบยินยอมทีส่มบรูณ์” โดย น�งส�วจ�รวุรรณ เถือ่นมัน่ และ
คณะ จ�กนั้น เป็นก�รฝึกปฏิบัติก�รใช้ง�นโปรแกรม Isan Cohort 
ในก�รตรวจคัดกรอง OV - CCA

ฝึกปฏิบัติก�รใช้ง�นโปรแกรม Isan Cohort ในก�รตรวจ
คัดกรอง OV - CCA แบบฟอร์มในแบบฟอร์มต่�งๆ โดย น�งส�ว
จ�รุวรรณ เถื่อนมั่น และคณะ และช่วงท้�ยได้เปิดให้ผู้เข้�อบรมซัก
ถ�มข้อสงสัยก่อนปิดอบรม

CASCAP เตรียมพร้อมสัญจรที่ภูเวียง

วันที่ 13 มีน�คม 2562 โครงก�รแก้ไขปัญห�โรคพย�ธิ
ใบไมตั้บและมะเร็งทอ่น้ำ�ดภี�คตะวนัออกเฉยีงเหนือ (CASCAP) นำ�
โดย น.ส.สุปร�ณี วรพันธ์ ผู้จัดก�รโครงก�ร พร้อมคณะทำ�ง�น ได้
เข�้รว่มประชมุห�รือแผนก�รดำ�เนนิง�นและก�รเตรยีมคว�มพรอ้ม
ในก�รจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดี
สัญจร ครั้งที่ 84 ร่วมกับ สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข อ.ภูเวียง รพ.สต.
น�หว้� และ รพ.ภูเวียง ที่ รพ.สต.น�หว้� อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ก�รประชุมคร้ังนี้ ท�ง CASCAP ได้ชี้แจงร�ยละเอียด
และขัน้ตอนก�รดำ�เนนิง�น รวมถงึร�ยละเอยีดต�่งๆ ทัง้รปูแบบก�ร
ตรวจคัดกรองด้วยเครื่องอัลตร้�ซ�วด์ ก�รตรวจพย�ธิใบไม้ตับจ�ก
แอนติเจนในปัสส�วะ และลำ�ดับขั้นตอนพิธีก�ร จ�กนั้นจะเป็นก�ร
สรุปแนวท�งและคว�มพร้อมของก�รเตรียมง�น เปิดให้ซักถ�มข้อ
สงสัยถึงประเด็นปัญห�ต่�งๆ
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เตรียม “kick-off” ในลาวอย่างเป็น
ทางการ

วนัท่ี 5 มีน�คม 2562 สถ�บนัวจิยัมะเรง็ทอ่น้ำ�ด ีและศนูย ์
DAMASAC จ�กมห�วทิย�ลยัขอนแกน่ นำ�โดย น.ส.สปุร�ณ ีวรพนัธ ์
ผู้จัดก�รโครงก�ร CASCAP และน�ยภ�นุวัฒน์ ประทุมขำ� Senior 
Programer จ�ก DAMASAC พรอ้มทมีง�น ไดเ้ข�้ประชมุห�รอืรว่ม
กับ Lao Tropical Public Health Institute เพื่อเตรียมคว�มพร้อม
ในก�รจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดี 
และพิธีเปิดตัวโครงก�ร Combating Cholangiocarcinoma in Lao 
PDR ระหว่�งวันที่ 23-27 เมษ�ยน 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ 
และพื้นที่เป้�หม�ย เมืองป�กงึม นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ล�ว

โดยโครงก�รดังกล�่ว เปน็โครงก�รแกไ้ขปญัห�โรคพย�ธิ
ใบไมต้บัและมะเรง็ทอ่น้ำ�ดเีชงิระบบ ทัง้ก�รตรวจคัดกรองพย�ธใิบไม้
ตบั ก�รตรวจคดักรองมะเร็งทอ่น้ำ�ดดีว้ยอัลตร�้ซ�วด ์ก�รผ�่ตดัรักษ� 
และก�รฝึกอบรมเพิ่มทักษะบุคล�กรท�งก�รแพทย์

หลงัจ�กประชมุห�รอืรว่มกบั Lao TPHI แล้ว คณะทำ�ง�น
จ�กสถ�บันวิจัยฯ ได้เข้�ร่วมประชุมห�รือกับภ�คีเครือข่�ยจ�กโรง
พย�บ�ลมโหสถ นครหลวงเวียงจันทน์ นำ�โดย Dr.Phisit Phousa-
vath ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลมโหสถ Dr.Phouvong Vongphakdy 
จ�ก Sergery Department พร้อมด้วยคณะแพทย์และพย�บ�ลจ�ก
ภ�คสว่นต�่งๆ ของโรงพย�บ�ลเข�้รว่มประชมุห�รอืถงึแนวท�งและ
ร�ยละเอียดก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รผ่�ตัดรักษ�ผู้ป่วยมะเร็ง
ทอ่น้ำ�ด ีภ�ยใตโ้ครงก�รฯ ทีจ่ะดำ�เนนิก�รในชว่งเดอืนพฤษภ�คม-
มิถุน�ยน 2562 รวมถึงก�รห�รือแนวท�งในก�รพัฒน�ทักษะของ
ก�รแพทย์ พย�บ�ล และสถ�บันวิจัยมะเร็งท่อน้ำ�ดีร่วมกัน

ขับเคลื่อนเชิงบูรณาการที่ลำาพูน
เมื่อวันที่ 21 กุมภ�พันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรม       

ลำ�พนูวลิ จ.ลำ�พนู รศ.นพ.ณรงค ์ขนัตแีกว้ ผู้อำ�นวยก�รสถ�บนัวิจัย
มะเรง็ทอ่น้ำ�ด ีมห�วทิย�ลยัขอนแกน่ และ ศ.นพ.วลัลภ เหล�่ไพบูลย ์
ทีป่รกึษ�สถ�บนัวจิยัฯ พรอ้มดว้ยคณะทำ�ง�น ไดเ้ข้�ร่วมก�รประชุม
เชิงปฏิบัติก�รเพื่อขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นควบคุมกำ�จัดโรคพย�ธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดี โดยบูรณ�ก�รระหว่�งหน่วยง�นที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� เจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุข น�ยก
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จงัหวัดลำ�พูน ประจำ�ปีงบประม�ณ 2562 
โดยมีน�ยวิทย� พลสีล� รักษ�ร�ชก�รแทน น�ยแพทย์ส�ธ�รณสุข
จงัหวดัลำ�พนู เปน็ประธ�นเปดิก�รประชมุ โดยมีผู้เข้�รว่มก�รประชมุ
จ�กทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง กว่� 40 คน

ก�รประชุมคร้ังนี้นับเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีในก�รร่วมมือกัน
ระหว่�งสถ�บันวิจัยมะเร็งท่อน้ำ�ดีและสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด
ลำ�พูน ในก�รรณรงค์กำ�จัดโรคพย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดี 
เชิงบูรณ�ก�รระหว่�งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริห�รสถ�นศึกษ� 
เจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภ�คีเครือ
ข่�ยต่�งๆ เพื่อนำ�ไปสู่ก�รค้นห�และคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ให้ส�ม�รถ
มีโอก�สเข้�สู่ก�รรักษ�ได้ทันท่วงที เพื่อลดอัตร�ก�รเสียชีวิตจ�ก
มะเร็งท่อน้ำ�ดีต่อไป
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ติดตามข่าวสารจากโครงการ

ได้ที่ www.facebook.com/cascapkku

ให้ความรู้วันมะเร็งท่อน้ำาดีโลก

วันที่ 12 กุมภ�พันธ์ ของทุกปี ถูกกำ�หนดให้เป็น “วัน
มะเร็งท่อน้ำ�ดีโลก” (World Cholangiocarcinoma Day) โดยใน
ปีนี้ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำ�ดี ร่วมกับสถ�บันวิจัยมะเร็งท่อน้ำ�ดี และ
ภ�คีเครือข่�ยหลัก โรงพย�บ�ลศรีนครินทร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 
นำ�โดย น.ส.ก�ญจน� สิมะจ�รึก หัวหน้�ง�นบริก�รพย�บ�ล                       
โรงพย�บ�ลศรีนครินทร์ พร้อมด้วยพี่ๆ น้องๆ จ�กง�นบริก�ร
พย�บ�ล รพ.ศรีนครินทร์ กว่� 30 คน ได้ร่วมเดินรณรงค์ให้คว�ม
รู้ประช�ชนที่ม�ใช้บริก�รโรงพย�บ�ลศรีนครินทร์ เกี่ยวกับก�ร
ป้องกนัและกำ�จดัพย�ธใิบไมตั้บ ซึง่เป็นส�เหตหุลกัของก�รเปน็โรค
มะเร็งท่อน้ำ�ดี

โดยง�นวันนี้ ได้รับเกียรติจ�ก รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว     
ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�บันวจิยัมะเร็งทอ่น้ำ�ด ีเป็นประธ�นเปิดง�นกจิกรรม
ก�รเดินรณรงค์ และร่วมบรรย�ยให้คว�มรู้เกี่ยวกับส�เหตุก�รเกิด
โรคและอุบัติก�รณ์โรคมะเร็งท่อน้ำ�ดีของประเทศไทย ที่นับเป็น
มฤตยูเงียบที่คร่�ชีวิตคนไทยไปกว่�ปีละ 20,000 คน ซึ่งส่งผลกระ
ทบต่อทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคมและก�รพัฒน�ประเทศ ดังนั้น ท�ง
สถ�บันฯ และมูลนิธิฯ จึงขอคว�มร่วมแรงร่วมใจทุกภ�คส่วนสร้�ง
คว�มตระหนักรับรู้ร่วมกันถึงภัยจ�กปัญห�นี้ และช่วยกันป้องกัน
กำ�จัดโรคนี้ให้ห�ยไปจ�กประเทศไทย

ผลักดัน-แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ร่วมกัน

วันนี้ 25 มกร�คม 2562 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้
อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยมะเร็งท่อน้ำ�ดี และ รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม           
เลข�นกุ�รสถ�บนัฯ ได้รว่มประชมุกบัคณะกรรมก�รพฒัน�คณุภ�พ
ชีวิตระดับอำ�เภอในเขตสุขภ�พที่ 7 ณ ห้องประชุมร�ชพฤกษ์ ศูนย์
อน�มัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้มีผู้เข้�ร่วมประชุมกว่� 170 คน 
ประกอบไปด้วย ประธ�นและเลข�นุก�ร พชอ.จ�ก 77 อำ�เภอ คณะ
กรรมก�ร กขป.7 ผู้แทน สช. เขตสุขภ�พที่ 7 สสจ. 4 จังหวัด และ
ภ�คีเครือข่�ยเชิงบูรณ�ก�ร

ก�รประชุมครั้งนี้ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ได้ร่วมเสวน�
ในหัวข้อ “คว�มค�ดหวังและก�รสนับสนุนของหน่วยง�น 4 ส. 
ต่อ พชอ.” ซึ่งมีวิทย�กรอีก 6 ท่�นร่วมเสวน�ด้วย โดยส�รสำ�คัญ 
เป็นก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นนโยบ�ยและแนวท�งก�ร
ดำ�เนินง�นร่วมกันแบบบูรณ�ก�รเพื่อสุขภ�พของประช�ชน

ท่ีน่�สนใจ รศ.นพ.ณรงค์ ได้ถ่�ยทอดประสบก�รณ์ใน
ก�รตอ่สูก้บัโรคพย�ธิใบไมตั้บและมะเรง็ทอ่น้ำ�ดีตลอด 5 ปีท่ีผ�่นม� 
ว่�โรคนี้เป็นโรคที่คร่�ชีวิตคนอีส�นไปปีละกว่� 15,000 คน ซึ่งเป็น
ผลม�จ�กก�รรับเอ�พย�ธิใบไม้ตับเข้�ไปในร่�งก�ยผ่�นก�รท�น
ปล�ร้� ปล�ส้มที่ติดพย�ธิโดยไม่ได้ปรุงสุก นอกจ�กนี้ยังรณรงค์ให้
มีก�รควบคุมและดูแลจัดก�รสภ�วะแวดล้อมให้ปลอดพย�ธิใบไม้
ตบั เชน่ ก�รควบคมุก�รท้ิงสิง่ปฏิกูลลงในแหล่งน้ำ� ก�รตรวจตดิต�ม
พย�ธิใบไม้ตับในสุนัขและแมว เป็นต้น โดยท�งสถ�บันวิจัยมะเร็ง
ท่อน้ำ�ดี ได้ถ่�ยทอดประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นของสถ�บันฯ ทั้งก�ร
พฒัน�นวตักรรมก�รตรวจคดักรองพย�ธใิบไมต้บัจ�กแอนติเจนใน
ปัสส�วะ ก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลกลุ่มเสี่ยง (Isan Cohort) ก�ร
พฒัน�องคค์ว�มรูใ้นก�รผ�่ตัดรกัษ� และก�รติดต�มผลก�รดำ�เนนิ
ง�นอย�่งใกลช้ดิ นำ�ไปสูก่�รเชือ่มโยงและบรูณ�ก�รทกุภ�คส่วนใน
ก�รกำ�จดัพย�ธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่น้ำ�ดใีหห้มดไปจ�กภ�คอสี�น
และประเทศไทย


