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“For 50 years
we are on the right path”

If      we are able to do research to solve local problems, the results will 
of course be extended worldwide. And truly we have done it for 30-40 

years. But if we aim at the global level, people at the lower level, our staff, 
students, and the community will still face the problems. Then the question 
will be, “What will these people get?”



“Through these 50 years, we have been 
on the right path. KKU has solved a lot of 
community’s problems. We are among the 
fi rst universities that have been working 
with and for the community for a long 
period of time.”

Khon Kaen University was established in 1964 under the policy 
to develop the Northeast by extending higher education into 

the region under the philosophy of His Majesty the King. The 
20th of December 1967 marked the offi cial university opening 
ceremony, which was auspiciously presided over by Their Majesties 
the King and the Queen.

 “The establishment of one more university is 
a great advantage; it expands higher education into 
an important region of the country. From now on Khon 
Kaen university will play a key role in the development 
and improvement of the living conditions of the 
people in this region. Success in establishing Khon 
Kaen University is the success and joy of everyone.” 

 At that time, the major problems confronted by the 
Northeast were poverty and political confl icts from communism. 
One of the attempts of the Government to strengthen the area was 
establishing education policies, where focuses were on water 
management and agriculture for farmers to be able to generate 
sustainable incomes. As a result, the country administration at 
that time became increasingly stable. 

 At the beginning, two faculties were established, namely, 
the Faculty of Agriculture and the Faculty of Engineering, both 
directly related to the said problems.

 Research conducted by the Faculty of Engineering during 
the fi rst period was directed towarads water management in the 
area. Reservoirs and dams were designed and constructed so that 
farmers could retain the water for year-round use. 

Preface 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อต้ังในปี พ.ศ. 2507 ตามนโยบายการขยาย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการ

พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังกระแสพระราชดำารัสแห่งพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวันเสด็จพระราชดำาเนินมา 
ทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2510 ซ่ึงมี
ใจความตอนหน่ึงว่า

 “การต้ังมหาว�ทยาลัยขอนแก�นเพ��มข�้นอีกแห�งหน่ึงนั้น
เป�นคุณอย�างยิ�ง เพราะทําให�การศึกษาช้ันสูงขยายออกไป
ถึงภูมิภาคที่สําคัญที่สุดส�วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต�อไปจะเป�น              
ผลดีแก�การพัฒนา ยกฐานะความเป�นอยู�ของประชาชนใน
ภูมิภาคน้ีเป�นอย�างยิ�ง ความสําเร็จในการต้ังมหาว�ทยาลัย
ขอนแก�น  จ�งเป�นความสําเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี” 

 ซ่ึงในขณะน้ัน ปัญหาท่ีสำาคัญท่ีภาคอีสานกำาลังเผชิญอยู่คือ 
ปัญหาของความยากจน และปัญหาการคืบคลานเข้ามาของลัทธิการ
ปกครองของคอมมิวนิสต์ ดังน้ัน รัฐบาลจึงนำาเอานโยบายด้านการ
ศึกษาเข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยมองท่ีประเด็นของ
การบริหารจัดการน้ำา และเกษตรกรรมให้กับเกษตรกร เพ่ือสร้างราย
ได้ท่ีย่ังยืน และผลท่ีตามมาคือแนวคิดการเปล่ียนแปลงการปกครองไป
เป็นลัทธิอ่ืนก็คงไม่เกิดข้ึน 

 การจัดต้ังมหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงแรกจึงมีคณะวิชาท่ี
เก่ียวข้องกับปัญหาดังกล่าว 2 คณะประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ 
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 การวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในช่วงแรกๆ จึงให้ความ
สำาคัญกับเร่ืองการบริหารจัดการน้ำาในพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง มีการออกแบบ
และพัฒนาอ่างเก็บน้ำา และฝายน้ำาล้น เพ่ือให้เกษตรกรสามารถกักเก็บ
น้ำาเอาไว้ใช้ได้ตลอดท้ังปี และมีการขยายผลร่วมกับกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เอาไปจัดทำาเป็นโครงการฝายประชาอาสา โดย
มีช่ือเรียกว่า “ฝายมาตรฐาน มข. 2557” และมีการนำาไปส่งเสริม       
ในพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ัวท้ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคอ่ืนๆ ของ
ประเทศ

“ตลอด 50 ป เรามาถูกทางแลว มข. 

ตอบโจทยเพ� อชุมชนไดมาก

และเปนมหาวิทยาลัยแรกๆ 

ที่ทํางานกับชุมชนมายาวนาน”
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The research results were extended, with cooperation 
from the Department of Interior, Ministry of Interior, in the 

form of a civil voluntary project, called “KKU Standard Section, 
2014”, which assisted many parts of the Northeast and other 
regions of the country.

 In the fi eld of crop and livestock agriculture, research 
focused on  enabling farmers to grow foods for consumption and 
trading in order to generate incomes. In the fi rst period, research 
work was focused on secondary crops like beans and vegetables, 
leading to the university’s expertise in the fi eld of horticulture. 
Later, fi eld crops were researched including corn, castor bean, 
and vegetables until the area could be developed into a good food 
resource.

 As we grew stronger, there were more academics who 
performed research on fi eld crops such as jasmine rice and sugar 
cane. All of the research work made the university well known. 
Cassava was studied but not on a large scale. Rubber was later 
researched as it became more common in the region. Now rubber 
is produced all over the region and we have experts in all areas 
related to rubber production. 

This truly supports water management plantation. 

 Later, we started to emphasize health-related work in 
medicine,  nursing, pharmacology, and public health; as these 
fi elds are closely related to poverty. Health problems are the 
great concern, and Isan people spend a great deal of money for 
medicine. If health care is appropriate, poverty problems would 
be mitigated. Common health problems found consist principally 
of liver fl uke disease, cholangiocarcinoma, and anemia, followed 
by diabetes. We were able to excel KKU in research on the 
main areal health problems. Now the focus has partly shifted 
to preventive work, not only treatment. This means health care 
coverage is extended to those who would otherwise suffer, have 
diffi culty to recover, and need higher expenditure. 

 Education is another area which we place importance 
too. Test scores in sciences and mathematics at both the national 
and international levels were low. This shows that the country’s 
education problem solution was not effective. Therefore, we turned 

“Whatever people in our 
country want to learn, 
whatever problems 
they want us to solve, 
KKU can help.” “สิ�งท่ีผู้คนในประเทศของเราต้องการ					

ท่ีจะเรียนรู้สิ�งท่ีพวกเขาต้องการปัญหา

เราจะแก้ปัญหามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถช่วย”
ทางด้านการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ ระยะแรกพัฒนาวิจัยพืชที่

ไม่ใช่กระแสหลักอย่างข้าว มันสำาปะหลัง อ้อยหรือยางพารา 
แต่เน้นไปที่พืชรองเช่น ถั่ว ฟัก เรียกได้จนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพืช
สวนมากกว่า ส่วนพืชไร่ต่อยอดเพิ่มทีหลัง เช่น ข้าวโพด ละหุ่ง        
ผักสวนครัวทำาได้ดีจนกระทั่งกลายเป็นแหล่งอาหารของพื้นที่ได้

 พอเราเริ่มเติบโตแข็งแรงขึ้น มีนักวิชาการมากขึ้น เราก็เริ่ม
หันมาวิจัยด้านพืชไร่ ไม่ว่าจะเป็นข้าว เช่น ข้าวหอมมะลิ อ้อย ก็เร่ิม
เล่นจนมีช่ือเสียงโด่งดัง มันสำาปะหลังก็มีบ้างแต่ไม่มาก ยางพาราก็
เริ่มมาจับยุคหลังตอนที่ยางพาราเริ่มจะเคลื่อนย้ายมาอยู่ที่อีสาน 
ตอนนี้ก็กระจายไปทั่วภาคอีสานเราก็เริ่มมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
ยางพารา

 ตั้งแต�ต�นน้ําไปจนถึงปลายน้ํา ฉะนั้น ถือว�าตอบโจทย�
น้ํากับเกษตรได�อย�างดีทีเดียว 

 ระยะต่อมาเราหันมาเน้นด้านสุขภาพมากข้ึน มีท้ังด้านแพทย์ 
พยาบาลเภสัช เพราะปัญหาความยากจนปัญหาเรื่องสุขภาพมีส่วน
สำาคัญอย่างย่ิง คนอีสานเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเยอะมาก 
ถ้าดูแลสุขภาพดีขึ้น ปัญหาความยากจนจะได้รับการแก้ไขตาม
ไปด้วย ท่ีเจอมากคือพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำาดี และโลหิตจาง                    
รองลงไปเป็นเบาหวานเร่ืองสุขภาพได้สร้างความโดดเด่น ข้ึนมา
จนทางเราตอบโจทย์ได้ ตอนน้ีสามารถทำางานในเชิงป้องกันได้ไม่ใช่
แค่รักษาอย่างเดียว การป้องกันจะทำาให้ผู้ท่ีเป็นผู้ป่วยได้รับการดูแล
ดีกว่ามารักษา ซึ่งโอกาสหายจะยากกว่าและใช้งบประมาณมากกว่า

 ด้านการศึกษาเป็นอีกเร่ืองท่ีเราให้ความสำาคัญ คะแนนโอเน็ต
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เฉล่ียท่ี  20  กว่าแต้มน้อยลงเร่ือยๆ 
แสดงว่าการแก้ปัญหาการศึกษาของประเทศยังหลงทาง เร่ืองน้ี  เราก็
หันมาให้ความสำาคัญ คณะศึกษาศาสตร์ก็หันมาเร่ืองการพัฒนาครู เร่ือง
เทคโนโลยีการศึกษามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหม่  ท้ังนี้ 
วิธีการแก้ปัญหาทางด้านการศึกษาของประเทศมีหลายรูปแบบ แต่
คณติศาสตรศึ์กษาของคณะศึกษาศาสตรเ์ป็นวิธีการหน่ึงท่ีเราจะทำา 
ซ่ึงถ้าให้ใช้ท่ัวประเทศ ถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่มาก เพราะเป็นการเปล่ียน
วิธีคิดของครู เปล่ียนวิธีคิดของผู้บริหารโรงเรียน และเปล่ียนวิธีคิดของ
กระทรวงฯ ถ้าหากกระทรวงฯ ไมเ่ปลีย่นผู้อำานวยการโรงเรียนไม่เปล่ียน 
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to see the importance of this issue. The Faculty of Education 
started to look into teacher development in terms of educational 
technology and new teaching methods. There are many ways to 
solve the country’s education problems. Mathematics education 
offered by the Faculty of education is one of our research fields. 
The results can be used to solve problems of the country by 
changing the teachers’ instruction and thinking, changing the 
way of thinking of school administrators and the ministry.              
If the ministry does not change, directors of schools won’t 
change, teachers cannot do anything. We have proven research 
findings in distant rural schools with successful results. The 
test scores of mathematics can be seen to increase within the 
period of 3-4 years.

 Up to the present our research has efficiently solved 
community problems in the fields of water management, 
agriculture and health. The future of education is improving. 
A lot of community problems have been mitigated during the 
past 50 years. We are among the first universities to work with 
the community for a long period of time with policies set. 

The next step is to become the Hub of the AEC

	 “Whatever	people	in	our	country	want	to	learn,	
whatever	problems	they	want	us	to	solve,	KKU	can	help.”

 For the next step, Khon Kaen University, is to target 
becoming the Hub of ASEAN, the center in different fields 
related to ASEAN. Narrowing down, we look at the Mekong 
River Basin. Whoever wants to do business, invest, study about 
the region; should come to KKU. It’s not wrong to say that we 
are the ASEAN northern hub since there are Laos, Cambodia, 
Vietnam, Myanmar, and Thai - already half of ASEAN. We have 
gathered large amounts of social cultural, traditional, economic, 
and investment information of these countries.

 People from other parts of the world who want to invest 
in the Mekong River Basin must come to KKU to learn about 
trends in investment and where to invest. They have to learn about 
social, culture and traditions with research work as foundation. The 
Faculty of Management Science has already collected foundation 
data in this respect; opinions of the population in different countries 
have been surveyed.

 We use this work and combine it with other researches 
like the research in agriculture. If we realize that a certain country 
people are interested in safe food, that is free of chemicals, we will 
focus our research on this topic too. We can support these kinds 
of pratice in their countries, like growing vegetables like the way 
as Chamsung village, Khon Kaen, does. This is an innovation by 
KKU too. 

ครูเปล่ียนไปแค่ไหนก็ไปไม่ได้ มันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าหลายโรงเรียนท่ี
ทำากับเราแล้วดีมาก แต่มีบางโรงเรียนพอเปล่ียนผู้อำานวยการโรงเรียน
วิธีการน้ันก็เดินต่อไม่ได้

 งานวิจัยของเราตอบโจทย์ได้ว่าในภาพรวมท่ีไปได้ดีตอนน้ี       
เร่ืองน้ำาเกษตร สุขภาพไปได้ดีมากๆ มองเห็นอนาคต ทางด้าน
การศึกษาก็เริ ่มดีขึ ้น  50 ปี ตอบโจทย์เพื่อชุมชนได้มาก และ
เป็นมหาวิทยาลัยแรกๆ ที่ทำางานกับชุมชนมายาวนาน และไปไกล
ถึงภาคนโยบาย

ก้าวต่อไปต้องเป็น Hub of AEC

	 “คนในประเทศเหล่านี้	อยากเรียนรู้เรื่องอะไร	อยากให้เรา
แก้ปัญหาเรื่องอะไร	มข.	แก้ได้ช่วยได้”	

 สว่นกา้วตอ่ไปของเรามหาวทิยาลยัขอนแกน่ตัง้เปา้อนาคต
จะเป็นฮับของเออีซี (Hub of AEC) เป็นศูนย์รวมในเรื่องราว
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัอาเซยีน ถา้มองแคบลงมา คอืเรือ่งของลุม่น้ำาโขง 
ใครจะเข้ามาทำาธรุกิจ ใครจะมาลงทนุ มาศกึษาเก่ียวกับประเทศในลุม่
น้ำาโขง ตอ้งมาที ่มข. ถา้บอกว่าเปน็ฮบัของอาเซียนซีกบนกค็งไมผ่ดิ
เพราะมลีาว เวยีดนามกัมพชูา พมา่ และไทย ครึง่หนึง่ของอาเซยีนแล้ว

 สำาหรับเวียดนาม ลาว กัมพูชา เรามีครบหมดเลยข้อมูลต่างๆ 
ท้ังข้อมูลสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจการลงทุน มข. เรา
เก็บรวบรวมไว้หมดแล้ว เพราะฉะน้ันน่ีคือจังหวะย่างก้าวท่ีเราจะเป็น
ฮับตรงน้ี ให้ได้คนในประเทศเหล่าน้ี อยากเรียนรู้เร่ืองอะไรอยากให้
เราแก้ปัญหาเร่ืองอะไร มข. แก้ได้ช่วยได้

 คนในซกีโลกอืน่อยากมาลงทนุในลุม่น้ำาโขง ตอ้งมา มข. เสยี
ก่อน เพือ่ดวู่าลูท่างการลงทนุจะไปอยา่งไรทางไหน เพราะการลงทนุ
ต้องเรียนรู้สังคม วัฒนธรรมประเพณีด้วย โดยจะเอางานวิจัยเป็น
ตวันำา การเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน คณะวทิยาการจดัการไปเกบ็เรยีบรอ้ย
แลว้ ไปสำารวจความคดิเหน็ของประชากรในประเทศตา่งๆ มาหมด
แล้ว       

 เราก็เอางานนี้ใส่เข้าไป เอาวิจัยอื่นดึงเข้าไปด้วย เช่น งาน
ทางด้านเกษตร ถา้พบวา่คนในประเทศนัน้เริม่นยิมอาหารปลอดภยั 
จากสารเคมี งานวิจัยเรื่องนี้ มีอยู่แล้วก็ส่งเข้าไป เราก็ไปส่งเสริมใน
ประเทศของเขา เช่น ปลูกผักแบบบ้านซำาสูง อ.ซำาสูง จ.ขอนแก่น นั่นคือ
นวัตกรรมของ มข. เช่นกัน 
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• สัมภาษณ์พิเศษ

	 “Extending	 research	on	crops	and	high	standards	 for	

Thai	rice”

 We have seriously attempted to solve problems in production 
of fundamental crops like rice by reducing chemicals in rice fields, 
finding a stable market and maintaining the identity of Thai rice 
in major Isan plantations. Rice breeds do not have any problem 
owing to folk wisdom, but it is more vital to establish networks, 
grow crops with organic fertilizers, acquire good processing, 
manage rice milling with minimum loss, introduce good packaging 
and create product’s image. Marketing is very important as we 
should be able to produce as well as export our products.

  Rice milling, in particular, has been studied by the Faculty 
of Engineering on overall processes to reduce rice wastage and 
breakage of grains. Wastage has been reduced by many hundreds 
of millions baht every year from the past when broken grains 
were sold. Now, rice products sent to the market are in full 
grains. The value of rice is increased by a huge amount of money. 
Newly developed approaches have been applied in 80 rice mills 
at communities and cooperatives, including improvement of 
Chitralada Rice Mill Project.

 Khon Kaen University, besides the advantage regarding 
location and wide recognition, has been acknowledged for its 
role in a large number of different organizations. The Knowledge 
Network Institute of Thailand, the Research Council of Thailand 
or different provinces in the Northeast recognize what we do to 
give back to the region. We have been honored continuously for 
being a research university. In addition, it is a good opportunity 
that Professor Dr. Suthiphan Jitpimolmard, Former Vice President 
for Research of KKU now takes the position of the Director of 
the Thailand Research Fund (TRF). Currently he is using the 
experience he has done at KKU at TRF, especially in the vision 
of research for the community and the locals.

	 “ต่อยอดงานวิจัยพืชหลักรักษามาตรฐานข้าวไทย”

 ทั้งนี้ เราก็ต้องพยายามที่จะไปแก้ไขการผลิตพืชหลักอย่าง
ข้าวอยา่งจริงจัง  ทัง้การผลิตทีล่ดใชส้ารเคมใีห้ปลอดภยัมากข้ึน ให้ม ี    
ตลาดท่ีมัน่คง รกัษาเอกลกัษณข์องขา้วไทยแหลง่ผลติสำาคญัภาคอีสาน 
ซ่ึงพันธุน์ัน้ไมม่ปีญัหาเพราะภูมปิญัญาชาวบ้านสามารถทำาได้ แตท่ีส่ำาคญั
ตอ้งตอ่ยอดดา้นการสรา้งเครือขา่ย กรรมวธิกีารปลกูดว้ยสารอนิทรยี ์
การผลติการแปรรปู การสขีา้วทีส่ญูเสยีนอ้ยทีส่ดุ การบรรจ ุการสรา้ง 
ภาพลักษณ์สินค้า โดยเฉพาะด้านการตลาด ทำาเองส่งออกเอง       
พึ่งตนเองได้             

 โดยเฉพาะการสีข้าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าไป 
ดูปรับการหีบกลิ้งของโรงสีให้สามารถสีข้าวหักได้น้อยลง มีข้าวหักไม่
เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ทำาให้ลดการสูญเสียได้ปีละหลายร้อยล้านบาท 
จากขายข้าวหักก็ได้ข้าวเต็มเม็ด ขายได้มูลค่าเพ่ิมมหาศาลตอนน้ี
ในภาคอสีานมกีวา่ 80 แหง่ โรงสตีามชมุชนตามสหกรณ ์และทำาให้
โครงการจิตรลดาด้วย

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากจะมีข้อได้เปรียบด้านพื้นที่ 
เปน็ทีรู่จ้กัอยา่งกวา้งขวาง แมแ้ตส่ถาบนัคลงัสมองแหง่ชาตกิร็ูจ้กั สภา
วิจัยแห่งชาติก็รู้จักดีว่าเราทำาเรื่องคืนสู่ท้องถิ่น คืนสู่พื้นที่ ได้รับคำา
ชมเชยมาโดยตลอด ด้วยผลงานเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยมา
ยาวนาน นอกจากน้ันยงัเปน็โอกาสอนัดท่ีี ศาสตราจารย์ นพ.สุทธพินัธุ ์
จิตพิมลมาศ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มข. ได้รับการแต่งตั้งเป็น 
ผู้อำานวยการสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ ผอ.สกว. คนปัจจุบัน 
ซ่ึงได้นำา ประสบการณ์ที่ทำาใน มข. ไปใช้ โดยเฉพาะวิสัยทัศน์มุ่งดึง
งานวจิยัสูช่มุชนและทอ้งถิน่ทำาใหแ้นวทางของ สกว. เปน็โจทยท์ีเ่รา
ถนัดทำาเข้าถึงง่ายขึ้น
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 งานวจัิยของ มข. มจีำานวนมากหลาย
สาขา นบัหมืน่เรือ่ง ยงัไมถ่กูนำามาใชท้ั้งท่ีหลาย
เร่ืองยังไมล่า้สมยั จึงกำาลงัทำาโครงการปดัฝุน่
เอาออกมาพฒันาทำาต่อ เพือ่ให้เกดิประโยชน์
สูงสุด

 ส่วนแผนการทำาวิจัยในอนาคต เรา
ยังเดินทิศทางเดิม แต่สังคมพ้ืนท่ีสถานท่ี
ปฏิบัติใหญ่ขึ้น ถึงลุ่มน้ำาโขงและเดินในรูป
แบบเดิม กระบวนการแบบเดิม ซึ่งเราคิด
วา่ทีเ่ราทำามาประสบความสำาเรจ็ สามารถใช้
เปน็ตน้แบบใหก้บัการทำางานทีเ่ชือ่มโยงไปยงั
สังคมได้   

 There is a lot of KKU research in 
different fi elds but it is not used and many 
topics are not up to date. There is a project 
to dust off this work and develop it to use 
for benefi t. 

 The plan for future research is on 
the same path; solving problems for society, 
but the area of study will expand and cover 
the Mekong River Basin using the same 
methods, same processes because we think 
what we do is successful and can be used 
as a model to link our work to the society. 

 

This is the 
answer of Khon 
Kaen University 
administration 

on the 50th 
anniversary 

of Khon Kaen 
University: 

National Research 
University. 

“

”
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“Liver Fluke and Cholangiocarcinoma 
Research Center” 
the hope of the Isan people

“Liver Fluke and Cholangiocarcinoma 

Many people think that the problem of liver 
fl uke disease is small, but taking a closer 

look, it is obvious that the disease is not small at 
all. These little parasites are the beginning of big 
problems among Thais. For instance, liver fl uke 
causes bile duct cancer at the lining of the liver and 
unfortunately, this disease kills 90% of the patients 
in the fi rst year after the diagnosis.

 Currently, Isan is the region with the highest 
number of bile duct cancer cases in Thailand and 
the world. Bile duct cancer is the local cancer of 
the people in Isan which is very diffi cult to treat 
and the success rate is low. The cause of the cancer 
is nothing else than the eating habits of people in 
Isan. People like to eat uncooked or half-cooked, 
half-barbequed scaled fresh water fi sh like barb, 
minnow, ciprinid or carp. These fi sh contain larva 
of the liver fl uke parasite which causes disease 
commonly found among Isan people. 

 For this reason, the Liver Fluke and 
Cholangiocarcinoma Research Center was established 
in 2002 which is a joint effort of people who saw 
the importance of this disease with the hope that 
it can be managed and cured to the point that it 
disappears from Isan. Assoc. Prof. Dr. Vajarabhongsa 
Bhudhisawasdi, the former Director of the Liver 
Fluke and Cholangiocarcinoma Research Center and 
his team have dedicated themselves to this condition 
under the slogan “Joining forces to create wisdom 
to fi ght liver fl uke and reduce the occurrence of the 
disease for the health of the people of Isan.” This is 
a slogan that warns people not to give up because if 
we  do, the people who are dependent on us cannot 
move on. However, if we are dedicated, success 
will be certainly achieved.  

“ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี” 

ความหวังของคนอีสานอยู่ที่เรา

หลายคนอาจจะมองวา่ปญัหา
จากการติดเชื้อพยาธิใบไม้   

ในตับ อาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อย 
แต่หากนำามาขยายความก็จะเห็น
วา่การตดิเชือ้พยาธนิีไ้มไ่ดเ้ลก็นอ้ย
อยา่งทีค่ดิ เพราะพยาธเิลก็ๆ นีไ้ด้
เปน็ตน้ตอปญัหาขนาดใหญข่องคน
ไทย อย่างมะเร็งท่อน้ำาดี ซึ่งเป็น
มะเร็งของเยื่อบุผิวทางเดินน้ำาดี
ทั้งในและนอกตับ และที่น่าเศร้า
อกีอย่างหนึง่ คอื โรคนีไ้ดก้ลายเปน็
โรคที่มีอัตราการป่วยตายภายใน 1 ปี 
สูงถึงร้อยละ 90 เลยทีเดียว

 ปัจจุบันจึงกลายเป็นว่าภาคอีสาน
เป็นภูมิภาคท่ีครองแชมปอุบัติการณ์สูงท่ีสุด
ในประเทศไทย และรวมไปถึงมากท่ีสุด            
ในโลกด้วยเช่นกัน ถือว่าเป็นมะเร็งเฉพาะถ่ิน
ของชาวอีสานท่ีรักษายาก โอกาสหายขาดต่ำา
สาเหตุไม่ใช่เพราะเหตุผลอ่ืนใด นอกจากคน
อีสานนิยมรับประทานอาหารประเภทปลาน้ำา
จืดชนิดมีเกล็ด เช่น ปลาแม่สะแด้ง ปลาซิว 
ปลาสร้อย ปลาตะเพียน ปรุงดิบหรือ สุกๆ 
ดิบๆ อย่าง ก้อยปลา ปลาส้ม ปลาหมกไฟ 
ซ่ึงมีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับระยะติดต่อปนเปอนจนกลายสภาพเป็นท่ีมาของโรค
ยอดนิยมของคนอีสาน

 โดยการจัดต้ังศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำาดีเกิดขึ้นเมื่อปี 
2545 นบัเป็นการรวมพลงัของบคุคลท่ีมองเหน็ความสำาคัญของโรคนี ้ดว้ยหวังว่า
จะสามารถชว่ยลดและรกัษาใหโ้รคนีห้ายไปจากคนอสีาน อยา่งรองศาสตราจารย์
นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ อดีตผู้อำานวยการศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง                      
ทอ่น้ำาดี รวมถงึคณะทำางานทีต่ัง้ใจทำาหนา้ทีข่องตนเองโดยยดึ “รวมพลงัสร้างสรรค์
ปญัญา ขจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บั ลดอบุตักิารณม์ะเรง็ทอ่น้ำาดี เพือ่สขุภาพทีด่ขีอง
คนอีสาน” เป็นคำาขวัญที่คอยเตือนสติ ย้ำาเตือนตนเองเสมอว่า อย่าท้อและถอย 
เพราะหากท้อ คนท่ีอยู่ข้างหลังก็จะก้าวผ่านไปไม่ได้ แต่หากเช่ือม่ัน ความสำาเร็จก็
จะอยู่ข้างหน้าให้ก้าวต่ออย่างแน่นอน

Assoc. Prof. Dr. Vajarabhongsa  
Bhudhisawasdi
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After the establishment of the specialist research center of 
Khon Kaen University, the center has never stood still 

waiting for patients to walk in. It has always gone to locations 
in the community to use knowledge to teach villagers to protect 
themselves from the disease. The results have been improved 
each year compared to the situation at the beginning. This is done 
through translational research which is applying the knowledge 
from research to the community and to succeed in carrying out 
national policies. 

“1 in 3 of 20% or just 7%
who undergo a surgery have a hope of being completely cured”

“1 ใน 3 ของ 20 เปอร์เซ็นต์ หรือ เพียง 7 เปอร์เซ็นต์เท่าน้ัน

ท่ี ได้รับการผ่าตัดแล้ว มีโอกาสท่ีจะหวังหายขาดได้”

หลงัจากทีไ่ด้มีการจัดตัง้ให้เปน็ศนูย์วจัิยเฉพาะทางของมหาวทิยาลัย
ขอนแกน่แลว้ ทางศนูยฯ์เองไมเ่คยทีจ่ะยนืนิง่เพือ่รอใหผู้ป้ว่ยเดนิ

เขา้มาหาเพยีงฝ่ายเดยีว แตไ่ดรุ้กเดนิไปหาถึงชุมชน เพือ่นำาองคค์วามรู้ 
ท่ีมีอยูไ่ปผสมผสานและดึงชาวบ้านให้รู้จักป้องกนั กอ่นท่ีจะเป็นโรค
ชนดินี ้ทำาใหผ้ลงานทีอ่อกมาเป็นไปอยา่งกา้วกระโดดทกุป ีนบัจาก
แรกเริ่มคือ ระยะ Translational Research คือ การนำาองค์ความรู้ 

      จากงานวิจัยไปสู่ชุมชนและได้ผลักดันเป็นนโยบายแห่งชาติได้เป็น
ผลสำาเร็จ 
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 The cooperation between the Ministry of Public Health, 
the National Health Security Office and Khon Kaen University 
as well as related networks have together set out to fight against 
bile duct cancer in the Northeast. Dr. Surawit Khonsomboon, 
Assistant Minister of Public Health in that period, led the way in 
planning promotion of protection against the disease, screening, 
diagnosis and treatment to improve the quality of life, research and 
development as well as to follow up and to evaluate the disease. It 
was concluded that liver fluke and bile duct cancer are important 
problems of the Isan region. 

Therefore, the strategy “Eliminate liver fluke, reduce bile 
duct cancer; the fate of people of Isan” was publicized for 

the people to see the importance of the disease and to take more 
interest in it. 

 After the work was carried out in a period of ups and 
downs, it was obvious that if people can be screened, and risk 
groups can be warned, the target group of patients can be reached 
more effectively. This relies on the cooperation between staff in 
public health as a network. In addition, there is in-depth research 
done in all areas to use gained knowledge to solve the problems 
in correct ways. 

 On the occasion of the 50th anniversary of Khon Kaen 
University, in the year 2015, the project to solve problems of 
liver fluke and bile duct cancer was chosen to be one of the three 
projects of “Khon Kaen University: 50 years of Social Devotion” 
which is an ongoing project for 5 years from 2014 until 2018. 
The aim of this project is to increase the number of patients of the 
risk groups who are cured and protected. The costs and burden 
of the national public health burden can thus be reduced and the 
quality of life improved.

 The center has focused its activities on reaching 
communities, for instance through a project solving problems of 
liver fluke disease and bile duct cancer in disease-ridden areas 
by the National Health Security Office or NHSO Area 8 which 
covers provinces in the northern Isan region directed by Assoc. 
Prof. Dr. Vajarabhongsa Bhudhisawasdi.

 ความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข สำานักงานหลักประกัน
สังคมแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง
ร่วมกันจัดทำายุทธศาสตร์กำาจัดมะเร็งท่อน้ำาดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยมีนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุขในสมัยน้ัน เป็นแกนนำาในการวางแนวทางในการขับเคล่ือน
การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การคัดกรองโรค การวินิจฉัยและ
การดูแลรักษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การวิจัยและพัฒนาการติดตาม
ประเมินผล ซ่ึงต่างเห็นแล้วว่า โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำาดี
เป็นปัญหาที่มีความสำาคัญมากของภูมิภาคอีสาน 

ดังนั้น ยุทธศาสตร์ “กำาจัดพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อน้ำาดี            
วาระคนอีสาน” จึงได้ออกมาเพ่ือให้คนได้เห็นความสำาคัญและ

สนใจในเร่ืองน้ีมากย่ิงข้ึน

 หลังจากที่เริ่มดำาเนินการลองผิดลองถูกมาระยะหนึ่ง จึง
เริ่มมองเห็นว่าหากสามารถคัดกรองและเฝ้าระวังบุคคลที่มีความ
เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำาดีได้ก็จะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่ป่วย
ได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น โดยกิจรรมนี้อาศัยความร่วมมือทำางาน
ของบุคลากรสาธารณสุขอย่างเป็นเครือข่าย และมีการวิจัยเชิงลึก
ในทุกด้าน เพื่อนำาองค์ความรู้ไปแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง 

 ท้ังน้ี เน่ืองจากในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบวาระ 
50 ปี แห่งการสถาปนาในปี 2558 จึงได้มีการคัดเลือกโครงการแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำาดีให้เป็น 1 ใน 3 โครงการ
ของ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปี แห่งการอุทิศเพ่ือสังคม”  โดย
เป็นโครงการต่อเน่ือง 5 ปี ต้ังแต่ ปี 2557-2561 วางเป้าหมายและ
ผลลัพธ์เม่ือส้ินสุดโครงการท่ีสำาคัญคือ มีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำาดีได้รับการ
รักษาแบบหายขาดเพ่ิมข้ึน และประชากรกลุ่มเส่ียงได้รับการติดตาม
เฝ้าระวัง ซ่ึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศและเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชากรให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งท่อน้ำาดีได้อย่าง
มหาศาล

 ส่วนในเร่ืองของการรณรงค์ต่างๆ ของทางศูนย์ฯ ด้วยมุ่งเน้น
ให้เข้าถึงชุมชนมากย่ิงข้ึนน้ันได้เป็นกิจกรรมท่ีมีมาต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น
โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำาดี ในแหล่ง
ระบาดของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เขต 8 
ซ่ึงครอบคลุมจังหวัดในภาคอีสานตอนบน โดยมี รองศาสตราจารย์ 
นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสด์ิ เป็นหัวหน้าโครงการ
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หรือแม้แต่โครงการวิจัย “การประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ชีวภาพเพื่อ
ตรวจคัดกรองโรคระบบท่อน้ำาดีและตับในผู้ติดเชื้อพยาธิ

ใบไม้ตับในพื้นที่เส่ียงของโรคมะเร็งท่อน้ำาดีใน จ.ขอนแก่น” โดย                         
รองศาสตราจารย์  พวงรัตน์ ยงวณิชย์ เป็นหัวหน้าโครงการมีความ
คบืหนา้ในการดำาเนนิการตรวจหามะเรง็ทอ่น้ำาดรีะยะแรกและผูท้ีม่ี
ภาวะ Periportal Fibrosis (PPF) ในกลุม่เสีย่งใน ต.ดอนช้าง อ.เมอืง 
จ.ขอนแก่น จำานวน 1,000 คน ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ พบผู้เสี่ยง 
คอืเปน็ PPF ถงึรอ้ยละ 16.2 และผูท้ีเ่ขา้ขา่ยเปน็มะเรง็ทอ่น้ำาด ี17 
ราย  หรือคิดเปน็ร้อยละ 1.85 และไดรั้บการตรวจยนืยนัวา่เปน็มะเร็ง
ท่อน้ำาดีด้วยเทคนิค MRI แล้วถึง 6 ราย นับว่าในแหล่งระบาดของ
พยาธิใบไม้ตับยังมีอุบัติการณ์ ของโรคมะเร็งท่อน้ำาดีที่ไม่ได้ลดลง 

 เม่ือมีกิจกรรมดำาเนินการในด้านต่างๆ ด้วยหวังจะเป็นการ
ช่วยดึงดูดให้ชาวบ้านตระหนักและมีความสนใจมากย่ิงข้ึนแล้ว                   
ทีมศัลยแพทย์และรังสีแพทย์ของศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็ง
ท่อน้ำาดีก็ยังไม่หยุดแต่เพียงเท่าน้ี แต่ยังได้ไปให้การอบรมแก่แพทย์     
ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือยกระดับ     
ขีดความสามารถในการรักษาและตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งท่อน้ำาดีให้
มากข้ึนอีกทางหน่ึงด้วย

 ปจัจบุนัถงึแมจ้ะมศีนูยว์จิยัพยาธิใบไมต้บัและมะเรง็ทอ่น้ำาดแีลว้ 
แตก่ย็งัไดม้กีารกอ่ตัง้เปน็มลูนิธมิะเรง็ทอ่น้ำาดขีึน้ ไดร้บัการจดทะเบยีน
มลูนธิฯิแลว้เสรจ็ เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2555 เพือ่ใหภ้าคเอกชนและ
ผูม้จิีตกศุลไดม้คีวามตระหนกัถงึปัญหาสาธารณสุขของโรคนีเ้ป็นการ
เปดิโอกาสให้ผูป้ว่ยทีย่ากไรไ้ดร้บัการดแูล ห่วงใยจากสงัคมทัง้ทางตรง
และทางอ้อม โดยมูลนิธิมีทุนจดทะเบียน 309,551.39 บาท  โดย 

In addition, there is a research project named “Application of 
performance indicators for screening bile system and liver 

disease in areas of high risk of bile duct cancer in Khon Kaen 
province” headed by Assoc. Prof. Puangrat Yongwaneechai, who 
has achieved high improvement in examination for bile duct 
cancer in the first stages and patients with periportal fibrosis 
(PPF) among risk groups in Don Chang sub-district, Muang 
district, Khon Kaen. A study of 1,000 people using ultrasound 
found that risk groups are 16.2% of the people with PPF and 17 
people or 1.85% had bile duct cancer. The latter group was further 
examined using MRI and 6 patients were confirmed. In the areas 
where the disease spreads there is still an increase in the number 
of cases of the disease.

 After activities in different areas which were meant to 
help villagers to become aware of and more interested in the 
problem, the doctors and supporting staff of the Liver Fluke and 
Cholangiocarcinoma Research Center did not give up. The center 
also organized training for doctors in different hospitals in the 
Northeast to improve the capabilities in treatment and diagnosis 
of bile duct cancer.

 the Foundation for Bile Duct Cancer has been established 
on the 28th of September 2012 to raise awareness among the 
public about the health problems caused by this disease. The 
foundation offers the chance to receive treatment to poor patients 
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ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์พญ.เนตรเฉลยีว  สณัฑพ์ทิกัษ ์เปน็ประธาน และ
มีกรรมการ มูลนิธิที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคมรวม 15 ท่าน

รองศาสตราจารย ์นพ.วัชรพงศ ์ พทุธสิวัสดิ ์ผูอ้ำานวยการศนูยวิ์จยั
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำาดี ได้กล่าวถึงความสำาคัญของ

โรคนีว้า่ มะเรง็ทอ่น้ำาดเีปน็เรือ่งทีม่คีวามสำาคญัและเปน็ปญัหาหลกั
ของภาคอีสาน ได้แทรกซึมเข้ามาในการดำาเนินชีวิตของคนอีสาน 
ถึงแม้จะมีการวิจัยแต่ก็เข้ามาศึกษาในเรื่องนี้ช้าเกินไป เพราะจาก
การประมาณการณพ์บวา่ มคีนอสีานทีเ่ปน็คนไขใ้หมท่ีเ่ปน็มะเรง็ทอ่
น้ำาดี เฉลี่ยแล้วปีละประมาณ 10,000 คน เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง 

 ส่วนในเรื่องของการรักษามะเร็งท่อน้ำาดีสามารถหายขาด
ได้มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือการผ่าตัดเอาเนื้อมะเร็งออกให้หมด 
แต่นั้นก็เป็นส่วนน้อยเพราะแม้ในปัจจุบันทางคณะแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดม้ศัีลยแพทยท่ี์เช่ียวชาญท่ีจะดำาเนนิการผา่ตดั
โรคนี้ได้มากกว่า 10 คนแล้วก็ตาม แต่ปัญหาที่พบคือ มากกว่า 80 
เปอรเ์ซน็ตข์องคนไข้ทีเ่ข้ามารักษาน้ันเปน็โรคมะเรง็ทอ่น้ำาดใีนระยะ
ที่ 3-4 เป็นระยะท้ายๆ ของโรค การผ่าตัดรักษาจึงเป็นการรักษา
เพื่อทุเลาอาการมีเพียงไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ที่เป็นคนไข้ที่
อยู่ในระยะ 2-3 ที่เป็นโรคในระยะที่สามารถรักษาให้หายขาดด้วย
การผ่าตัด 

	 “1	ใน	3	ของ	20	เปอร์เซ็นต	์หรือ	เพยีง	7	เปอรเ์ซ็นตเ์ทา่นัน้
ที่ได้รับการผ่าตัดแล้วมีโอกาสที่จะหวังหายขาดได้”

 ปัจจุบันในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำาดีในภาคอีสานนั้น
 ยังมีจุดอ่อนอยู่มาก ไม่เว้นแม้แต่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ถึงจะมี
บคุลากรทีม่คีณุภาพและมเีครือ่งมอืทางการแพทยพ์รอ้มในการรักษา 
โดยข้อเทจ็จริงนัน้ปจัจบัุนมีคนไข้ใหม่ทีเ่ปน็มะเร็งทอ่น้ำาดีมาตดิตอ่รับการ
รกัษาทีโ่รงพยาบาลศรีนครนิทร ์ปลีะประมาณ 1,500 คน และเนือ่งจาก
เตยีงรบัคนไขแ้ละหอ้งผา่ตดัโรงพยาบาลศรนีครนิทรม์จีำานวนไมเ่พยีงพอ 
คนไขม้ะเรง็ทอ่น้ำาดีทีม่าตดิตอ่รบัการรกัษาจะได้รบัตัวไวผ้า่ตดัรกัษาไม่
เกนิปลีะ 200-300 คน และมเีพยีง 7 เปอรเ์ซน็ตข์อง 200 - 300 คน
หรอืประมาณไมเ่กนิ 20 คนเทา่นัน้ ทีแ่พทยจ์ะผา่ตดัรกัษาหายขาดได ้

 ดังน้ัน ทางศูนย์วิจัยฯจึงเล็งเห็นแล้วว่า หากจะมารักษาท่ีปลาย
เหตุเพียงอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ดังน้ันหากสามารถป้องกันและตรวจ
หาคนไข้ท่ีมารักษาในระยะเร่ิมต้น เพ่ือเพ่ิมจำานวนการรักษาคนไข้
หวังหายได้ ดังน้ันจึงร่วมกับ รองศาสตราจารย์ พญ.นิตยา ฉมาดล 
ได้ริเร่ิมโครงการอัลตร้าซาวน์เพ่ือค้นหาคนไข้ในระยะเร่ิมต้น หรือแม้แต่
ดำาเนินการหาแนวทางในการกำาจัดพยาธิใบไม้ในตับและลดมะเร็ง
ท่อน้ำาดี โดยเร่ิมจากการให้ความรู้ ตระหนักรู้และป้องกันตนเองกับ
ประชาชนในเร่ืองของอาหารการกินท่ีคนอีสานนิยมรับประทานอาหาร
ดิบ คือ ปลาน้ำาจืดมีเกล็ดดิบ ซ่ึงส่งผลให้มีพยาธิใบไม้ในตับและเป็น
ปัจจัยเส่ียงก่อให้เกิดมะเร็งท่อน้ำาดี 

 สุดท้ายผลแห่งการวิจัยน้ีแล้วจะกลายเป็นฐานของความม่ันคง
ในการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ พัฒนารูปแบบการป้องกัน
โรคและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยท่ีสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและย่ังยืน

due to concern by society directly and indirectly. The foundation 
registered at the beginning a capital of 309,551.39 baht with 
Asst. Prof. Dr. Netchaliaw Sanpitak as the first Chairman and 15 
members of all sectors of society.

Assoc. Prof. Dr. Vajarabhongsa Bhudhisawasdi, the Former 
Director of the Liver Fluke and Cholangiocarcinoma 

Research Center, said that the bile duct cancer is important and is 
a fundamental problem of the Isan region. The disease influences 
the life of people in Isan. About an average of 10,000 people 
suffer from bile duct cancer per year which is a very high rate.

 There is only one treatment for bile duct cancer which is 
to surgically remove all cancerous tissues but although the Faculty 
of Medicine, Khon Kaen University has 10 people qualified to 
carry out such an operation, it is not enough. The problem is that 
the majority of patients who come to the hospital are in the final 
stage (3rd/ 4th years) of the disease and surgery may only help 
relieve the severity of the disease. Only 20% of the patients are 
in the first stage (2 to 3 years) of the disease who can be treated 
successfully by surgery.

	 “1	in	3	of	20%	or	just	7%	who	undergo	a	surgery	
have	a	hope	of	being	completely	cured.”

 Currently, treatment of bile duct cancer in Isan is still 
weak. Although Srinagarind Hospital has capable staff and 
medical equipment for treatment, there are about 1,500 new cases 
every year who come for treatment and facilities but the staff at 
Srinagarind Hospital is insufficient. Only 200-300 people who 
suffer from bile duct cancer undergo surgery and only 7% of these 
200-300 people or about 20 people who underwent a surgery are 
cured from the disease.

 Therefore, the research center understands that the people 
cannot just come for treatment of the consequences of the disease. 
If the prevention and the screening of patients who are in the 
early stages are successful, the number of patients with a chance 
of being cured will increase. With this in mind, Assoc. Prof. Dr. 
Nittaya Chamadol started an ultrasound project to find patients 
in the early stages and to find methods to eradicate liver fluke 
and reduce bile duct cancer. The project started with offering 
knowledge and creating awareness in the community of how to 
protect oneself through careful consumption. People in Isan like 
to eat raw food like scaled freshwater fish which causes liver 
fluke disease which increases the risk of bile duct cancer.

 The research results form a database that creates security 
in creating a body of knowledge and a learning process that 
develops patterns of protection against the disease and improves 
the quality of life among patients. This knowledge can then be 
disseminated in the community in a concrete and sustainable way.
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“I am from an Isan farming family. When I was a child  I 
heard of elders dying because of liver disease but I did not 

pay much attention to it until my grandfather died because of liver 
disease when  I was studying in the fi rst year of the secondary 
school. Later, my father died from the bile duct cancer  in 1995. 
This was after he underwent surgery to  bypass the bile duct which 
was not capable of removing all the cancerous tissue. Sadly he 
passed away after about a year at the age of about 60. Within 
the next ten years my mother also passed away due to bile duct 
cancer. I do not know how else to call it but the bile duct cancer 
family.” Assoc. Prof. Dr. Narong Khuntikeo Said.

 For this reason Assoc. Prof. Dr. Narongchai Khuntikeo 
dedicated himself to becoming a surgeon with the expertise in 
liver operations, the bile duct and the pancreas as well as liver 
transplantations, so that he can use his knowledge and experience 
from studying and practice in the development of surgical methods 
and treatment of patients with bile duct cancer. The people of Isan 
really need help because the rigion has the highest incidence of  
bile duct cancer. The habit of the consumption of raw fi sh infected 
with liver fl uke parasites (Opisthorchis Viverrini). For the past 
20 years, Assoc. Prof. Dr. Narong Khuntikeo has developed 
methods for surgeries and treatments and has conducted research 
to develop treatment methods for patients who suffer from bile 
duct cancer. The team found that patients have a longer life span 
due to operations that are safer than before. This made it possible 
to treat and cure patients from this disease. 

มะเร็งทอน้ําดี:

โครงการพิชิต

การพัฒนาระบบสุขภาพที่ทาทายของมหาวิทยาลัยขอนแกน

“ผมเป็นลูกอีสาน ที่บ้านทำานา ตอนเด็กๆ เคยได้ยินเรื่อง
ผู้ใหญ่เสียชีวิตจากโรคตับ แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร จนกระทั้ง

เมื่อค ุณตาผมเสียชีวิตด้วยโรคตับในขณะท่ีผมกำาลังเรียนอยู่ช้ัน มศ.1 
ต่อมาคุณพ่อก็จากผมไปด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำาดีที่ขั้วตับ เมื่อปี พ.ศ. 
2538 ภายหลังจากที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดทำาทางลัดท่อ
น้ำาดี เพราะไม่สามารถตัดเนื้องอกออกได้ ท่านอยู่ได้ประมาณปี
เศษๆ ก็จากเราไป เศร ้าและใจหายครับ ท่านอายุราว 60 ปีเศษๆ 
และอีก10 ปีต่อมา คุณแม่ผมก็จากไปด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำาดีเช่น
เดียวกัน ผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรมากไปกว่าคำาว่า ครอบครัวมะเร็ง
ท่อน้ำาดี” รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว กล่าว

 เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าวทำาให้ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว      
มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาตัวเองให้เป็นศัลยแพทย์ที่มี
ควา มเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดตับทางเดินน้ำาดีและตับอ่อน รวมทั้ง
การปลูกถ่ายตับ เพื่อจะได้นำาความรู้และประสบการณ์ที่ร่ำาเรียน
และฝกฝนมาพฒันาวธิกีารผา่ตดัและการรกัษาผูป้ว่ยมะเรง็ทอ่น้ำาด ี
โรคมะเร็งของคนอีสานที่คนอีสา นต้องช่วยกันอย่างแท้จริง เพราะ
โรคนี้เป็นโรคที่คนอีสานเป็นมากที่สุดในโลก เนื่องด้วยความเข้าใจ
ผดิ ที่รบัประทานปลาน้ำาจืดที่ตดิเชือ้พยาธใิบไมต้ับ (Opisthorchis 
viverrini) อย่างสกุๆดบิๆ ซ่ึงนำาไปสูก่ารตดิเช้ือของพยาธใิบไม้ในตบั
ในทอ่ทางเดนิน้ำาดแีละนำาไปสู่การก่อเกิดโรคร้ายนี ้โดยตลอดระยะ
เวลากว่า 20 ปีที่ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ได้พัฒนาวิธีการผ่าตัด
รักษา ร่ วมกับการทำาวิจัยเพ่ือพัฒนาวิธีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อ
น้ำาดี ในที่สุดก็พบว่าผู้ป่วยมีชีวิตหลังจากการผ่าตัดยืนยาวขึ้นและ
ปลอดภยัจากการผา่ตดัมากขึน้ และทำาให้เชือ่วา่โรคนีส้ามารถรกัษา
ให้หายขาดได้

Conquering Bile Duct Cancer Project;
Developing a Challenging Healthcare 
System by Khon Kaen University 

Assoc.Prof. Narong Khuntikeo 
Department of Surgery, Faculty 
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Bile duct cancer (Cholangiocar cinoma, CCA) is a cancer which 
occurs in the lining of the bile duct both  inside and outside  

of the liver. The disease can be divided into bile duct cancer in 
the liver tissue (Intrahepatic Cholangiocarcinoma) and outside 
the liver tissue (Extrahepatic Cholangiocarcinoma). Curative 
treatment of patients with bile duct cancer is possible nowadays 
only through surgeries. The bile duct cancerous cells in the liver 
tissue and the surrounding liver tissue can be removed directly. 
However bile duct cancer outside the liver is more complicated 
and treatment relies on other methods to increase the survival 
chance of patients. 

 In the past, the majority of patients with bile duct cancer 
sought medical treatment in a late stage which reduced the chance 
of curing them because bile duct cancer does not show symptoms 
in the early stages. Therefore, surgical methods, post operation 
care and examination methods as well as diagnosis methods for 
bile duct patients in the early stages of the disease are important 
in the quest to prevent and alleviate this disease in Thai society. 

 Research on the topic of bile duct surgery in Khon Kaen 
started 30 years ago initiated by Prof. Dr. Thong-uab Uttarawichien 
and Assoc. Prof. Dr. Wadcharapong Puthisawatdee who found that 
the disease is more commonly found in men from data of surgeries 
in the period between 1982 - 1985. Assoc. Prof. Vajarabhongsa 
Bhudhisawasdi reported that only 21 surgeries out of 125 surgeries 
that were done on patients were successful in removing the 
cancerous tissue. The long term survival was 15% only one year 
after the operation (Bhudisawasdi, 1997). In 1999 - 2002 Assoc. 
Prof.Dr. Narong Khuntikeo reported that operations on patients 
with bile duct cancer using new methods without preoperative 
biliary drainage (PBD) in 30 patients were the fi rst timethat the 
survival rate of patients 4 years after the operation was at 6.7 % 
(Khuntikeo et al., 2008). However, surgeries with preoperative 
biliary drainage are currently the preferred method for treatment 
of patients who suffer from bile duct cancer who have blockage 
of the bile duct. 

มะเร็งท่อน้ำาดี (Cholangiocar cinoma, CCA) มะเร็งที่เกิด
จากเยื่อบุของท่อน้ำาดีทั้งภายในและภายนอกตับ และถูก

แบ่งเป็นมะเร็งท่อน้ำาดีในเนื้อตับ (Intrahepatic cholangiocarci-
noma) และนอกตับ (Extrahepatic cholangiocar cinoma) การ
รักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำาดีให้หายขาด (Curative treatment) ใน
ปัจจุบันสามารถทำาได้โดยการผ่าตัดเท่าน้ัน ซึ่งมะเร็งท่อน้ำาดีใน
เนื้อตับสามารถผ่าตัดเอาเนื้อมะเร็งและเนื้อตับรอบๆมะเร็งออก
ได้โดยตรง  แต่การผ่าตัดเอามะเร็งท่อน้ำาดีนอกตับออกนั้นมีความ
ซับซ้อนย่ิงกว่า จึงต้องอาศัยวิธีการอื่นร่วมด้วยเพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยมี
โอกาสรอดชีวิตมากยิ่งขึ้น 

 ในอดีตผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำาดีส่วนใหญ่ท่ีมารับการรักษา
มักจะมาในระยะท่ีลุกลาม ซ่ึงโอกาสในการรักษาในระยะน้ีถือว่ามีไม่
มากนัก  เพราะมะเร็งท่อน้ำาดีเป็นโรคท่ีไม่แสดงอาการในระยะเร่ิมต้น         
ดังน้ัน  การพัฒนาวิธีการผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด รวมถึง
การพัฒนาวิธีการตรวจและวินิจฉัยผู้ท่ีเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำาดีในระยะ
เร่ิมต้นเพ่ือนำาไปสู่การรักษาและเฝ้าระวังโรคจึงมีความสำาคัญในการ
ทำาควบคู่กันไปเพ่ือป้องกันและรักษาโรคน้ีให้หายไปจากสังคมไทย
ในท่ีสุด 

 รายงานวิจัยเกี่ยวกับการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำาดีในจังหวัด
ขอนแก่น เริ่มต้นเมื่อ 30 ปีที่แล้ว โดย ศ.นพ. ทองอวบ อุตรวิเชียร 
และ รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ พบว่าโรคนี้เกิดในผู้ชายมากกว่า
ผู้หญิง และจากการรวบรวมการผ่าตัดในปี พ.ศ. 2525 - 2528  
รศ.นพ.วัชรพงศ์ ได้รายงานการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำาดีในผู้ป่วย125 
ราย และพบเพยีง 21 ราย เทา่น้ันทีส่ามารถผา่ตดัเอามะเรง็ออกได้
หมด ถึงอยา่งไรก็ตามพบ long term survival 15% หลังการผ่าตัด
เพียง 1 ปีเท่านั้น (Bhudhisawasdi, 1997) หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 
2542 – 2545 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ได้รายงานการผ่าตัดผู้ป่วย
มะเรง็ทอ่น้ำาดดีว้ยวธิทีีไ่มไ่ดร้ะบายน้ำาดอีอก (Preoperative biliary 
drainage, PBD) ในผู้ป่วยจำานวน 30 ราย และเป็นครั้งแรกที่พบ
ค่าอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยในปีที่ 4 หลังการผ่าตัดถึง 6.7% 
(Khuntikeo et al., 2008) แต่อย่างไรก็ตาม  การผ่าตัดมะเร็งท่อ
น้ำาดีด้วยวิธีการระบายน้ำาดีออกยังเป็นทางเลือกที่ดีสุดสำาหรับการ
รักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำาดีที่มีการอุดตันของทางเดินน้ำาดีบริเวณขั้ว
ตับในปัจจุบัน
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ในช่วงระยะ 20 ปีท่ีผ่านมาต้ังแต่ประมาณปี พ.ศ. 2540 พบว่า 
การรกัษาโรคมะเรง็ทอ่น้ำาดมีกีารพฒันาทีดี่ขึน้ ทัง้นีเ้พราะวา่การ

วินิจฉัยโรคทำาได้ดีขึ้น มีความก้าวหน้าของรังสีวินิจฉัยมากขึ้น โดย
เฉพาะการเอกซเรยค์อมพวิเตอร์(Computed tomography scan; 
CT) และการทำา Magnetic resonance imaging (MRI) มีการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด ประกอบกับ
เทคนิคการดมยาสลบที่ดีขึ้นมาก และที่สำาคัญคือเทคนิคการผ่าตัด
ก็มีการพัฒนามากข้ึนเป็นลำาดับ ทำาให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลง อัตรา
การเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดลดลง ทำาให้ผลการ
รักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำาดีโดยการผ่าตัดดีข้ึนมาก ดังการศึกษาระหว่าง
ปี พ.ศ. 2548 – 2552 ท่ีทำาการศึกษาการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำาดี
ชนิดนอกตับ จำานวน 58 คน ซ่ึงป็นคร้ังแรกท่ีพบอัตราการรอดชีวิต 
5 ปี หลังการผ่าตัดถึง 10.8% ท้ังน้ียังพบว่าการผ่าตัดก้อนมะเร็ง
ออกได้หมด เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตของ
มะเร็งชนิดนี้ เพิ่มขึ้น (Pattanathien et al., 2013) ในช่วงปีเดียวกัน
มีรายงานการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำาดีชนิดในตับ จำานวน 73 ราย ก็มี
อัตราการรอดชีวิต 5 ปี หลังการผ่าตัดถึง 11.2% ซ่ึงในมะเร็งชนิดนี้                             
พบว่า macroscopic classifi cation  เป็นปัจจัยสำาคัญของอัตรา
การรอดชีวิตอีกด้วย (Sriputtha et al., 2013)กล่าวโดยสรุปผล
งานวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2525 – 2552 (Khuntikeo et al., 2014) 
รายงานว่าเราสามารถผ่าตัดรักษาและยืดอายุผู้ป่วยได้ยาวนานมากข้ึน                   
การรักษามีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองด้วยการพัฒนาของงานวิจัยและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ ท่ีดีข้ึน (Chamadol et at., 2010)          
ซ่ึงทำาให้ม่ันใจว่าในอนาคตเราจะทำาได้ดีย่ิงข้ึน และถ้าผู้ป่วยท่ีมารับการ
รักษาน้ันอยู่ในระยะเร่ิมต้น โอกาสหายขาดน้ันจะเป็นไปได้มากกว่า

In the past 20 years since around 1997, treatment of patients 
with bile duct cancer has been developed because diagnosis 

has been improved due to the new diagnostic imaging technique. 
Other approaches such as the computed tomography scans (CT), 
magnetic resonance imaging (MRI) and the care for patients before 
and after operation, techniques and general anesthetic methods 
have been improved. The ratio of fatalities and complications 
after an operation has been reduced; surgery on 58 patients with 
Extrahepatic Cholangiocarcinoma showed a 5 -year survival 
rate after operation at 10.8%. Furthermore, it was found that the 
surgical removal of the cancerous tissue is an important factor 
which determines the survival rate of bile duct cancer patients 
(Pattanathien et al 2013). In the same year it was reported that 
of 73 surgeries on intrahepatic Cholangiocarcinoma, the 5- year 
survival rate was at 11.2%. In this kind of bile duct cancer, 
macroscopic classifi cation is also an important factor determining 
the survival rate (Sriputtha et al 2013). In summary, it can be said 
that research in the period between 1982 and 2009 (Khuntikeo et al 
2014) showed that the life expectancy of patients can be extended 
through surgical treatment and that the quality of treatment has 
been improved. Research and technology in the medical fi eld have 
been advanced (Chamadon et al 2010) with chance of success in 
the future. If patients undergo treatment in the early stages, the 
chance of survival will be increased.

CASCAP
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Ultrasonography has been used in examining liver and bile 
duct cancer in Thailand for 30 years, but there is still no 

clear proof that ultrasound can detect bile duct cancer in the 
early stages. Recently, there has been important research which 
used ultrasound in detecting cancerous cells in the membrane 
surrounding the bile duct or periductal fi brosis (PDF) which is 
a lesion caused by chronic infections from liver fl uke parasites. 
Doctors nowadays use PDF as a risk marker of developing bile duct 
cancer (Chamadol et al 2014). Therefore, ultrasound examination 
of the stomach region can be used in diagnosing risk groups of 
bile duct cancer in the early stages which is very benefi cial in its 
treatment. This technology is now used in the development of 
healthcare processes for screening, prevention and treatment of 
bile duct cancer related to liver fl uke.

 On the 2nd of April 2014, Khon Kaen University has signed 
a memorandum of agreement with the Ministry of Public Health 
and started a project to solve problems of liver fl uke and bile duct 
cancer in the Northeast region called the Cholangiocarcinoma 
Screening and Care Program (CASCAP). This project has the goal 
to solve public health problems in the Northeast and to reduce 
social discrepancies. CASCAP uses ultrasound for searching risk 
groups of bile duct cancer in the Northeast for further treatment. 
The target group comprises the 6 million people in Isan who are 
at risk of developing the disease.

 To accommodate data collection from ultrasound 
examinations and other statistics, the Center for Data Management 
and Statistical Analysis (DAMASAC) led by Assoc. Prof. Bandit 
Thinkhamrop has developed a healthcare information management 
system  called CASCAP Tools which can be accessed through 
www.cascap.in.th. This aims to  store data from ultrasounds, the 
patient treatment data in real time and the reduction of the use of 
paper and the statistically analysis of this data in the creation of 
a body of knowledge and research.

ได้มีการใช้อัลตราซาวน์ (Ultrasonography) ในการตรวจหามะเร็ง
ตับและมะเร็งท่อน้ำาดีในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปีแล้ว แต่ก็

ยังไม่มีหลักฐานท่ีชัดเจนว่าการตรวจอัลตราซาวน์ จะสามารถตรวจหา
มะเร็งท่อน้ำาดีในระยะเร่ิมต้นได้ จนกระท้ังเม่ือไม่นานมาน้ี ท่ีมีรายงาน
วิจัยช้ินสำาคัญเก่ียวกับการใช้อัลตราซาวน์ ในการตรวจหาเน้ือเย่ือพังผืด
รอบๆ ท่อน้ำาดี หรือ Periductal fi brosis (PDF) ซึ่งเป็นรอยโรคท่ี
เกิดจากการอักเสบแบบเร้ือรัง อันเน่ืองมาจากการติดเช้ือพยาธิใบไม้
ตับ ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำาดี ขณะนี้
แพทย์จึงใช้การตรวจพบ PDF เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงของการเกิด
มะเร็งท่อน้ำาดี (Risk marker) (Chamadol et al., 2014) ดังนั้น 
การตรวจอัลตราซาวน์ช่องท้อง สามารถใช้วินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงโรคต่อ
มะเร็งทอ่น้ำาดรีะยะเร่ิมตน้ได ้ซ่ึงจะเปน็ประโยชนใ์นการนำาไปสู่การ
รกัษาไดอ้ยา่งทนัท่วงท ีและเทคโลยนีีจึ้งไดถ้กูนำามาใชใ้นการพฒันา
ระบบสขุภาพเพือ่ตรวจคัดกรอง เฝา้ระวงัและรกัษาโรคมะเรง็ท่อน้ำาดี
ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในเวลาต่อมา

 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข                 
จัดต้ังโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำาดีใน                       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and 
Care Program; CASCAP) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลดความเหล่ือมล้ำาทาง
สังคม ซ่ึง CASCAP ไดใชการอัลตราซาวนคนหากลุมเส่ียงโรคมะเร็ง
ทอนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือการบําบัดและรักษา โดยมี                          
เปาหมายคือประชากรในภาคอีสานท่ีเปนกลุมเส่ียงกวา 6 ลานคน

 เน่ืองจากต้องรองรับข้อมูลการตรวจอัลตราซาวน์และข้อมูล
ทางสถิติอ่ืนๆ ทางศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (DAMA-
SAC) นำาโดย รศ.ดร.บัณฑิต ถ่ินคำารพ จึงพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางสุขภาพ เรียกว่า CASCAP Tools โดยสามารถเข้าไปชมข้อมูล
ได้ท่ี www.cascap.in.th ท้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เก็บบันทึกข้อมูล
จากการอัลตราซาวน์ ข้อมูลด้านการจัดการรักษาผู้ป่วยอย่างเป็น
ปัจจุบัน (Real time) ลดการใช้กระดาษ และยังนำาข้อมูลเหล่าน้ีไป
ทำาการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือใช้ในการสร้างองค์ความรู้และสร้างงาน
วิจัยใหม่ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อไป
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 จากข้อมูลทางสถิติสรุปในปี 2557 มีบันทึกการอัลตราซาวน์
ในกลุ่มเส่ียงแล้วกว่า 48,000 คน และพบจำานวนสงสัยเป็นมะเร็งท่อ
น้ำาดี กว่า 580 คน ซ่ึงยังมีกลุ่มเส่ียงท่ีลงทะเบียนไว้อีกกว่า 34,000 
คน รอรับการอัลตราซาวน์ในปี 2558 ต่อไป นอกจากน้ีแนวโน้ม
ของการลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการอัลตราซาวน์ที่สูงขึ้น
และจำานวนของผู้ป่วยท่ีเพ่ิมข้ึน ทำาให้ทาง CASCAP สร้างเครือข่าย
รองรับการตรวจและรักษากับโรงพยาบาลต่างๆ ท้ังโรงพยาบาลระดับ
โรงพยาบาลศูนย์และท่ัวไป19 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 112 แห่งและ
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำาบลกว่า 657 แห่ง นอกจากน้ี  ยังมี
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 12 แห่ง และสำานักงานสาธารณสุข
อำาเภอ 76 แห่ง ซ่ึงครอบคลุมท้ังหมด 13 จังหวัดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ซ่ึงตามแผนปฏิบัติงานในปี 2558 จะขยายพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน 
ของโครงการให้คลอบคลุม 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซ่ึงถือเป็นการขยายโอกาสการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำาดีให้ท่ัวท้ัง             
ภาคอีสาน นอกจากน้ี องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการเก็บข้อมูลท้ังหมดใน
ขณะน้ี  ยังนำาไปสู่งานวิจัยใหม่ท่ีกำาลังดำาเนินงานกว่า 10 เร่ือง และ
เปิดโอกาสให้นักวิชาการท่ีสนใจทำาอีกหลายๆ เร่ืองเข้ามาร่วมทำาวิจัย 
ซ่ึงหวังว่าองค์ความรู้ท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการนำาไปใช้ในอนาคต

 แนวคิดเร่ืองการพิชิตโรคมะเร็งท่อน้ำาดีอันเป็นฝันร้ายของชาว
อีสานเป็นเวลายาวนานได้ถูกประมวลไว้ในบทความเร่ืองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการโรคมะเร็งท่อน้ำาดีอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ (Khuntikeo, Yongvanit, 2012) โดยการสร้างระบบ
คัดกรองและเฝ้าระวังบุคคลท่ีมีความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำาดี      
มีการร่วมมือการทำางานของบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างเป็นเครือ
ข่ายและมีการวิจัยเชิงลึกในทุกๆ ด้าน เพ่ือนำาองค์ความรู้ไปแก้ปัญหา
ท่ีถูกต้อง และ CASCAP คือคำาตอบท่ีจะสามารถนำาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาน้ี อย่างเป็นรูปธรรมและมีโอกาสท่ีจะประสบความสำาเร็จได้
สูงมาก การต่อสู้เพ่ือเอาชนะโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำาดี
ย่อมเกิดข้ึนได้จากฐานงานวิจัยท่ีแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จึงนับเป็นโอกาสท่ีท้าทายศักยภาพด้านวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวาระท่ีถูกสถาปนามาครบ 
50 ปีในการเป็นแกนนำาเพ่ือพิชิตโรคน้ีอย่างถาวร

 ในท้ายท่ีสุดน้ี ผมขอขอบคุณโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้ำาดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำาทางสังคมและศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ำาดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีให้ทุนวิจัย และขอบคุณ ดร.พรชีรา        
ชูสอน นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของโครงการ CASCAP ท่ีช่วย
จัดเตรียมต้นฉบับ 

โครงการพิชิตมะเร็งทอน้ําดี

 In 2014 statistical data were stored on ultrasound  results of 
48,000 people of whom 580 people were suspected of having bile 
duct cancer. Another 34,000 people are registered as a risk group 
who are waiting to undergo ultrasound examination in  2015.  In 
addition, the number of registrations of risk groups who will have 
ultrasound examination is increasing and the increasing numbers 
of patients made CASCAP create a network for examination 
and treatment consisting of 19 referral provincal  and general 
hospitals, 112 community hospitals and 657 healthcare promotion 
hospitals. Furthermore, there are 12 public health offi ces and 76 
district public health offi ces covering a total of 13 provinces in 
the Northeast. According to the 2015 working plan the project 
work will be extended to cover 20 provinces in the Northeast 
offering more opportunities for treatment of bile duct cancer to 
the whole region. In addition, the body of knowledge from the 
data is used in 10 research projects which are currently carried 
out and  this data will be benefi cial for future use.

 Bile duct cancer has been the nightmare of the Isan people 
for a long time and it is captured in the article called “Policy and 
strategy in managing bile duct cancer as a process” (Khuntikeo, 
Yongvanit, 2012). A screening and prevention process has been 
developed for people in risk groups. There has been a cooperation 
between public healthcare professionals in a network and in-depth 
research has been done in all areas to use the knowledge in solving 
problems. Moreover CASCAP  is the answer which enables the use 
of data to solve problems in concrete manner. The battle against 
liver fl uke and bile duct cancer rests on a strong base of research 
from Khon Kaen University. It is an opportunity to challenge the 
academic capabilities of the higher education institution of the 
Northeast on the occasion of the 50th anniversary of the university 
as the leader on the topic of this disease. 

 Finally, I would like to thank the project to solve problems 
of liver fl uke and bile duct cancer in the Northeast under the 
project in public health and education in the Northeast to reduce 
social discrepancies.  And I thank the Liver Fluke and Bile 
Duct Research Center Khon Kaen University for its funding. In 
conclusion, I would like to thank Dr. Porncheera Chusorn, post 
graduate researcher of the CASCAP, for her help in preparing the 
manuscript.
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การศึกษาพยาธิใบไม้ตับ ไม่ใช่เพ่ิงจะมีการศึกษามาในระยะเวลา
ไม่ก่ีปี แต่เร่ืองน้ีได้รับความสนใจจากวงการแพทย์และศึกษา

เร่ืองน้ีจริงจังมาเป็นเวลายาวนานกว่าหน่ึงร้อยปี แต่ในทางกลับ
กัน การศึกษาในด้านกลไกทางพยาธิวิทยาของโรคพยาธิใบไม้ตับ
ในระดับลึก ยังมีการศึกษาน้อยและยังไม่กระจ่างชัด ด้วยเหตุผลน้ี  
ทำาให้ ศาสตราจารย์บรรจบ ศรีภา หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือองค์การ
อนามัยโลกด้านการวิจัยและการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผู้วิจัย ได้หันมาทุ่มเท
ศึกษาด้านน้ีท้ังในหลอดทดลอง สตัวท์ดลองและในมนษุยม์ากวา่ 30 ป ี

 พยาธิใบไม้ในตับท่ีระบาดในประเทศไทย เป็นชนิด Opisthorchis 
viverrini ติดต่อสู่คนได้จากการรับประทานอาหารประเภทปลาน้ำาจืดชนิดมี
เกล็ดท่ีมีตัวอ่อนของพยาธิในระยะติดต่อแบบดิบๆ หรือปรุงไม่สุก ซ่ึงเม่ือตัว
อ่อนได้เข้ามาในคนแล้ว จะเข้าไปในตับโดยผ่านทางรูเปิดท่อน้ำาดี นอกตับ
บริเวณลำาไส้เล็กส่วนตันภายในเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากรับประทานอาหาร
จากน้ันพยาธิส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในท่อน้ำาดีในตับและท่อน้ำาดี           
นอกตับ บางคร้ังอาจพบในถุงน้ำาดีด้วย

 เม่ือพยาธิเจริญจนถึงตัวแก่ผสมพันธ์ุและออกไข่ได้ประมาณ 
1 เดือน หลังจากการติดเช้ือ ซ่ึงประมาณการณ์ว่าสามารถออกไข่ได้
กว่า 500 -1,000 ใบต่อวัน หากผู้ท่ีติดเช้ือพยาธิไปขับถ่ายในท้อง
นา หรือใกล้หนองน้ำา ไข่พยาธิท่ีปะปนออกมากับอุจจาระ เม่ือไหล
ลงสู่แหล่งน้ำาจะถูกเก็บกินโดยหอยชนิดหน่ึง จนตัวอ่อนน้ีเติบโตใน
หอยระยะหน่ึง คือเวลา 1 เดือน  ซ่ึงเป็นตัวอ่อนระยะ Cercaria ก็
จะออกจากหอยและว่ายน้ำาไปเกาะบนผิวปลามีเกล็ด และพัฒนาไป
สู่ตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ Metacercariae 

 จนวัฏจักรได้วนมาซ้ำาอีกคร้ัง เม่ือคนนำาปลาท่ีมีเช้ือพยาธิใบไม้
ในตับระยะติดต่อมารับประทานแบบไม่ปรุงสุก พยาธิน้ีก็จะพัฒนา
ไปเป็นตัวแก่ในท่อน้ำาดีและออกไข่ กลายเป็นวัฏจักรพยาธิใบไม้ในตับ       
ท่ีสุดท้ายก็มาบรรจบท่ีติดต่อกลับเข้าสู่คนอีกคร้ัง และหมุนเวียนอย่าง
น้ีไปเร่ือยๆ 

Liver fl uke and bile duct cancer have been on medical research 
and education agendas for over a hundred years.  However, 

in-depth study of the pathological mechanisms of liver fl uke is 
quite recent. Professor Banchob Sripa and his team at the World 
Health Organization Collaborating Centre for Research and Control 
of Liver Fluke at Khon Kaen University’s Faculty of Medicine 
have been studying this through laboratory, animal and human 
studies for more than 30 years. 

 The liver fl uke, Opisthorchis viverrini, is commonly 
found throughout Thailand and is transferred to human through 
the consumption of raw or poorly cooked scaled freshwater fi sh 
carrying the parasite larva.  Within 24 hours of eating the fi sh the 
larva enters the liver through the opening of the bile duct in the 
small intestine. The majority of the parasites inhabit the insides 
of the bile ducts in and outside the liver.  Sometimes they enter 
the gallbladder too. 

 After a month the parasites reach adulthood and start laying 
eggs, about 500 to 1,000 eggs per day.  If infected humans leave 
their excrements in the paddy fi eld or in swamps, the eggs are 
eaten by Bithynia snails and the parasites grow inside the snails 
for about a month. The cercaria parasites leave the snails, swim 
in the water, attach to the scales before becoming encysted in the 
fl esh of the fi sh and developing into infective stage metacercaria.

 The cycle is then repeated when newly fl uke-infected fi sh are 
again consumed raw, or, after insuffi cient cooking; the parasites again 
access the human bile duct and liver to lay eggs.  The eggs are again 
deposited into water by human defecation with easy access for the snails
a continuous parasite transmission cycle.   

Liver � uke   and bile duct cancer :
The disease of the poor

พยาธิใบไม�ตับ และมะเร็งท�อน้ําดี

โรคนี้ของคนจน

Liver � ukeLiver � uke
The disease of the poorThe disease of the poor

พยาธิใบไม�ตับ และมะเร็งท�อน้ําดีพยาธิใบไม�ตับ และมะเร็งท�อน้ําดี

Professor Banchob Sripa
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It is considered that liver fl uke activates the host immune system 
causing infl ammation and different pathological lesions around 

the bile duct. Infl ammatory products, especially free radicals, 
destroy the DNA of the bile duct lining cells. If it is the genes that 
involve in cell proliferation, then bile duct cancer can be a result. 

 The mechanism through which liver fl uke and bile duct 
cancer are caused is now the main research topic of Professor 
Banchob Sripa and his team. This research fi rst started with the 
observation that the pathology of the bile duct infected with liver 
fl uke in both experimental animals and humans showed signs of 
infl ammation or increased cell division, especially in the areas 
with close contact between the parasites (tegument) and the bile 
duct lining epithelial cells. Two possible hypothesis of the research 
were pursued. The mechanism in which physical damage is done 
is either caused by  parasitic eating or sucking, and/or, bile duct 
epithelial reaction to different secretions from the parasites leading 
to exacerbation of immunopathology. 

 The puzzle of the mechanism of immuno-pathology of 
liver fl uke was demonstrated in 2000 when liver fl uke antigens 
were found in the bile duct lining of an infected hamster in larger 
quantities compared with non-infl amed or lightly infl amed areas 
(Sripa & Kaewkes, 2000).  This was seen as the fi rst proof that 
bile duct infl ammation is caused by an immune system reaction 
to liver fl uke antigen. This was a break-through fi nding leading 
to an extensive thematic research program in the Tropical Disease 
Research Laboratory. 

เป็นที่มาที่ทำาให้เกิดสันนิษฐานว่า พยาธิใบไม้ตับหลั่งสารคัดหลั่ง
ออกมากระตุ้นระบบภูมิต้านทานทำาให้เกิดการอักเสบและพยาธิ

สภาพต่างๆ รอบท่อน้ำาดี สารที่หลั่งจากเซลล์อักเสบโดยเฉพาะ
สารอนุมูลอิสสระจะไปทำาลายสารพันธุกรรมของเซลล์เย่ือบุท่อ
น้ำาดี หากตำาแหน่งบนสารพันธุกรรมน้ันเป็นท่ีต้ังของยีนท่ีควบคุม
การแบ่งเซลล์ก็จะนำาไปสู่การเกิดมะเร็งท่อน้ำาดีได้ 

 โดยกลไกการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำาดีเป็น
งานวิจัยหลักของศาสตราจารย์บรรจบ ศรีภา และทีมงาน โดยเร่ิม
จากการสังเกตเห็นว่า พยาธิสภาพของท่อน้ำาดีท่ีติดเช้ือพยาธิใบไม้
ตับ ท้ังในสัตว์ทดลองและในคนมีการอักเสบมากหรือมีการแบ่ง
เซลล์มากเฉพาะบริเวณท่ีมีผิวสัมผัสระหว่างผิวด้านนอกของพยาธิ                      
(tegument) และเย่ือบุผิวท่อน้ำาดี จึงต้ังสมมุติฐานสองแนวทาง คือ 
กลไกการทำาลายทางกายภาพ เช่น การกัดกินเน้ือเย่ือด้วยปากดูด 
และ/หรือการทำาลาย ตอบสนองต่อสารคัดหล่ังต่างๆ ของพยาธิ และ
กลไกทางอิมมูโนพยาธิวิทยา(immunopathology) นอกเหนือจากการ
ได้รับสารก่อมะเร็งต่างๆ 

 กลไกด้านอิมูโนพยาธิวิทยายังไม่มีผู้ใดพิสูจน์ได้แน่ชัด              
จนกระท่ัง ปี พ.ศ. 2543 ทีมวิจัยได้ไขปริศนาเร่ืองน้ีด้วยการตีพิมพ์
พยาธิวิทยาของตับหนูแฮมสเตอร์ท่ีติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ และตรวจ
พบว่าท่อน้ำาดีบริเวณท่ีมีการอักเสบรุนแรงมีแอนติเจนพยาธิใบไม้ตับ
ในเย่ือบุผิวท่อน้ำาดีมาก เม่ือเปรียบเทียบกับบริเวณท่ีไม่มีการอักเสบ
หรือมีการอักเสบน้อย (Sripa & Kaewkes, 2000) นับเป็นการพิสูจน์
ให้เห็นเชิงประจักษ์คร้ังแรกในโลกว่า การเกิดการอักเสบรอบท่อทาง
เดินน้ำาดีในโรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อ
แอนติเจนพยาธิ และเป็นการค้นพบคร้ังใหญ่ท่ีนำาไปสู่การศึกษาวิจัย
อย่างเข้มข้นตามมาภายในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยโรคเขตร้อน
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ศาสตราจารย์บรรจบ ได้ทำาการศึกษาและค้นพบกลไกทางอิมมู
โนพยาธิวิทยา(immunopathology) การอักเสบรอบท่อน้ำาดี

จากการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ โดยพบว่าสารคัดหล่ังจากตัวพยาธิ
สามารถแทรกซึมเข้าไปในเซลล์เย่ือบุท่อน้ำาดี แล้วกระตุ้นให้เกิดการ
หล่ัง “สารซัยโตไคน” การอักเสบหลายชนิดโดยเฉพาะอินเทอร์ลูกิน 
6 (Interleukin 6) นำาไปสู่การอักเสบและการสร้างสารอนุมูลอิสระ
ไปทำาลายสารพันธุกรรม (DNA) ของเซลล์เย่ือบุท่อน้ำาดี ทำาให้ยีนท่ี
ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ผิดปกติ

 ขณะเดียวกันจากการศึกษายังพบว่าสารคัดหล่ังออกมา
จากตัวพยาธิ ยังสามารถกระตุ้นทำาให้เซลล์เย่ือบุท่อน้ำาดีแบ่งตัวเพ่ิม
จำานวนมากข้ึน หากเซลล์เย่ือบุท่อน้ำาดีท่ีมียีนถูกทำาลายเพ่ิมจำานวน
มากข้ึนท้ายสุดก็จะนำาไปสู่การเกิดมะเร็งท่อน้ำาดี และหากมีการติด
เช้ือซ้ำาบ่อยๆ ย่ิงทำาให้มีการอักเสบและทำาลายสารพันธุกรรมมากข้ึน 
และจะนำาไปสู่การเกิดมะเร็งได้เร็วข้ึน

 “องค์ความรู้ท่ีได้น้ีได้นำาลงไปสู่ชุมชน อย่างน้อยจะเป็นการ
ช่วยลดการติดเช้ือพยาธิใบไม้ในตับในคนในอนาคตก็คาดหวังว่า
คนในชุมชนจะติดเช้ือน้ีน้อยลงและเกิดความย่ังยืน” รองศาสตราจารย์
บรรจบ บอกท้ิงท้าย

จากงานวิจัยสู่ชุมชน “ละว้าโมเดล” 

โมเดลพิชิตพยาธิใบไม้ตับ

 หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่า พ้ืนท่ีภาคอีสานเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีอัตรา
การติดเช้ือพยาธิใบไม้ในตับสูงท่ีสุดในประเทศ โดยเฉพาะเม่ือประมาณ 5 
ปีท่ีผ่านมา ได้มีการสำารวจและพบว่าพ้ืนท่ีแก่งละว้า จ.ขอนแก่น เป็นพ้ืนท่ี
ท่ีมีการติดเช้ือมากท่ีสุดในจังหวัดขอนแก่น หรือมีอัตราการติดเช้ือสูงถึง
ร้อยละ 60 ถึงแม้จะมีการรณรงค์ไม่กินปลาดิบมามากกว่าทศวรรษก็ตาม
และพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาชีแถบน้ีก็เป็นบริเวณท่ีมีรายงานอุบัติการณ์มะเร็ง
ท่อน้ำาดีสูงท่ีสุดในโลกด้วย “แก่งละว้า” เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
จึงเป็นแหล่งรวมอาหารขนาดใหญ่ ท่ีมีเน้ือท่ีครอบคลุม 2 อำาเภอ คือ 
อำาเภอบ้านไผ่ และก่ิงอำาเภอบ้านแฮด 

Further research revealed that liver fl uke secretion can enter 
the cells of the bile duct lining and cause infl ammatory 

cytokine production. Interleukin 6 was among the most prominent 
cytokines released. This pro-infl ammatory cytokine can induce 
infl ammation and the creation of free radicals which destroy DNA 
leading to malignancy. 

 A related study reported that liver fl uke secretion products 
can increase bile duct epithelial proliferation. Repeated infections 
then amplify the infl ammation further damaging the DNA and an 
increasing of liver cancer potential.

 In conclusion, Professor Banchob voiced the hope that 
“the knowledge gained from this basic work can be transferred 
to community, to reduce the number of liver fl uke infections.  In 
the future we do hope that people in the community will be less 
infected and this reduction will be sustainable.”

“Lawa Model” From the research      
laboratories to community  practice  in an 

effort to reduce liver fluke infection.

 It is widely known that the Isan region has the highest 
number of liver fl uke infections in Thailand.  Surveys over the past 
5 years have found that the Lawa watershed area has the highest 
number of infections in Khon Kaen province. This watershed is 
a large food abundant area covering 2 districts; Ban Phai and Ban 
Haed.  The rate of infection there is still as high as 60% despite 
over a decade of campaigns discouraging the consumption of raw 
fi sh.  In addition, the Nam Chi river basin has the highest number 
of cases of bile duct cancer in the world. 
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“A traditional dietary habit of Isan people is eating raw fi sh, 
more specifi cally as Koi Pla, in the form of minced fi sh 

and pickled fi sh. This causes infection with liver fl uke from the 
metacercaria found in the fi sh fl esh. Therefore, it is not a surprise 
that Isan people have the highest rate of both bile duct cancer and 
liver fl uke infection in the country.”  Professor Banchob said.

 Effective disease prevention requires a collaborative and 
inclusive approach.  It must integrate knowledge from across 
academic disciplines and most critically embrace partnership 
models in dealing with affected communities to achieve effective, 
sustainable solutions to the pressing health needs of those 
communities.   

 The “Lawa Model” is an integrated ecosystems health 
approach for addressing liver fl uke infections in the Lawa 
area. This model involves the community in management and 
implementation of the research project.  Developed by  Professor 
Banchob Sripa and his research team, the model takes their 
laboratory research knowledge from the academic institution out 
to the Lawa communities where it is most needed.  

Project goal: Reduction of infection 
with liver fluke to 10 percent 

 The project commenced over 5 years ago.  Eating raw 
fi sh is a deeply embedded Isan cultural tradition and not easy to 
change.  It was an iconic regional dish before spreading to other 
parts of Thailand. The research team needed to develop close 
association and collaboration with the communities for the project. 

 The results of the fi rst year in “Lawa Village” were very 
good.  As community participation and activities developed, 
liver fl uke infections reduced from 67% to 24%.   The project 
was simultaneously carried out in 6 other villages around the 
Lawa watershed area and public health stations of Lawa, Muang 
Peua and Ban That in Ban Pai district.  They also experienced 
reductions in liver fl uke infections from an average of 61% to 
between 14-44%  across the villages involved in the project.

นิสยัของชาวอสีานสว่นใหญม่วีถิชีวีติการกนิอยูแ่บบดัง้เดมิทีน่ยิม
รับประทานปลาดิบ อย่างก้อยปลา ลาบปลา ปลาส้ม เป็นต้น 

ทำาให้ติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับระยะติดต่อ ท่ีเรียกว่า “เมตาเซอร์คาเรีย” 
(metacercaria) ทีอ่าศยัอยู่ในเน้ือปลาเข้าไปด้วย ดังน้ันจึงไม่น่าแปลก
ใจ หากคนอีสานป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำาดีท่ีเกิดร่วมกับการเป็นโรคพยาธิ
ใบไม้ตับมากท่ีสุดในประเทศ”

 เพ่ือป้องกันโรคได้อย่างตรงจุดแม่นยำา การลงพ้ืนท่ีจึงเป็นอีก 
วิธีหน่ึงในการบูรณาการหลายภาคส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ไม่
ว่าจะเป็นการบูรณาการวิชาการหลายสาขา การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในชุมชน การให้ความสำาคัญเท่าเทียมกันในทุกมิติ จึงนับ
เป็นการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับโดยชุมชนอย่างย่ังยืน

 “ละวาโมเดล” จึงเป็นคำาตอบของการแก้ไขปัญหาน้ี ท่ีนำาคนใน
ชุมชน มาบริการจัดการ ดูแลตนเอง นับเป็นโครงการวิจัยและควบคุม
โรคพยาธิใบไม้ในตับแบบบูรณาการ วิถีนิเวศสุขภาพรูปแบบใหม่ท่ีมี
ศาสตราจารย์บรรจบ ศรีภา หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัย
โลกด้านการวิจัยและการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมวิจัยได้ลงพ้ืนท่ีและนำาองค์ความรู้จาก
งานวิจัยมาลงสู่ชุมชนรอบแก่งละว้าอย่างใกล้ชิด

ลดการติดเช้ือ พยาธิใบไมในตับ

ใหตํ่ากวารอยละ 10 

 ตลอด 5 ปีท่ีได้ดำาเนินการโครงการน้ีไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยท่ีจะ
ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตคนอีสาน ให้ล้มเลิกวิถีชีวิตเก่าท่ียังยึดม่ันกับการ
ดำารงอยู่ด้วยการกินปลาดิบเป็นอาหาร ด้วยรสชาติเฉพาะจนทำาให้
คนอีสานติดใจและกลายมาเป็นอาหารประจำาภูมิภาค ก่อนกระจาย
ไปสู่ระดับประเทศ แต่ด้วยความต้ังใจท่ีแน่วแน่ของทีมวิจัย ทำาให้ผล 
ออกมาสร้างความอัศจรรย์หลังจากการแทรกซึม คลุกคลี อย่างใกล้
ชิดกับชุมชน 

 ถึงแม้ปีแรกเร่ิมต้นผลของ “หมู่บ้านละว้า” อยู่ในเกณฑ์ดี ชุมชน
มีการต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน ทำาให้สามารถลดอัตราการ
ติดเช้ือพยาธิใบไม้ในตับจากร้อยละ 67 ลดลงเหลือร้อยละ 24 ใน
ปีแรกท่ีเร่ิมโครงการ ขณะเดียวกันก็ได้ดำาเนินการควบคู่กับหมู่บ้าน
อ่ืนๆ อีก 6 หมู่บ้าน รอบพ้ืนท่ีแก่งละว้า โดยมีสถานีอนามัยบ้านละว้า 
สถานีอนามัยเมืองเพีย และ สถานีอนามัยบ้านธาตุ อ.บ้านไผ่  ลดอัตรา
การติดเช้ือพยาธิใบไม้ในตับจากร้อยละ 61 เป็นร้อยละ 14 - 44 ใน
ปีแรก และได้วางเป้าหมายไว้ว่าจะลดการติดเช้ือพยาธิใบไม้ในตับให้
ต่ำากว่าร้อยละ 10 ในปีถัดไป 

“Opisthorchiasis And cholangiocarcinoma
As poor, 40 percent of the district”

 “โรคพยาธิใบไม้ตับ 

และมะเร็งท่อน้ําดี 
เปนโรคคนจน 40 เปอร์เซ็นต์แรกของอําเภอ”
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ชุมชนจัดการตนเอง

“ละว้าโมเดล”ไม่ใช้ทีมวิจัยลงมือทำาทุกข้ันตอน แต่มุ่งเน้นให้ชุมชน
จัดการตนเอง เพราะการทำางานด้วยคนในชุมชนเองจะมีความ

ย่ังยืนและเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายกว่า ทีมวิจัยจึงเปรียบเสมือนผู้อยู่เบ้ือง
หลังความสำาเร็จ ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้นำาของชุมชน 
และขาดไปไม่ได้เลยคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน หรือ 
อสม. ท่ีเป็นแม่ทัพหลักในการลงพ้ืนท่ีให้ความรู้อย่างเข้าถึงกับชาวบ้าน 
โดยมีสถานีอนามัยในท้องท่ีเป็นพ่ีเล้ียง เรียกได้ว่าชุมชนหันมาดูแลกัน
และกัน ช่วยกันคิดว่าจะทำาอย่างไรถึงจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกิน
ปลาดิบของคนในชุมชนได้

 ถึงแม้ในช่วงแรกจะมีปัญหาในเร่ืองของความเช่ือท่ีมีการกิน
อยู่มาต้ังแต่สมัยโบราณ การจะมาปรับเปล่ียนจึงต้องใช้เวลาและ
ความเข้าใจ แต่เม่ือดำาเนินการเข้าถึงมากข้ึนก็สามารถเร่ิมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมได้ทีละน้อยทำาให้ลดการแพร่กระจายพยาธิจากคนท่ีติด
พยาธิลงสู่แหล่งน้ำา จนถึงปัจจุบัน อัตราการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับใน
ปลาขาวนาซ่ึงเป็นโฮสต์ตัวกลางลดลงจากสูงสุด 70% เหลือเพียง
น้อยกว่า 1% ในแก่งละว้า ดังน้ันถึงแม้ว่าจะมีชาวบ้านบางส่วนยังติด
นิสัยกินปลาดิบอยู่แต่ถ้าปลาในแหล่งน้ำาปลอดพยาธิใบไม้ตับ ชุมชนก็
จะลดอัตราเส่ียงลงมาก

 นอกจากผู้ใหญ่ท่ีเป็นเป้าหมายหลักแล้วเด็กนักเรียนก็เป็นอีกจุดเร่ิม
ต้นท่ีสำาคัญ หากสามารถปลูกฝังเร่ืองพยาธิใบไม้ในตับต้ังแต่ยังเด็ก อนาคต
ปัญหาเร่ืองโรคพยาธิก็จะหายไป

 การลงมาให้ความรู้กับนักเรียนในพ้ืนท่ีรอบแก่งละว้า 9 โรงเรียน 
สามารถลดการติดเช้ือพยาธิใบไม้ในตับจากเฉล่ียร้อยละ 10 เหลือ
น้อยกว่าร้อยละ 1 และไม่พบการติดพยาธิใบไม้ในตับซ้ำาหลังจาก
การรักษาควบคู่ไปกับสุขศึกษาภายใต้โครงการ “โรงเรียนปลอดพยาธิ
ใบไม้ในตับ” ทีมวิจัยจึงได้สร้างหลักสูตร “โรคพยาธิใบไม้ในตับและ
มะเร็งท่อน้ำาดีสำาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง 6” ร่วมกับ
สำานักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (สพป.) จังหวัดขอนแก่น ท้ัง 5 เขต และได้นำา
หลักสูตรน้ี  ลงสู่โรงเรียนนำาร่องของ สพท.ขอนแก่น เขต 1 - 5 รวมท้ัง
โรงเรยีนรอบแกง่ละวา้ในพืน้ทีว่จิยัอกี 8 โรงเรยีนขอจงัหวดัขอนแกน่
หลักสูตรฯ น้ี จะขยายสู่โรงเรียนอ่ืนๆ รวม 35 โรงเรียน ในปี               
การศึกษา 2557-2558 น้ี

  “ผมได้ศึกษาวิจัยด้านน้ีเร่ืองเดียวมานานกว่า 30 ปี และวิจัย
อยู่เร่ืองเดียว ซ่ึงเป็นการทำางานร่วมกับนักวิจัยท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ มุ่งหวังว่างานวิจัยน้ีจะมีประโยชน์แวดวงวิชาการต่อชุมชน
และสังคมด้วย หวังว่าคนอีสานจะตระหนักถึงภัยเงียบน้ีอย่างพยาธิ
ใบไม้ในตับท่ีสุดท้ายจะนำาชาวบ้านท่ียังใช้วิถีชีวิตด้ังเดิมสู่การเป็น
มะเร็งท่อน้ำาดี” ศาสตราจารย์บรรจบ ศรีภา หัวหน้าศูนย์ความร่วม
มือองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวจบท้าย 

Community self-management

The “Lawa Model” focuses on community self-management. 
The research team works alongside the community to assure 

the success and ongoing sustainability of the project. The research 
team provided the knowledge base for community leaders and 
village public health volunteers to take the program to the villages 
with the local health station’s supervision. The program relies on 
community members taking care of each other, fi nding ways to 
change the raw fi sh consumption behavior in their communities. 

 Understandably, the fi rst phase presented problems 
associated with the beliefs of the villagers who had been eating the 
dishes for generations. This change took time and understanding. 
However, when community access and partnership was achieved, 
behavior changed bit by bit reducing the spread of liver fl uke 
from infected people to the watershed area and snail access, and 
broke the transmission cycle. Currently, liver fl uke infection in 
the cyprinoid fi sh (Plakao na), the parasite host, has reduced from 
70% to less than 1% in the Lawa area. Today, even if there are still 
villagers eating raw fi sh, the human infection risk is dramatically 
lowered if the fi sh are parasite free.

 Apart from  adults, children have come under threat of 
the disease too.  Hopefully, if liver fl uke education is offered from 
an early age, the future risks will disappear. 

 Educating children in the area around the Lawa watershed 
area at 9 schools has reduced the number of child infections from 
10% to no detectable using the project’s “Liver Fluke Free School” 
health education program.  A health education curriculum named 
“Liver Fluke and Bile Duct Cancer for Primary School Children 
year 4 until 6” was developed in cooperation with the Public 
Health Department of Khon Kaen.  It has been implemented in 
leading schools of the fi ve Primary Education regions of Khon 
Kaen as well as schools around the Lawa watershed area and 8 
other schools in the broader research area. It plans to extend this 
curriculum to 35 other schools in the academic year 2014-2015. 

 Professor Banchob Sripa concluded “I have collaboratively 
studied this topic for over 30 years with other Thai and international 
researchers with the goal to benefi t academic knowledge, 
communities in need and society in general. My major hope is that 
the people of Isan will become increasingly aware of the serious 
silent threat of liver fl uke and bile duct cancer  for themselves 
due to their traditional eating habits.”
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Professor Paul J. Brindley
Scienti� c Director
Research Center for Neglected Diseases of Poverty 

� e Washington University

Professor Paul J. Brindley

This major Thai public health problem has brought together 
Thai and international researchers study the pathology 

and mechanisms of liver fl uke transmission and strategies for 
reducing infection rates. Assoc.Prof. Banchob Sripa and his 
team from Khon Kaen University’s Tropical Disease Research 
Laboratory have over 10 years of collaboration with Professor Paul 
J. Brindley’s Research Center for Neglected Disease of Poverty 
at George Washington University in USA and a joint thematic 
research program funded by the National Institute of Health, USA. 

 In support of this collaboration Paul said “Statistics on 
bile duct cancer in the Lawa watershed area make it the number 
one location for this disease which makes it a focal area for our 
research. Although the disease is very rare in the United States 
of America, the growing interest in this disease is due to the fact 
that it is a tropical disease and happens not only to people of  Isan,   
in Thailand, but it is also found in people in Laos, Cambodia and 
some parts of Vietnam. By pursuing this research we hope that the 
neighboring countries with similar problems will take interest and 
use the research results to address public health problems in their 
own communities. In addition, when the research is successful in 
the Lawa area it can act as a model for effective prevention and 
suppression of this disease. The cooperation between Thai and US 
research teams has created a body of knowledge in prevention of 
disease which can reduce the number of casualties in a concrete 
manner.” Paul told. 

พยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำาดี เป็นปัญหาสาธารณสุขของ
ประเทศไทย ไม่ใช่เพยีงแตน่กัวจัิยชาวไทยเท่านัน้ท่ีสนใจสาเหตุ

ของปัญหา พบว่านักวิจัยอย่าง Professor Paul J. Brindley. PhD. 
Scientifi c Director, Research Center for Neglected Diseases 
of Poverty จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง The Washington University 
ให้ความสนใจสาเหตุของการเกิดโรค รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหา 
จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้ Paul J. Brindley ร่วมงานวิจัยกับนักวิจัย
คนเก่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างรองศาสตราจารย์บรรจบ            
ศรภีา ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น        
โดยดำาเนินการขอทุนวิจัยร่วมกัน

 “ข้อมูลอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับในพ้ืนท่ีแก่งละว้า ถือว่า
เป็นแหล่งระบาดสูงเป็นอันดับหน่ึงในโลก จึงทำาให้สนใจ  ถึงแม้ว่าปราก
ฎการณ์การเกิดโรคในลักษณะน้ี จะพบเห็นได้น้อยในประเทศอเมริกา      
แต่ความน่าสนใจอยู่ท่ีโรคน้ี  เป็นโรคในเขตร้อนไม่ได้เกิดข้ึนกับเฉพาะชาว
อีสานในประเทศไทยเท่าน้ัน แต่ยังพบในลาว กัมพูชา และเวียดนามบางส่วน
นักวิจัยจึงหวังว่าประเทศท่ีพบว่ามีปัญหาคล้ายกันจะให้ความสนใจ
นำาไปปรับใช้แก้ปัญหาด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรงได้ นอกจากน้ี เม่ืองานวิจัยประสบความสำาเร็จ แก่งละว้าจะ
กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบในการควบคุมรักษาโรคที่ประสบผลจะเห็น
ว่าความร่วมมือของท้ังสองประเทศได้เปิดองค์ความรู้ในการป้องกัน
โรคท่ีสามารถลดจำานวนการสูญเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม”  Paul  เล่า 
จาก Nation Institutes of Health หรือ NIH สหรัฐอเมริกา จึงเป็นการ
ผสานความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยจาก 2 ประเทศ

“มะเร็งตับ”
ภัยร้ายคุกคามโลกเขตร้อน

“Liver Cancer” 
a Disease Threatening the Tropics 

24 KKU Research I Vol. 1 / 2016



กว่า 10 ปีท่ีท้ังสองมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือในการพัฒนา
องค์ความรู้ การควบคุมและป้องกันการเกิดมะเร็งท่อน้ำาดี ท้ัง

การทดลองในห้องทดลอง รวมถึงการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสุขภาพ
ชาวบ้านท่ีอยู่รอบแก่งละว้า พ้ืนท่ีหลักท่ีร่วมวิจัยอยู่ในลุ่มน้ำาชี 
โดยเฉพาะชุมชนท่ีอาศัยอยู่รอบแก่งละว้า ครอบคลุมพ้ืนท่ีอำาเภอ
มัญจาคีรี อำาเภอบ้านไผ่ อำาเภอชนบท ก่ิงอำาเภอบ้านแฮด และบาง
ส่วนของอำาเภอพระยืน รวม 180 หมู่บ้าน จากเดิมท่ีเคยพบว่ามีกลุ่ม
ผู้ป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำาดีกว่าร้อยละ 60 จน
กลายเป็นแนวคิดท่ีนำาไปสู่การเป็นต้นแบบในการควบคุมและป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ในตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุขภาพ หรือโครงการท่ี
เรียกกันว่า “ละว้าโมเดล” “ละว้าโมเดลท่ีนักวิจัยท้ังสองประเทศได้ร่วม
กันศึกษาน้ัน เน้นการศึกษาเช่ือมโยงแบบครบวงจรท้ังวงจรพยาธิพาหะ 
ระบบนิเวศ คนและชุมชนโดยเฉพาะในหมู่บ้านท่ีอยู่ใกล้แก่งละว้าท่ี
มีความเส่ียงติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับสูง การลงพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง เรา
หาข้อมูลสภาพปัญหา ความรุนแรงของโรคเข้าไปจัดการประชุม โดย
จัดการพูดคุย การจัดนิทรรศการ ให้ความรู้กับชุมชน ขณะท่ีชาวบ้าน
ในชุมชนเองก็เป็นคนท่ีให้ข้อมูลความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
หาอยู่หากินให้กับนักวิจัยเช่นกัน ข้อมูลจากชาวบ้านถือเป็นข้อมูลท่ี                              
นักวิจัยต้องใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนงานแก้ไขปัญหาซ่ึงเรามอง
ว่าเป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลและเก้ือหนุนกัน”

Laboratory experiments have been conducted  on the health of 
villagers around the Lawa watershed area, especially those 

living in Muncha Khiri, Ban Phai, Chonabot, Ban Haed and some 
parts of Prayeun district totaling 180 villages. An integrated health 
ecology model for control and prevention of liver fl uke disease 
has been developed called the “Lawa Model”; it links the cycle 
of parasite and intermediate hosts, the ecology and community.  
The researchers worked in high-risk villages close to the Lawa 
watershed area to collect information on the problem, the severity of 
the disease and held discussions and exhibitions.  They exchanged 
research knowledge with the community and learned about local 
knowledge and wisdom about fi nding and preparing food. Data 
gathered from knowledge exchanges are used by researchers as 
databases for planning and solving problems. 

จัดการพูดคุย การจัดนิทรรศการ ให้ความรู้กับชุมชน ขณะท่ีชาวบ้าน
ในชุมชนเองก็เป็นคนท่ีให้ข้อมูลความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
จัดการพูดคุย การจัดนิทรรศการ ให้ความรู้กับชุมชน ขณะท่ีชาวบ้าน
ในชุมชนเองก็เป็นคนท่ีให้ข้อมูลความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
จัดการพูดคุย การจัดนิทรรศการ ให้ความรู้กับชุมชน ขณะท่ีชาวบ้าน

หาอยู่หากินให้กับนักวิจัยเช่นกัน ข้อมูลจากชาวบ้านถือเป็นข้อมูลท่ี                              
ในชุมชนเองก็เป็นคนท่ีให้ข้อมูลความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
หาอยู่หากินให้กับนักวิจัยเช่นกัน ข้อมูลจากชาวบ้านถือเป็นข้อมูลท่ี                              
ในชุมชนเองก็เป็นคนท่ีให้ข้อมูลความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการ

นักวิจัยต้องใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนงานแก้ไขปัญหาซ่ึงเรามอง
หาอยู่หากินให้กับนักวิจัยเช่นกัน ข้อมูลจากชาวบ้านถือเป็นข้อมูลท่ี                              
นักวิจัยต้องใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนงานแก้ไขปัญหาซ่ึงเรามอง
หาอยู่หากินให้กับนักวิจัยเช่นกัน ข้อมูลจากชาวบ้านถือเป็นข้อมูลท่ี                              

ว่าเป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลและเก้ือหนุนกัน”
นักวิจัยต้องใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนงานแก้ไขปัญหาซ่ึงเรามอง
ว่าเป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลและเก้ือหนุนกัน”
นักวิจัยต้องใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนงานแก้ไขปัญหาซ่ึงเรามอง

“Cholangiocarcinoma is a disease 

that  not only a� ects the people of 

Isaan in � ailand but is also found 

in Laos, Cambodia 

and parts of Vietnam.”

โรคนี้เป�นโรคในเขตร�อน  ไม�ได��เกิดข�้นกับ

เฉพาะชาวอีสาน ในประเทศไทยเท�านั้น  

แต�ยังพบในลาว  กัมพ�ชา  

และเว�ยดนามบางส�วน
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This cooperative project is the largest of its type in Thailand.       
It has gathered villagers, village public health volunteers, public 

health and medical professionals and researchers together  to fi nd 
ways to control and prevent disease. Ongoing health examinations 
of high risk villagers provide assessment data to be  reported to 
interested parties. Other countries which face problems of bile 
duct cancer can use this model to fi ght the disease. 

 According to Paul, “In addition to the changes on the 
community level the research also caused policy changes on the 
national  level. The Thai Public Health Ministry took interest 
and created the campaign “Isan don’t eat raw fi sh”, and even on 
the international level, information from the research has been 
published through websites of universities. Interested parties, 
especially American medical professionals have visited the study 
area. This made it known all over the world how liver fl uke causes 
bile duct cancer. It is a model for other areas facing problems of 
liver fl uke so it can be applied there too.”  

การรวมตัวกันจนนำาไปสู่ความร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ถือว่า
เป็นโครงการศึกษาโรคพยาธิใบไม้ตับท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย 

เพราะนำาไปสู่การรวมตัวกันของชาวบ้านรอบแก่งละว้า อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน หรือ อสม. สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ 
และนักวิจัยท่ีมาร่วมกันหาแนวทางในการควบคุมป้องกัน ท้ังประชุม
พุดคุย การจัดนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัย การลงพ้ืนท่ีตรวจสุขภาพ
ชาวบ้านกลุ่มเส่ียงอย่างสม่ำาเสมอ ข้อมูลได้นำาไปจัดทำาเป็นรายงาน
ผลงานเชิงวิชาการนำาไปเผยแพร่ให้ผู้สนใจ  ประเทศท่ีประสบปัญหา      
โรคมะเร็งท่อน้ำาดี นำาไปเป็นต้นแบบรักษาโรค ท่ีสำาคัญคือชาวบ้าน 
ชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับ กระตุ้นให้เห็นความ
สำาคัญในการดูแลสุขภาพตัวเอง จนนำามาสู่ละว้าโมเดลจนได้รับความ
สนใจจากท่ัวโลก    

 “นอกจากเกิดความเปล่ียนแปลงในระดับชุมชนแล้ว ผลจาก
งานวิจัยทำาให้เกิดความเปล่ียนแปลงในระดับนโยบาย โดยกระทรวง
สาธารณสุขให้ความสนใจเกิดเป็นวาระอีสานไม่กินปลาดิบ  ส่วน
ระดับนานาชาติข้อมูลจากงานวิจัยได้นำาไปเผยแพร่ผ่านทางเวบไซต์
ของมหาวิทยาลัย มีกลุ่มผู้สนใจโดยเฉพาะทางการแพทย์ของอเมริกา 
ติดต่อเดินทางไปลงพ้ืนท่ีศึกษาหาข้อมูลจากสถานท่ีจริง ทำาให้ท่ัว
โลกรู้ว่าพยาธิใบไม้ตับทำาให้เกิดมะเร็งได้อย่างไร เป็นต้นแบบให้
พ้ืนท่ีอ่ืนท่ีประสบปัญหาเร่ืองพยาธิใบไม้ตับ นำาไปปรับใช้ในพ้ืนท่ีอีก
ด้วย” Paul บอกความสนใจปญัหาดา้นสาธารณสุขของไทยนอกจาก
ชาวบ้านจะได้รับประโยชน์แล้ว  Paul  มองว่านักวิจัย นักศึกษา
แพทย์ The Washington University ที่เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ได้
รับประโยชน์จากการแลกเปล่ียนเป็นอย่างมาก ท้ังในโรงพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ รวมถึงเข้าใจสภาพพื้นที่รอบแก่งละว้า  การ
ทำามาหากิน วิถีชีวิตของชาวอีสาน ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้คนทั้งสองประเทศด้วย
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เราหนุนเสริมช่วยกันท้ังด้านความรู้  การสนับสนุนอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
ในการทำางานวิจัยให้สามารถทำางานได้เต็มท่ี สำาหรับนักศึกษา นักวิจัย
ท่ีทาง  The Washington University เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ได้
ประโยชน์ในหลายมิติตลอด10 ปีท่ีผ่านมา มีผลงานตีพิมพ์หลายเร่ือง 
ในมุมของมหาวิยาลัย นอกจากจะมีผลงานด้านงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ไปแล้ว
สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ยังมีกลุ่มนักศึกษาแพทย์ท่ีสนใจเดิน
ทางลงพ้ืนท่ีมาแชร์ประสบการณ์ท้ังกับนักศึกษา นักวิจัยและชาวบ้าน 
ถือเป็นประสบการณ์การทำางานท่ีดีมาก”  Paul กล่าว 

 นอกจากน้ันขณะน้ีมหาวิทยาลัยช้ันนำาท้ัง 2 แห่ง ยังคง
ร่วมมือศึกษาวิจัยค้นคว้า เพ่ือนำาไปสู่การแก้ปัญหาสาธารณสุข
ของไทยอย่างต่อเน่ือง เพราะทุกคร้ังท่ีเดินทางลงพ้ืนท่ีทำางาน 
นักวิจัยจะพบข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ท่ีต้องนำามาวิเคราะห์วิจัย 
ต่อยอดในอนาคตผลจากงานวิจัยท่ีประสบผล นักวิจัยต่าง
ต้ังเป้าว่าจะค้นคว้าตัวยาหรือวัคซีน ท่ีนำาไปป้องกันหรือหยุดโรคมะเร็งท่อ
น้ำาดีได้ในท่ีสุด ท้ังหมดน้ีคิดว่าประชาชนท่ัวโลกจะได้รับประโยชน์สูงสุด

This interest in Thai public health problems not only benefi ts 
villagers, but Paul also believes that visiting researchers and 

medical students of George Washington University also benefi t 
through contact with the hospital of the KKU Faculty of Medicine, 
and learning about the cultural traditions of Isan people.  He added 
“We support each other in knowledge, equipment, and research tools 
to the fullest extent.  Many research articles have been published 
in the past 10 years.  In addition to publications, the sharing of 
experiences among the US and Thai students, researchers and 
villagers is also important to the university.” 

 These two leading universities are committed to ongoing 
focus on public health problems of Thailand. The researchers have 
set themselves a target to fi nd a medicine or vaccine to prevent 
or alleviate bile duct cancer to bring maximum benefi t to at-risk 
communities in Thailand and beyond.
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We have come across an interesting 
research focused on making traditional 

fermented fi sh (Plara) safe from food borne 
diseases and convenient to use. In the past, 
among people in Isan, consuming fermented 
fi sh was very popular. If the fermented fi sh 
was not infused in the food, it would be called 
bland and less delicious. However, where 
to fi nd hygienic and disease-free fermented 
fi sh is still a question to be answered.

 Another question is how Thais living 
abroad can get fermented fi sh if they want 
to consume some? These questions made 
researchers of Khon Kaen University focus 
their study on processing of fermented fi sh, a 
village food, to make it an international food 
and export the product to other countries. 
Asst. Prof. Dr. Somsamorn Gawborisut 
the research project leader from Fisheries 
Department, Faculty of Agriculture, Khon 
Kaen University and Assoc. Prof. Dr. 
Penpun Srisakultiew, also from the same 
department, teaming up with Dr. Kannika 
Huaisan, Department of Food Science and 
Technology, Faculty of Agricultural Industry 
Technology, Rajamangala University of 
Technology Isan, Kalasin campus, developed 
easy processing methods for preparing 
traditional fermented fi sh into a variety of 
easy-to-use products such as fermented fi sh 
cubes, fermented fi sh powder, fermented 
fi sh paste, and concentrated fermented fi sh 
sauce. The processing methods have been 
adopted by 3 fermented fi sh factories in 
Isan and currently some products originated 
from the research are being marketed in 
Thailand.

..Research related to food 
uses two words commonly 
used jokingly; on the shelf 

in a library somewhere 
or on the shelf in 
a grocery store. 

‘On the shelf in a library’ 
means results of the 

research can be used for 
academic activities..

We have invented disease-free 
“processed fermented fish”

Áาถึงงานวิจัยเด่นอีกช้ินหน่ึงท่ีเล็งเห็นใน
เร่ืองของความปลอดภัย สะดวกและ               

เข้ากับคนยุคใหม่มากท่ีสุด แม้ท่ีผ่านมาคนอีสาน
ส่วนใหญ่นิยมบริโภคปลาร้า และหากวันไหน
ไม่ได้ใช้ปลาร้าในการปรุงอาหารถือว่า อาหาร
น้ันไม่มีรสชาติกลมกล่อมอย่างใจต้องการ แต่
หากต้องการหาปลาร้าท่ีสะอาด ปลอดภัย และ
ไม่มีโรคภัยติดมาด้วยน้ัน จะหาอย่างไรและมี
ท่ีไหนเขาทำาขาย ยังเป็นคำาถามอยู่ 

 อีกท้ังคนไทยท่ีไปอยู่ต่างแดน หาก
อยากจะกินปลาร้าข้ึนมาจะหามาจากไหน                 
น่ีคือโจทย์สำาคัญท่ีทำาให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น หันมาใส่ใจและศึกษาค้นคว้าเร่ือง      
การแปรรูปปลาร้า อาหารแบบบ้านๆ โกอินเตอร์
ไปสู่เมืองนอกเมืองนาได้น้ี จึงเป็นส่วนที่ช่วย
ผลักดันให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร 
แก้วบริสทุธิ ์หวัหนา้โครงการ ภาควชิาประมง 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ
ศรีสกุลเตียว ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ ดร.กรรณิการ์ 
ห้วยแสน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
กาฬสินธ์ุ ร่วมกันวิจัยพัฒนาต่อยอดแปรรูปปลาร้า              
จนออกมาเป็นปลาร้าก้อน ปลาร้าผง ปลาร้าครีม 
และน้ำาปลาร้าเข้มข้น ซ่ึงได้รับการตอบรับจาก
ผู้ประกอบการผลิตปลาร้าในภาคอีสานทันที 
ปัจจุบันมี 3 โรงงานท่ีเข้ามาเรียนรู้และนำางาน
วิจัยน้ีออกสู่ตลาดในประเทศแล้ว

เรเขามา“แปรรูปปลาร้า”

 ปลอดโรค

งานว�จัยที่เกี่ยวข้องกับ

อาหารที่ใช้สองคําทั่วไป

ใช้ติดตลก; บนหิ�งในที่

ห้องสมุดที่ไหนสักแห่ง

หร�อบนหิ�งในร้านขายของชํา

‘ในการเก็บรักษาใน

ห้องสมุด ‘หมายถึง

ผลของการการว�จัย

สามารถใช้สําหรับกิจกรรม

ทางว�ชาการ ..

Asst. Prof. Dr. Somsamorn Gawborisut
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The process of preparing easy-to-use fermented fi sh is not 
diffi cult; it just takes some effort. For example, fermented fi sh 

cubes (24 grams/ cube) can be achieved by mixing 16 grams of 
evaporated fermented fi sh meat (40% moisture) with 4 grams of 
food grade fi sh meal, 2 grams of salt, 1 gram of fl avor enhancers, 
and 1 gram of guar gum (thickening agent). Press the mixture 
into cubes and partially dry the cube in an oven for 3 hours at 50 
degrees Celsius or sun dry for 5 hours. It is recommended to keep 
fermented fi sh cubes in oxygen barrier vacuum bags by which 
deterioration and discoloration of the product can be delayed 
and shelf life of more than 1 year can be achieved. Using the 
fermented fi sh cube is as easy as using a seasoning soup cube/
bullion widely available in market. You only need to unwrap the 
packaging, put in boiling water, and add meat and vegetable of 
choice. Making fermented fi sh powder is an easy process. Just 
simmer fermented fi sh meat to the temperature of 90 degrees 
Celsius for about 15 minutes and then spread the meat on a tray 
lining with plastic sheet. After that, oven dry at 50 degrees Celsius 
and pulverize the meat. 

 This research was aimed to increase the commercial value 
of popular fermented fi sh of the Northeast by making the product 
easy to transport, convenient to use, and suit the lifestyle of modern 
generation. In addition, the product’s light weight becomes an 
advantage because it lowers shipment cost. Furthermore, the 
research focuses on safety by getting rid of liver parasites that 
cause bile duct cancer which is the most common cancer in the 
Northeast. In Khon Kaen, prevalence of the disease is 100 patients 
out of 100,000 people. In addition, Escherichia coli, Salmonella, 
Staphylococcus aureus and Vibrio cholerae, and other pathogenic 
bacteria, are killed by heating process at a certain temperature 
for suffi cient time. Pathogenic bacteria, Clostridium perfringens 
and Bacillus cereus in the product are lower than the government 
standards, therefore ensuring the safety of the product. 

ซ่ึงกระบวนการผลิตน้ันก็ไม่ยาก เพียงแค่ต้องอาศัยความพยายาม 
อย่างการทำาปลาร้าก้อน ท่ีมีน้ำาหนักก้อนละ 24 กรัม สามารถทำาได้

โดยนำาเน้ือปลาร้าบดท่ีผ่านการเค่ียวด้วยไฟอ่อนให้ความช้ืนลดลงเหลือ
ร้อยละ 40 น้ำาหนัก 16 กรัม ผสมกับปลาป่น 4 กรัม เกลือ 2 กรัม 
ผงชูรส 1 กรัม และกัวร์กัม (guar gum) ซ่ึงเป็นตัวช่วยให้อาหารข้นข้ึนอีก 
1 กรัม นำาส่วนผสมน้ีไปอัดเป็นก้อนส่ีเหล่ียม จากน้ันอบแห้ง 3 ช่ัวโมง
ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส หรือตากแดด 5 ช่ัวโมง จะได้ปลาร้า
ก้อน และหากนำาปลาร้าก้อนน้ีมาบรรจุในถุงสูญญากาศ ก็จะสามารถ
ลดกล่ินหืนและลดการเปล่ียนสีได้ ทำาให้ยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน
กว่า 1 ปี การนำาปลาร้าก้อนไปใช้ประกอบอาหารก็ง่าย เพราะเพียง
แค่แกะถุงบรรจุปลาร้าก้อนออก แล้วนำาไปประกอบอาหารได้เหมือน
ซุปก้อนปรุงรส ท่ีมีขายอยู่ตามท้องตลาดหรือแม้แต่กระบวนการทำา
ปลาร้าผง ก็ง่ายกว่าท่ีคิด ด้วยการนำาเน้ือปลาร้าบด มาเค่ียวบนเตา 
จนมีอุณหภูมิถึง 90 องศาเซลเซียส จากน้ันจับเวลาต่ออีก 15 นาที 
แล้วนำามาเกล่ียเป็นช้ันบางๆ บนถุงพลาสติกใส นำาถุงวางบนถาด           
จากน้ันอบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสจนแห้ง แล้วนำามาบดจนเป็นผง 

 งานวิจัยตัวนี้เป็นการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าปลาร้า ซึ่งเป็น
อาหารทีไ่ดร้บัความนยิมจากคนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมากทีส่ดุ 
มีวตัถุประสงคค์อื การขนส่งไดง่้าย ใชป้รุงอาหารไดส้ะดวกเหมาะกบั
คนรุน่ใหม ่รวมถงึมนี้ำาหนกัเบาเมือ่เวลาสง่ไปยงัตา่งประเทศ ไมว่า่จะ
เปน็การสง่ทางพสัดุทีส่่งได้งา่ย ตามมาด้วยการมุง่เนน้ในเร่ืองของความ
ปลอดภยัปราศจากพยาธใิบไมใ้นตบัทีอ่าจจะนำาไปสูก่ารเกิดโรคมะเรง็ทอ่
น้ำาด ีทีน่บัเปน็มะเรง็ทีพ่บมากทีส่ดุในภาคอสีาน โดยในจงัหวดัขอนแกน่
มีอัตราส่วนการพบมะเร็งท่อน้ำาดีมากถึง100 คน ต่อประชากร 
100,000 คน นอกจากนี้ยังปราศจากแบคทีเรียก่อโรค ได้แก่ 
Escherichia coli, Salmonella spp., Staphylococcus aureus 
และ Vibrio cholerae เนื่องจากต้องผ่านกรรมวิธีให้ความร้อนที่
อาศัยระยะเวลาเพียงพอต่อการฆ่าเชื้อ ส่วนแบคทีเรียก่อโรคชนิด 
Clostridium perfringens และ Bacillus cereus มีปริมาณน้อย
มาก ไม่เกินค่ามาตรฐาน 
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 Asst. Prof. Dr. Somsamorn talked about the heating method 
used in the research and said the method is easy for producers to 
use. Normally, researchers can utilize high cost technology which 
can ensure safety of the product and, at the same time, good fl avor 
of the product can still be preserved. However, such expensive 
technology may be unaffordable for fermented fi sh manufacturers 
who are mostly small scale producers with production capacity 
of less than 120 tons per year. Therefore, these companies are 
not able to use expensive food processing technology.

 During the experiment, we found that fermented fi sh 
producers encountered many problems. Some problems originate 
from processing methods which the businesses are familiar with, 
but the methods are unhygienic or ineffective in getting rid of 
harmful organisms. If they use the recommended methods, the 
product is safe. However, it requires some time to explain to the 
producers to make them understand and change their methods.
New products such as fermented fi sh cubes, powder and paste, 
need some time to be accepted in the market. One of easy ways 
to get the consumers to taste the products is to give free samples. 
If the products are good, the consumers will come back for more. 
Fermented fi sh products take time to catch on in the market. When 
consumers get used to the products and like the brand, they will 
loyally purchase this brand.

 The product fi ts the needs of Isan people and those live 
overseas who still want some food they used to eat back home. 
“If asked why the product is so good, I can say that it is easy to 
transport, convenient to use. It fi ts the modern lifestyle and, more 
importantly, it is free of parasites and disease causing bacteria.”

 The research does not only focus on Thai market, it also 
goes beyond the borders because it is an easy-to-carry product. 
However, creating a market abroad takes a lot of effort as the 
product needs to be certifi ed with GMP (good manufacturing 
practice) standards, HACCP (hazard analysis critical control 
point) or other standards required by customers. Fermented 
fi sh factories found that exporting is not catching on yet as the 
factory has to be certifi ed with required standards fi rst. There were 
Thais who bought some products and took back with them for 
sale abroad. Some factories sell the products through websites. 

 เร่ืองน้ี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมสมร เล่าว่า กรรมวิธีแปรรูป
ปลาร้าปลอดภัยท่ีใช้งานวิจัยสามารถทำาได้หลากหลาย สามารถเลือก
วิธีการแปรรูปท่ีรักษาคุณภาพกล่ินรสปลาร้าได้มาก แต่วิธีการเหล่าน้ี
อาจใช้ค่าใช้จ่ายสูง การนำางานวิจัยส่งไปยังผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ลงมือ
ทำาน้ัน จำาเป็นต้องมองหลายๆ มุมด้วย เพราะผู้ประกอบการปลาร้า
ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก ซ่ึงมีกำาลังผลิตปลาร้าไม่เกิน 120 ตัน
ต่อปี จึงไม่สามารถใช้เทคโนโลยีการแปรรูปท่ีใช้ค่าใช้จ่ายสูงได้ ดังน้ัน
เทคโนโลยีท่ีเลือกใช้จึงเป็นการให้ความร้อนท่ีทำาได้ง่าย หากมีอุณหภูมิ
และเวลาท่ีกำาหนด ก็สามารถฆ่าพยาธิและแบคทีเรียก่อโรคได้แน่นอน 

 ปัญหาเม่ือนำามาสู่กระบวนการทำาจริงๆ คือการยึดติดกับ
กรรมวิธีด้ังเดิมท่ีผู้ประกอบการ มีความเคยชิน หากทำากรรมวิธีตามท่ี
แนะนำาแล้ว ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้จะมีความปลอดภัย ส่วนการจะเข้าไป
ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตบางส่วน ต้องใช้เวลาในการทำาความเข้าใจ
กับผู้ประกอบการ นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ปลาร้าก้อน ปลาร้า
ผง และปลาร้าครีม ต้องใช้เวลาในการทำาตลาด ลักษณะการทำาตลาด
ของสินค้าจากงานวิจัยน้ี คือ การแจกให้ลองทานก่อนเป็นอันดับแรก
ออเดอร์หรือคำาส่ังซ้ือถึงจะตามมา เป็นธรรมชาติของการขายปลาร้า 
ต้องอาศัยเวลาในการทำาตลาด เพราะโรงงานปลาร้ากว่าจะได้รับ
ความนิยมน้ันต้องอาศัยเวลาในการสร้างความน่าเช่ือถือ รสชาติท่ี
ตอบโจทย์ผู้บริโภค ความชอบต่อย่ีห้อปลาร้ามีสูง เม่ือผู้บริโภคติดใจ
ปลาร้าย่ีห้อใด หากยังหาซ้ือได้ ไม่หายไปจากตลาด ผู้บริโภคมักจะ
รับประทานย่ีห้อน้ันตลอด 

 ส่วนในเร่ืองของงานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยท่ีตอบโจทย์กับคนอีสาน
และคนท้ังประเทศ โดยเฉพาะคนอีสานท่ีย้ายไปอยู่ต่างประเทศ แต่ยัง
มีความต้องการอาหารชนิดน้ีอยู่ หากถามว่าดีตรงไหน ตอบได้เลยว่า 
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ขนส่งได้ง่าย ใช้ได้สะดวกเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ 
ท่ีสำาคัญปลอดภัยจากพยาธิและแบคทีเรียก่อโรค

 แต่ทีมวิจัยไม่ได้มองแค่ในประเทศเท่าน้ันหากมองไปใกล้ถึง
ต่างประเทศ จึงได้มีบรรจุภัณฑ์ท่ีมิดชิด สะดวก พกพาง่าย แต่อย่างไร
ก็ตามการจะทำาตลาดต่างประเทศได้น้ัน ต้องอาศัยเวลา เพราะต้อง
ผ่านมาตรฐาน GMP (good manufacturing practice), HACCP 
(hazard analysis critical control point) หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ตาม
ข้อบังคับของประเทศท่ีต้องการส่งสินค้าไปจำาหน่าย มีโรงงานปลาร้า
ทดลองนำาปลาร้าก้อนออกจำาหน่าย พบว่าขายหมด แต่ในลักษณะการ
ส่งออกน้ัน  ยังไม่ได้ดำาเนินการ เพราะต้องรอโรงงานผ่านมาตรฐาน
ต่างๆ ก่อน จึงมีเพียงคนไทยซ้ือสินค้าแล้วห้ิวข้ึนเคร่ืองบินมากกว่า  
การจำาหน่ายไปต่างประเทศและในประเทศผ่านเว็บไซต์ ยังติดปัญหา
บางอย่าง เช่น เว็บไซต์์ควรมีสองภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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However, the websites should be bilingual in Thai and English, 
or other language which suits potential consumers such as Lao, 
Cambodian or Vietnamese. In the future, fermented fi sh factories 
obtaining knowledge from the research team will continuously 
develop their own unique products and certainly expand their 
market. 

 “Research related to food often uses two words commonly 
used jokingly; on the shelf in a library somewhere or on the shelf 
in a grocery store. ‘On the shelf in a library’ means results of the 
research can be used for academic activities, but have never been 
used for commercial production, while ‘on the shelf in a grocery 
store’ means some companies have adopted the research results 
or used it for commercial products. The latter is preferred because 
the research is actually used in producing products.”

 Doing research relying on the researcher’s idea alone 
will probably not meet the needs of businesses and consumers. 
On the other hand, doing research using the latest/unaffordable 
technologies may be a good research, but this may not be put 
to use in real life situation because the technology is still too 
expensive or too complicated to use. This research will be put on 
the shelf in a library somewhere waiting for an investor to use it 
at the right time.

 “On the other hand, if the research uses a cheap and 
affordable technology such as heat process used for cooking and 
evaporating water in the fermented fi sh, it is likely that businesses 
will use the research and advance their brand. They will be able 
to sell the products, especially in grocery stores; this is what we 
call into the store. This will let us rest assure that the research is 
really used.” Asst. Prof. Dr. Somsamorn said.

 In the future, there may be an extension of this research 
funded by Khon Kaen University in developing alternative 
materials for fermented fi sh production. It is known that fermented 
fi sh factories use natural freshwater or seawater fi sh materials, 
but mostly freshwater fi sh. The problem is natural fi sh has not 
increased much and majority of the fi sh is sold as fresh fi sh for 
cooking not for processing. As the population increases, the amount 
of fresh natural fi sh used in cooking increases; thus, the ratio of 
fi sh used for processing is decreasing. Additionally, during the 
spawning period, fi shing is prohibited. This causes shortage of 
natural fi sh supply for fermented fi sh production and the price of 
the material rises up. 

 “Using fi sh frame with 17% protein content or other 
by-product materials from fi sh fi llet factories for production of 
fermented fi sh will be researched. This is in the testing phase to be 
an alternative for businesses to use.” Asst. Prof. Dr. Somsamorn 
said in conclusion.

หรืออาจมีภาษาของประเทศท่ีนิยมบริโภคปลาร้า เช่น ภาษาลาว 
กัมพูชา หรือเวียดนามร่วมด้วย ซ่ึงอาจจะต้องมีการปรับปรุงกันต่อไป 
แต่ในอนาคต ทางโรงงานท่ีร่วมวิจัยจะขยายตลาดและมีการพัฒนาต่อ  
ยอดผลิตภัณฑ์อย่างแน่นอน 

 “สําหรับงานวิจัยเก่ียวกับอาหาร จะมีคํา 2 คํา ท่ีพูดกันเลนๆ 
คือ ข้ึนห้ิง หรือข้ึนหาง ดังน้ันชอบคําวาข้ึนหางมากกวา เพราะมีคน
เอางานวิจัยไปใชผลิตสินคาจริง”

 การทำาวิจัยสักช้ินหน่ึงหากนักวิจัยน่ังคิดเอง งานวิจัยน้ัน
อาจจะไม่ตอบโจทย์กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค หรือ งานวิจัยท่ี
ใช้เทคโนโลยี ยุคผลงานวิจัยออกมาดีมากแต่ปัญหาคืออาจใช้ไม่ได้ 
เพราะเทคโนโลยีท่ีนำามาใช้แพงเกินไปกับผู้ประกอบการท่ีจะนำาไป
ใช้จริง เรียกว่าอยู่บนห้ิง อาจต้องรอสักระยะหน่ึงจึงจะมีคนสนใจแล้ว 
นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 “แต่กลับกัน หากนำาเทคโนโลยีท่ีราคาไม่แพง อย่างการใช้ความ
ร้อน ท่ีมีค่าใช้จ่ายไม่แพงนักในการทำาให้ปลาร้าสุกและทำาให้น้ำาระเหยออก
ไป จะมีความเป็นไปได้ท่ีผู้ประกอบการจะนำางานวิจัยน้ีไปประกอบการ 
จนมีความเจริญก้าวหน้า มียอดส่ังซ้ือเข้ามา สามารถผลิตวางจำาหน่าย
ในท้องตลาด โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า อย่างน้ีเรียกว่า ข้ึนห้าง ตรงน้ี
อาจารย์ก็สบายใจข้ึนเยอะว่ามีคนนำาไปใช้” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร
เล่า

 หลังจากน้ีต่อไปอาจจะมีการต่อยอดงานวิจัยน้ี เป็นการขอ
ทุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาวัตถุดิบทดแทน เน่ืองจากเป็น
ท่ีทราบกันดีปลาร้ามีวัตถุดิบจากธรรมชาติ อย่างปลาน้ำาจืดหรือปลา
ทะเลก็ได้ แต่ส่วนมากจะเป็นปลาน้ำาจืด แต่ปัญหาคือ ปริมาณปลา
ธรรมชาติน้ันไม่ได้เพ่ิมข้ึนจากเดิมมากนัก ปลาธรรมชาติส่วนมากใช้เพ่ือ
การบริโภคสด เม่ือจำานวนผู้บริโภคหรือประชากรเพ่ิมมากข้ึน ปริมาณ
ปลาจากธรรมชาติท่ีใช้เพ่ือการแปรรูปเป็นปลาร้าหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนจึงมี
จำากัด นอกจากน้ีในฤดูปลาวางไข่ ซ่ึงมีการห้ามจับปลาในแหล่งน้ำาจืด
และเข่ือนขนาดใหญ่ จะเกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตปลาร้า 
เกิดการแย่งซ้ือและราคาเพ่ิมข้ึน

 “หลังจากน้ีจะต่อยอดในเร่ืองของการนำาเศษปลาจากโรงงาน
ผลิตปลาแล่มาทำาเป็นปลาร้า เศษปลาน้ีมีราคาถูก มีโปรตีนประมาณ 
17 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในข้ันตอนการทดลอง เป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงของ
ผู้ประกอบการ”  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร กล่าวตอนจบ 

KKU Research I Vol. 2 / 2016      31    



“Plaa- som” (Fermented Fish) 
The Charming of Sourness that Leads to Safe Food Production and 
a Potential Brain Food 

Sourness from “plaa- som” or fermented fi sh is an attraction 
that arises from the foundation of historical food preservation 

by the local wisdom of Thai ancestors. This fermented fi sh is 
popular especially in the North-Eastern (Isan) region. Formerly, 
it was cooked and eaten in the household, but has since beco me a 
community business of manufacturing scattered all over the Isan 
region. Each area has its own recipe and deliciousness different 
from another depending on the local people’s taste and cooking. 
Each part is also careful in selecting the right types of ingredients, 
fi sh type, ingredient measurements, steps in the process and in the 
fermentation period. Therefore, the taste of plaa- som varies from 

place to place, and production is not consistent from each batch. 
With these reasons, Assistant Professor Dr. Kanit Vichitphan, 
Associate Professor Dr. Sirinda Yunchalard, and researchers from 
the Department of Biotechnology, the Faculty of Technology, Khon 
Kaen University, came up with the idea to produce high-quality 
fermented fi sh using the pure starter culture for standardized 
process that makes good-taste for plaa- som from a safe and clean 
industrial-scale production method.

“If fermented fish manufacturing process meets the 
standard, clean and safe,  plaa-som will become 

the food that may give free peptides from fish protein 
– which enhances our health and thus a potential brain 
food for those who rely on protein from fish. However, 
more research is required before we reach that stage.”

“ปลาส้ม” 

เสน่ห์ความเปรี้ยว

สู ่การผลิตอาหารปลอดภัยมีโอกาสเปน

อาหารสมองในอนาคต

“หากกระบวนการผลิตปลาส�มเป�นกระบวนการท่ีได�มาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภัย จะมีโอกาสทําให�ทําให�ปลาส�มกลายเป�น

อาหารท่ีมีการปลดปล�อยเปปไทด�อิสระจากโปรตีนปลาท่ีมีหน�าท่ีใน
การเสร�มสุขภาพท่ีอาจเป�นอาหารเพ�อ่สุขภาพสมองของผู�บร�โภคจาก
โปรตีนปลา แต�ยังต�องมีการดําเนินการว�จัยต�อยอดในอนาคต”

ความเปรีย้วจาก “ปลาสม” ถอืเป็นเสน่ห์ทีเ่กดิจากรากฐานการ
พัฒนามาจากการถนอมอาหารอนัเป็นภมูปัิญญาของบรรพบุรษุ

ของไทยและได้รับความนยิมโดยเฉพาะในหมูป่ระชากรในภาคอีสาน
จากเดมิทีเ่คยทำารบัประทานกนัในครอบครวั จนกลายมาเป็นการ
ทำาปลาสม้เปน็อาชพีวสิาหกจิชมุชนทีก่ระจายกนัอยูใ่นภาคอสีาน     
แต่ละแห่งจะมสูีตรความอร่อยท่ีแตกต่างกนัข้ึนกบัรสมอืและความ
ชอบของคนในถ่ินนัน้ๆ เพราะแต่ละแห่งจะมกีารคดัเลอืกใช้วัตถดุบิ 
ชนดิปลา สดัส่วนระหว่างส่วนผสม ตลอดจนขัน้ตอนวธีิการ และ
ระยะเวลาในการหมกัปลาทีไ่ม่เหมอืนกัน จงึทำาให้รสชาตแิตกต่าง
กนัไป และยงัส่งผลให้ผลผลติทีไ่ด้ไม่สมำา่เสมอในแต่ละครัง้ทีม่กีาร
ผลติ จนทำาให้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณิต  วชิติพนัธุ  และ รอง
ศาสตราจารย ดร.สรินิดา ยุนฉลาด รวมทัง้นกัวจิยัจากภาควชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น  มแีนวคดิ
ในการผลติปลาส้มคุณภาพสงูโดยใช้กล้าเช้ือจลิุนทรย์ีบรสิทุธิ ์เพือ่ให้
กระบวนการทำาปลาส้มนัน้ได้มาตรฐานทัง้รสชาต ิคณุภาพทีแ่น่นอน  
และมกีรรมวธีิการผลติท่ีสะอาดปลอดภยั  สามารถขยายการผลติไป
สูก่ารทำาเป็นอุตสาหกรรมได้
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“When fi sh is fermented, relevant 
microorganisms and fermentation process of 
plaa-som can change the protein in fi sh meat, by 
degrading it into smaller molecules of free peptides 
released from the protein in the fi sh meat.”

Since the main ingredient for plaa-som is rice, the product 
can be produced with multiple colors and textures by using 

different varieties of rice available in the market to decorate 
plaa-som and to obtain nutritional value-added from rice at the 
same time. Traditionally, fermented fi sh is made by fermenting 
it with cooked Mali fragrant white rice (jasmine rice) or steamed 
glutinous rice (Khao-Neaw Nueng), crushed fresh garlic and 
mix with fi sh and the left over is stuffed into the fi sh stomach.                 
If plaa- som is mixed with brown rice, then the product is 
called brown rice plaa-som. Thus, Sang Yod plaa-som, Luem Pua                                                
plaa-som, Rice berry plaa-som, and Homnin plaa-som are the product 
varieties from the concept initiated by Associate Professor Dr. 
Sirinda Yunchalard and Assistant Professor Dr. Amporn Sae Eaw, 
the co-researcher from the Department of Food Technology. The 
sensory property of these plaa-som products had been accepted. 
The attractiveness of these new products will increase with the 
use of healthy-friendly ingredients like coloring agent from rice 
varieties instead of potassium nitrate which expose consumers 
to risk of cancer development. Besides safety, the fragrance from 
the varieties of rice is also another charm for fl avor, a sensory 
property of the product. The extended product lines of plaa-som 
with rice varieties add values to local food, making it ready to 
occupy its new status on the contemporary modern dining table 
in the cocktail party. This also means marketing and commercial 
values are upgraded and the market will then be expanded to reach 
all classes of consumers. 

 Extension of product lines by using other rice varieties 
as ingredients to mix and stuff in the fi sh stomach is another           
sub-project extended from the high-quality fermented fi sh 
production project using pure starter culture. The main project 
has been intensively carried out over 10 years ago by Assistant 
Professor Dr. Kanit Vichitphan, Associate Professor Dr. Sirinda 
Yunchalard and researchers from the Department of Biotechnology, 
the Faculty of Technology, Khon Kaen University. This research 
may seem uninteresting to many, but for this group of professors 
from the Faculty of Technology, particularly Associate Professor 
Dr. Sirinda Yunchalard, it is really challenging and still keeps on 
with this piece of research.

“เม่ือนําปลามาหมัก	 ท้ังจ�ลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องและ
กระบวนการหมักปลาส้มจะมีโอกาสทําให้โปรตีนจากเน้ือปลา

เปล่ียนแปลงไป	โดยการย่อยทําให้มีขนาดเล็กลงเป�นโมเลกุลของ

เปปไทด์อิสระปลดปล่อยออกมาจากโปรตีนในเน้ือปลา”

จากส่วนผสมหลกัท่ีสำาคญัในการทำาปลาส้ม คอื ข้าวท่ีทำาให้สามารถ
เพิม่สสีนัและเนือ้สมัผสัให้กบัความหลากหลายของผลติภณัฑ์

ปลาส้มโดยการแต่งแต้มด้วยการใช้ข้าววาไรตีต่้างๆ ทีมี่อยู่ในท้องตลาด 
มาหมกัปลาส้มเพือ่เป็นการเพิม่มลูค่าด้วยการได้รบัคณุค่าทางโภชนาการ
ของข้าวแทนการใช้ข้าวเจ้ามะลหิงุสุกหรอืข้าวเหนยีวนึง่ทีเ่ป็นสตูร
ด้ังเดิม  ถ้าใช้ข้าวกล้องก็จะได้เป็นปลาส้มข้าวกล้อง  ดังนัน้ปลาส้มสังข์                                                                            
หยด หรอืปลาส้มข้าวลืมผวั  ปลาส้มไรซ์เบอร์ร่ี และ ปลาส้มหอมนลิ 
จงึเป็นแนวคดิในการพัฒนาผลติภณัฑ์ปลาส้มที ่ รองศาสตราจารย 
ดร.สิรนิดา ยุนฉลาด กบั ผศ.ดร.อมัพร แซเอยีว ผูร่้วมวจิยั จากภาค
วชิาเทคโนโลยีอาหาร ได้ร่วมกนัคดิค้นเพ่ิมสตูรข้ึนจากตำารบัดัง้เดมิที่
ใช้ข้าวหอมมะลิหรือข้าวเหนยีวน่ึงในการผสมกบักระเทยีมสดบดผสม
คลกุเคล้ากับปลาและยดัเข้าไปในพงุปลาก่อนการหมกั พบว่าผลติภณัฑ์
เหล่าน้ีเป็นทีย่อมรบัทางประสาทสัมผสั การใช้ข้าวชนดิทีม่สีต่ีางๆ
เหล่านีจ้ะเท่ากบัเป็นการเพ่ิมเสน่ห์ให้กบัลกัษณะปรากฏของปลาส้ม
คอืได้ปลาส้มทีม่สีสัีนสวยงามแทนการใช้ดนิประสวิทีม่คีวามเสีย่งต่อ
ผูบ้รโิภคเพราะถูกจดัอยูใ่นสารก่อมะเรง็ นอกจากความปลอดภยัจาก
สสัีนของลกัษณะปรากฏของปลาส้มทีไ่ด้จากส่วนผสมทีเ่ป็นประโยชน์
และเป็นมติรต่อสขุภาพแล้วกลิน่หอมของข้าวชนดิต่างๆทีก่ล่าวมาก็
ยงัชวนให้ปลาส้มมกีลิน่น่ารบัประทาน การเพิม่ความหลากหลายของ
ผลติภณัฑ์ปลาส้มทีใ่ช้ข้าวหลายสายพนัธุท์ีก่ล่าวมาแล้วนีจึ้งได้เข้ามา
ช่วยเพิม่มลูค่าให้กบัอาหารพืน้บ้าน พร้อมกบัการจัดสำารบัตกแต่งให้
ร่วมสมัยทำาให้เป็นอาหารสไตล์โมเดร์ินเสริฟข้ึนโตะในค็อกเทลปาร์ตี้ 
 เพือ่ยกระดบัด้านการตลาด เพิม่มลูค่าเชงิพาณชิย์ ขยายตลาดให้เข้า
ถงึผู้บรโิภคทกุกลุม่อกีช่องทางหนึง่ด้วย 

 การเพ่ิมความหลากหลายของผลติภณัฑ์ปลาส้มด้วยการเพิม่
สตูรในการทำาปลาส้มทีน่ำาข้าวหลากหลายสายพันธุม์าใช้เป็นส่วนผสม
คลกุเคล้ากบัปลาและยัดพงุปลาทีก่ล่าวมานีเ้ป็นหนึง่ในโครงการวิจยั
ย่อยทีต่่อยอดมาจากชดุโครงการผลติปลาส้มคณุภาพสงูโดยเช้ือบรสิทุธิ์
ทีด่ำาเนนิการวจิยัมาเมือ่ 10 ปีทีแ่ล้วทีผู่ชวยศาสตราจารย ดร.คณติ
วชิติพนัธุ และ รองศาสตราจารย ดร.สรินิดา ยุนฉลาด และผูร่้วมวจัิย 
ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ได้ร่วมกนัศึกษากระบวนการทำาปลาส้มอย่างจรงิจัง เป็นงานวจัิยที่
หลายคนมองข้ามแต่กลบัเป็นเรือ่งทีท้่าทายของนกัวจิยั โดยเฉพาะรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สิรนิดา ยุน่ฉลาด ท่ียังคงดำาเนนิงานวิจยัมาอย่างต่อเนือ่ง 
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 The survey on plaa-som manufacturing areas in Isan began 
in Khon Kaen, Roi-et, Kalasin, Udonthani, Nakhon Panom, and 
Yasothon. Then three communities having interesting production 
process were selected, one in Nakhon Panom for the upper Isan 
area, one in Khon Kaen for the central Isan, and one in Yasothon 
for the lower Isan area. Forty fi ve samples of fermented fi sh out 
of 15 brands were chosen. The common fi sh used as a major raw 
material for making plaa-som is mainly fresh water fi sh included 
common SILVER BARB species (Barbonymus gonionotus) locally 
called plaa-ta-pien, SMALL SCALE MUD CARP (Cirrhina 
microlepis) locally called plaa-nouan-jan, ROHU (Labeo rohita) 
locally called plaa-yee-sog-tes, GIANT SNAKE-HEAD fi sh 
(Channa micropeltes) locally called plaa-cha-doh, STRIPED 
SNAKE-HEAD fi sh (Channa striata)  locally called plaa-chon, 
common CARP (Cyprinus capio) locally called plaa-jeen,  and 
STRIPED CAT fi sh (Pangasius sutchi) locally called plaa-sa-waiy, 
etc. Plaa-ta-pien is mostly used, and the fi sh can be obtained 
from local water resources such as Songkram River in Nakhon 
Panom province and Pong River in Khon Kaen province. The 
intensive manufacturer like the one in Yasothon province even 
ordered fresh plaa-ta-pien transported in an ice container from 
Suphanburi province.   

 Assistant Professor Dr. Kanit Vichitphan explained that 
sourness in plaa-som results from fermentation of microorganism 
with specifi c property in converting carbohydrate contents in the 
ingredients into mainly lactic and acetic acids usually referred to as 
lactic acid bacteria, the big group of microorganisms known to be 
safe and offer health benefi t. This group of bacteria is also known 
as probiotic. These acids are the major factor behind the decrease 
of pH in the fi sh until it hinders growth of other microorganisms 
naturally present in the fi sh, other ingredients, utensils, or the 
production place. These acids also make the texture of fi sh fi rm 
and not macerated. The fi sh is safe to eat after cooked. However, 
the Thai Industrial Standards Institute, Ministry of Industry 

 การสาํรวจแหลงผลติปลาสมในภาคอสีานเริม่จาก จ.ขอนแกน 
รอยเอด็ กาฬสนิธุ  อดุรธาน ีนครพนม และยโสธร จากนัน้คดัเลอืกกลุม
ชุมชนที่มีกระบวนการผลิตนาสนใจ 3 กลุม  คือ กลุมจากอีสานบน
เลือกพื้นที่ จ.นครพนม อีสานกลางเลือกพื้นที่ จ.ขอนแกน และอีสาน
ลาง เลือกพ้ืนที่ จ.ยโสธร ไดตัวอยางปลาสม 15 ยี่หอ 45 ตัวอยาง    
โดยพบวาปลาที่นิยมนํามาใชเปนวัตถุดิบหลักในการทําปลาสม สวน
ใหญเปนปลานํ้าจืด  ไดแก ปลาตะเพียน  (common SILVER BARB, 
Barbonymus gonionotus)  ปลานวลจนัทร (SMALL SCALE MUD 
CARP, Cirrhina microlepis)  ปลายีส่กเทศ (ROHU, Labeo rohita) 
ปลาชะโด  (GIANT SNAKE-HEAD fish, Channa micropeltes) 
ปลาชอน (STRIPED SNAKE-HEAD fish, Channa striata) ปลาจีน 
(common CARP, Cyprinus capio) และปลาสวาย (STRIPED 
CAT fish, Pangasius sutchi) เปนตน  ซึง่ปลาตะเพยีนไดรบัความ
นยิมนาํมาทาํเปนปลาสมมากทีส่ดุ  สวนแหลงปลาตะเพยีนนัน้หาไดจาก
ลาํนํา้ในทองที ่เชน จากแมน้ําสงคราม  จงัหวดันครพนม จากลาํนํา้พอง 
จงัหวัดขอนแกน และหากกลุมใดทาํปลาสมขายเปนล่ําเปนสันอยางกลุม
ชมุชนผลติปลาสมใน จ.ยโสธร จะซือ้ปลาตะเพยีนสดแชอางนํา้แข็งจาก 
จ.สพุรรณบรุ ี 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณติ วชิติพนัธุ อธบิายว่า ในทาง
วทิยาศาสตร์ความเปรีย้วในปลาส้มนัน้มาจากกจิกรรมการหมกัจาก
จลุนิทรย์ีทีม่สีมบตัเิฉพาะตวัในการแปรรปูกลโูคสท่ีได้มาจากการย่อย
ของส่วนผสมท่ีมอีงค์ประกอบเป็นคาร์โบไฮเดรตไปเป็นกรดแลคตกิ 
กรดอะซติิก หรอืกรดนำา้ส้มสายชูเป็นส่วนใหญ่ จึงเรยีกจุลินทรย์ีกลุ่ม
นีว่้าแบคทเีรยีกรดแลคตกิซึง่จดัเป็นกลุ่มจลิุนทรย์ีกลุ่มใหญ่ทีรู่จ้กักันดี
ว่าเป็นกลุ่มจุลนิทรย์ีชนดิแบคทเีรยีทีม่คีวามปลอดภยัและมปีระโยชน์
ต่อสุขภาพหรือทีเ่รียกว่า โพรไบโอติก กรดต่างๆท่ีเกดิขึน้จากกจิกรรม
การหมกัเหล่านีเ้ป็นปัจจยัสำาคญัในการทำาให้สภาพความเป็นกรดด่าง 
(pH) ของเนือ้ปลาลดลงจนไปยบัยัง้การเจรญิของจุลินทรย์ีชนดิอืน่ๆ 
ทีม่ปีะปนมาตามธรรมชาตกิบัปลา ส่วนผสม ภาชนะ สถานทีใ่นการทำา
ปลาส้ม และยงัทำาให้เนือ้สัมผัสของปลาแน่นข้ึน ไม่ยุย่เละ รับประทาน
ได้อย่างปลอดภัยหลงัทำาให้สกุ อย่างไรกต็าม สถาบันมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จดัทำามาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชมุชนของปลาส้มที ่26/2548 เพ่ือกำาหนดและรกัษามาตรฐานและ
ความปลอดภัยของกระบวนการผลติซึง่มีการกำาหนดให้ตรวจหา

การสาํรวจแหลงผลติปลาสมในภาคอสีานเริม่จาก จ.ขอนแกน 
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ordered the standard for plaa-som production by launching the 
Thai Community Products Standard 26/2548 in order to keep the 
standard and safety plaa-som production process by checking the 
number of disease-causing and unwanted microorganisms per 
plaa-som’s weight such as Salmonella sp. 0/25 gm., Clostridium 
perfringens 0/0.1gm., Escherichia coli 10/1.0gm., and should have 
no fungi and parasite to guarantee safety among consumers. The 
ongoing research by the Department of Biotechnology’s professors, 
especially by Associate Professor Dr. Sirinda Yunchalard is 
aimed at controlling production standards through the use of pure 
known microorganisms as plaa-som starter cultures because of 
the diffi culty in controlling unknown microorganisms that come 
naturally with the fi sh, garlic and others. If successful, the standard 
of manufacturing will be stable, safe, and accepted among a wider 
circle of consumers. Ultimately, local people’s occupation will 
benefi t, especially the common SILVER BARB fi sh farming 
group and fi sh processing group; and hence commercial values 
will be added, market and production power expanded with 
development of products from plaa-ta-pien. This is also a part of 
research supported by the Center of Excellence on Agricultural 
Biotechnology, Bangkok and Agricultural Biotechnology Research 
Center for Sustainable Economy, Khon Kaen University. 

 “When fi sh is fermented, relevant microorganisms 
and fermentation process of plaa-som can change the protein 
in fi sh meat, by degrading it into smaller molecules of free 
peptides released from the protein in the fi sh meat.” 

 The freshness of fi sh, the main raw material, is rather 
being considered a key factor for the success of the plaa-som 
production process. Salt is another ingredient used to maintain 
freshness of the fi sh. Then cooked rice and fresh garlic are the 
major ingredients that turn fresh fi sh into fermented fi sh, the best 
dish for many people. The recipe of each individual and each area 
may be similar, but techniques involved may differ depending 
on local organoleptic preference.  Moreover,  the  product differs 
owing to many factors, namely, the sources of fi sh; the type of 
fi sh; technique in cleaning fi sh or fi sh cuts; immersing fi sh in 
saline water; type of rice and technique of rice cooking which can 
be steep cooking, boiling, steaming, and roasting; type of salts 
which can be sea salt, rock salt, or rock salt with iodine; type and 
preparation of garlic by pounding, crushing, grinding, chopping; 
technique in kneading fi sh; mixing of ingredients; stuffi ng rice 
and ingredients into the fi sh; and place of manufacturing. All of 
the mentioned factors have also differentiated microorganisms 
participating in the fermentation. These above factors are the 
answer to why the taste of each brand and each locality of plaa-
som is not the same. 

จำานวนจลิุนทรย์ีก่อโรคและไม่พงึประสงค์ในปลาส้มในสดัส่วนต่อนำา้
หนกัปลาส้มทีแ่ตกต่างกนัไปไว้ ได้แก่ Salmonella sp. 0/25 กรมั, 
Clostridium perfringens 0/0.1 กรัม,  Escherichia coli 10/1 
กรมั และต้องไม่พบเชือ้ราและพยาธเิลยทัง้น้ีเพือ่เป็นหลักประกนั
ความปลอดภยัของผูบ้รโิภคงานวจิยัทีค่ณาจารย์ภาควชิาเทคโนโลยี
ชีวภาพ โดยเฉพาะ รองศาตราจารย ดร.สรินิดา ยุนฉลาด ยงัคง
ดำาเนนิการอยู่น้ันเป็นงานวจิยัทีต้่องการให้เกดิการควบคมุมาตรฐาน
การผลติโดยใช้จลุนิทรีย์บรสิทุธิเ์ป็นกล้าเชือ้หมกัปลาส้ม  เพราะการ
ควบคมุจลุนิทรีย์ต่างๆทีป่ะปนมาตามธรรมชาติกับปลา กระเทยีม 
และอืน่ๆ นัน้เป็นเรือ่งทีท่ำาได้ยาก แต่หากทำาได้สำาเรจ็กจ็ะสามารถ
ยกระดบัมาตรฐานการผลติให้มคีณุภาพคงทีป่ลอดภยัทำาให้ปลาส้มได้
รบัการยอมรบัจากกลุม่ผูบ้รโิภคมากข้ึน ซึง่กจ็ะส่งผลดเีกดิประโยชน์
ต่อชาวบ้านท้ังทีเ่ป็นกลุม่เพาะเลีย้งปลาตะเพยีนและกลุม่แปรรปูปลา
ตะเพยีน ทำาให้เกดิการเพิม่มลูค่าเชงิพาณชิย์ เกดิการขยายการตลาด 
กำาลงัการผลติ และเกดิการพฒันาการของผลติภณัฑ์จากปลาตะเพยีน
ในทีส่ดุ ซึง่เป็นเป้าหมายในการดำาเนนิงานวจิยัทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ
ทนุวจิยัจากศนูย์เทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตรมหาวทิยาลยัร่วม
มหาวทิยาลัยขอนแก่นและศนูย์วจิยัเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร
เพือ่ความยัง่ยืน มหาวทิยาลยัขอนแก่น   

 “เม่ือนำาปลามาหมัก ท้ังจุลนิทรย์ีท่ีเกีย่วข้องและกระบวนการ
หมกัปลาสม้จะมโีอกาสทำาใหโ้ปรตนีจากเนือ้ปลาเปลีย่นแปลงไป       
โดยการย่อยทำาให้มขีนาดเลก็ลงเป็นโมเลกลุของเปปไทด์อิสระปลด
ปล่อยออกมาจากโปรตนีในเนือ้ปลา”

 ความสดของปลาซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัเป็นสิง่ท่ีพิจารณาให้เป็น
ปัจจยัหลกัสำาหรบัความสำาเรจ็ของกระบวนการผลติปลาส้ม เกลอื
กจ็ดัเปน็สว่นผสมอกีชนดิหนึง่ทีใ่ชใ้นการรกัษาความสดของปลา
ต่อมาเป็นส่วน ข้าวสกุและกระเทยีมสด ทีจ่ดัเป็นส่วนผสมหลกัทีท่ำาให้
ปลาสดกลายเป็นปลาส้มท่ีเป็นจานอาหารเลิศรสของหลายคน ส่วนผสม
และขัน้ตอนการทำาแต่ละคนแต่ละถิน่อาจจะเหมอืนกนั  แต่จะต่างกนั
ทีเ่ทคนคิต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องข้ึนอยูก่บัลกัษณะความชอบทางประสาท
สมัผสัในรสชาตขิองแต่ละท้องถิน่ นอกจากนีค้วามแตกต่างกนัของ
ผลติภัณฑ์ยงัขึน้กบัปัจจัยหลายๆ อย่างเช่น แหล่งทีม่าของปลา ชนดิ
ปลา เทคนคิการทำาความสะอาดตัวปลา รปูแบบของการบัง้ปลา การ
แช่ปลาในนำา้เกลือด้วยเกลอืชนดิต่างๆ  ชนดิและเทคนคิในการทำาให้
ข้าวสุก ซึง่มทีัง้แบบหงุ ต้ม นึง่ และคัว่ ชนดิของเกลอื ได้แก่ เกลือ
ทะเล เกลอืสนิเธาว์ เกลอืสนิเธาว์ผสมไอโอดนี ชนดิและเทคนคิในการ
ทำาให้กระเทยีมมขีนาดเลก็ลงด้วยการบบุ บด หรอืการสบั  เทคนคิการ
นวดปลา การคลุกเคล้าส่วนผสม การยดัข้าวและส่วนผสมเข้าไปในตวั
ปลา สถานทีใ่นการผลติ เหล่าน้ีล้วนทำาให้ได้จลิุนทรย์ีทีเ่กีย่วข้องกบั
การหมกัเริม่ต้นต่างกนั และเป็นเหตผุลท่ีว่าทำาไมรสชาตขิองปลาส้ม
แต่ละยีห้่อแต่ละถิน่จงึไม่เหมอืนกนั
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สำาหรบัขัน้ตอนการทำาปลาส้มทีค่ล้ายกนั คอื การเร่ิมจากการขอด
เกลด็ปลา ควกัไส้พงุปลา แล้วล้างให้สะอาด แช่นำา้เกลอื ผึง่ให้

สะเด็ดนำา้ จากน้ันเป็นขัน้ตอนการแช่ปลาในนำา้เกลอืทีน่บัเป็นขัน้ตอน
ทีค่่อนข้างจำาเป็นเพือ่ส่งเสรมิและรกัษาความสดของปลาก่อนการนำาไป
ผสมคลุกเคล้ากบักระเทยีมสดบดและข้าวสกุ และนวดปลาประมาณ 
10-15 นาท ี แล้วนำาส่วนผสมระหว่างข้าวสกุกบักระเทยีมสดบดที่
เหลืออยูย่ดัใส่พงุปลาให้เตม็ หมกัไว้ประมาณ 2- 4 วนั ทัง้นีข้ึน้กบั
ระดบัการชอบรสเปรีย้ว ต้องการเปรีย้วมากกท็ิง้ให้นานวนัขึน้ จาก
นัน้จึงนำามาทอด ปิง ย่าง และนึง่พร้อมรบัประทาน

“กระบวนการผลติปลาส้มแบบดัง้เดมิ จลุนิทรย์ีทีเ่ป็นตวัเร่งให้
เกดิการหมกัจะตดิมาตามธรรมชาติกบัตวัปลาและกระเทยีม  

ระหว่างการหมกัคณะวิจยัฯจะสังเกตการทำางานของจลุนิทรย์ีโดยดู
จากการเปล่ียนแปลงทัง้สภาพความเป็นกรดด่าง ปรมิาณกรดทัง้หมด  
การตรวจสอบเน้ือสมัผัส ความเด้งของเน้ือปลา  ส ีกลิน่ รส จากการ
ทดสอบทางประสาทสมัผัสด้วยการชมิปลาส้มจากสูตรต่างๆ  ปลาส้ม
จากสตูรใดทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากการทดสอบชมิกจ็ะนำาตวัอย่าง
ปลาส้มจากสตูรนัน้ๆมาใช้เป็นแหล่งในการการคดัเลอืกจลุนิทรย์ีสาย
พนัธุบ์รสิทุธิเ์พือ่ใช้เป็นกล้าเชือ้ใช้ในการทำาปลาส้มในขัน้ตอนต่อไป”

 รองศาสตราจารย ดร.สิรนิดา ยุนฉลาด อธบิายถงึการต่อ 
ยอดจากงานวจัิยช่วงแรกด้วยการพัฒนากล้าเชือ้จุลนิทรย์ีทีม่ลีกัษณะ
สมบตัทิีด่โีดยเฉพาะการเลือกสายพนัธุท์ีม่กิีจกรรมการสร้างเอนไซม์ที่
เร่งให้เกดิการแปรรปูส่วนผสมประเภทคาร์โบไฮเดรตทีม่อียูใ่นทัง้ข้าว
และกระเทยีมทีไ่ด้คดัเลอืกไว้จากระยะแรกของการวจิยัแล้วผลติกรด
แลคตกิและกรดอะซติิก มาผลติเป็นกล้าเชือ้ปลาส้มชนดิเหลว และต่อ
มาได้พัฒนาเป็นกล้าเช้ือแบบผงและในรปูแบบท่ีเป็นลูกแป้งอย่างง่ายๆ 
ส่วนในอนาคตได้วางแผนผลติกล้าเชือ้ปลาส้มท่ีมคุีณภาพบรรจซุองวาง
จำาหน่ายให้ผูบ้รโิภคสามารถซือ้ไปทำาปลาส้มได้เองในครวัเรอืน กลาย
เป็นปลาส้มไบโอเทค  ขณะท่ีผู้ประกอบการสามารถนำาไปต่อยอดเพ่ือ
การขยายกำาลงัการผลติเป็นปลาส้มสะอาด มกีารควบคุม  การผลติ
ทีไ่ด้รสชาตคิงทีส่ะอาด  มมีาตรฐาน  ยดือายกุารเกบ็รกัษาได้นาน
และปลอดภยั ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของงานวจิยัท่ีได้รบัการสนบัสนนุจาก
ศูนย์วจิยัเพ่ือเพิม่มลูค่าผลผลิตทางการเกษตร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
สำานักงานกองทนุสนับสนนุการวจิยัและจากโครงการส่งเสรมิการวจิยั
ในอดุมศึกษาและการพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาตขิองสำานกังาน
คณะกรรมการอดุมศกึษาในคลสัเตอร์วจิยัสนิค้าอาหารและอาหาร
เพื่อ่สขุภาพ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื มหาวทิยาลยัขอนแก่นด้วยอกี
เช่นกัน

The steps in making fermented fi sh are similar. Firstly, the 
fi sh is scaled, gutted, washed, and drained of water. Next is 

the salt treatment step which is rather necessary to support and 
maintain the freshness of the fi sh prior to mixing with pounded 
fresh garlics and cooked rice. The fi sh is mixed with the mixture 
of pound fresh garlic and cooked rice and kneaded for about 10-
15 minutes. The rest of the mixture is also stuffed into the fi sh 
stomach and left to fermentation for 2 to 4 days depending on 
sourness preference. Finally the fi sh can be deep fried, barbecued, 
or steamed and ready in a dish. 

“In the traditional plaa-som manufacturing, the 
microorganism for fermentation comes naturally with 

the fi sh and garlic. While fermenting, the researchers observed 
how microorganisms changed the fi sh properties in terms of 
pH, total acidity, texture like bouncing quality of fi sh fl esh, 
color, aroma, and taste to monitor success of the production 
process. The plaa-som obtained from recipe accepted from 
tested panel would be selected as the sample used to obtain the 
pure culture of microorganisms for plaa-som manufacturing 
as plaa-som starter cultures development at a later stage.”

 Associate Professor Dr. Sirinda Yunchalard explained about 
the extension of the research which developed the microorganisms 
with good properties to be served as starter culture. Starter strain 
selection was based on the strain that exhibited enzyme which 
helps to accelerate the hydrolysis of carbohydrate contents in 
the ingredients including rice and garlic. The strain with showed 
the relatively high in the enzyme activity involving directly 
with the fermentation was then was used to serve as the liquid 
starter culture for plaa-som, when at  a later stage developed 
into powder or pellet starter culture or simple dried ball shape 
as loog-pang. For the future, we plan to produce quality starter 
cultures of plaa-som in packs so that consumers are able to buy 
and make their own plaa-som, which will be specifi ed as the 
plaa-som biotech. For entrepreneurs, their production could be 
expanded to manufacture clean plaa-som, where production is 
monitored for a consistent taste, clean, and standardized of the 
product while its preservation life is long and safe. This research 
on plaa-som starter development and production was also earlier 
granted by the Fermentation Research Center for Value-Added 
Agricultural Products, Khon Kaen University and later by the 
Thailand Research Fund. 
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“กลาเช้ือจลุนิทรียทีเ่ราคดัเลอืกไวน้ัน เปนจุลนิทรยีทีม่าจากกลุมที่
เปนมิตรทีด่ตีอสุขภาพในกลุมแบคทเีรยีกรดแลคตกิ  เม่ือจลิุนทรยี

ยอยองคประกอบประเภทคารโบไฮเดรตในขาวหรอืในกระเทียมแลวนาํ
กลโูคสทีไ่ดจากการยอยนัน้มาหมกัแลวจะทาํใหไดกรดแลคติกและกรด
อะซติิกหรอืกรดนํา้สมสายชซูึง่มคุีณคาทางโภชนาการ ซ่ึงกรดเหลานีจ้ะ
ทาํใหแคลเซยีมในกระดกูปลาตะเพยีนละลายออกจากกางปลา ทาํให
กางปลาตะเพยีนออนตวันิม่ลง รบัประทานไดโดยไมตองกลวัตดิคอ  และ
นอกจากน้ันเมือ่รบัประทานปลาสมแลวก็จะยังชวยเพ่ิมปรมิาณแคลเซีย่ม
ใหกบัรางกายผูบรโิภคไดอกีเพราะแคลเซีย่มในกางปลาจะละลายออกมา 
นอกจากน้ีแบคทเีรยีกรดแลคตกิทีค่ดัเลอืกมาทาํกลาเชือ้หมกัปลาสมนัน้       
ยงัมโีอกาสทีจ่ะเปนสายพนัธุทีผ่ลติสารกาบา (gamma-aminobutyric 
acid, GABA) ไดดวย ซึง่สารกาบาน้ีเปนสารบาํรงุสมอง ในกลุมทีท่าํหนาที่
เปน inhibitory neurotransmitter ในระบบประสาทสวนกลางของสตัว
เลีย้งลกูดวยนม สงผลแกความจาํเสือ่มได จากงานวจิยัทีร่องศาสตราจารย์ 
ดร.สรินิดา ยุน่ฉลาด ได้ดำาเนนิการอยูใ่นขณะนีม้ข้ีอสนันษิฐานทีท่ำาให้
เชือ่ได้ว่า เมือ่นำาปลามาหมัก โปรตนีจากปลา จะเปลีย่นแปลงไปโดย
จลิุนทรีย์ทีเ่กีย่วข้องกับการหมักปลาส้ม รวมทัง้แบคทเีรียกรดแลคตกิ
และแบคทเีรยีชนดิอืน่ๆ ทีผ่ลกัดนัให้เกดิกระบวนการหมกั อาจส่งผล
มีการย่อยโมเลกุลของโปรตีนจากปลาให้มีขนาดเลก็ลงเป็นโมเลกุล
ของเปปไทด์อิสระท่ีมสีายยาวประกอบด้วยจำานวนกรดอะมโินระหว่าง 
2-20 ชนดิปลดปล่อยออกมา ท่ีอาจมหีน้าทีท่ีม่ปีระโยชน์ต่อสุขภาพ 
ทำาให้เชือ่ว่า หากการผลิตปลาส้มมมีาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย จะ
ทำาให้ปลาส้มนอกจากจะไม่เป็นแค่อาหารยอดนยิม แล้วยงัมโีอกาส 
ได้รบัผลดต่ีอสขุภาพทัง้จากแบคทเีรยีกรดแลคตกิดงัทีก่ล่าวมาก่อน
หน้าน้ีและจากเปบไทด์อสิระทีจ่ะถกูปลดปล่อยออกมาจากโปรตนี
ปลาระหว่างกระบวนการหมัก ในปัจจุบนัเปปไทด์อสิระทีป่ลดปล่อย
ออกมาจากโปรตนีของเนือ้ปลาหรอืของเน้ือสตัว์หรือของถัว่เหลืองนัน้
เป็นท่ีรูจ้กักันดว่ีาเป็นเปปไทด์ท่ีมหีน้าท่ีต่อสขุภาพเรยีกว่าเป็นเปปไทด์
ทีม่หีน้าทีห่รอื functional peptides ซึง่ถูกจดัอยูใ่นกลุม่ bioactive 
peptides ทีพ่บว่ามหีน้าทีต่่อสขุภาพในด้านต่างๆ อาท ิ การต่อต้าน
สภาวะความดนัโลหติสงู (antihypertensive peptide) การต้านอนุมลู
อสิระ (antioxidative peptide) การยบัย้ังจลุนิทรย์ี (antimicrobial 
peptide) เป็นต้น ทำาให้ขณะนีไ้ด้มแีนวทางต่อยอดงานวจิยัของปลาส้ม
ในการทีจ่ะหาหน้าทีข่องเปบไทด์อิสระทีต่รวจพบจากปลาส้มว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อสขุภาพของผูบ้รโิภคทางด้านใดตามทีก่ล่าวมา โดยอาจ
จะเป็นอาหารสมองป้องกันการเป็นอลัไซเมอร์ได้เหมือนกับเปปไทด์ท่ี
ปลดปล่อยออกมาจากโปรตนีถ่ัวเหลืองระหว่างการหมักเต้าหู้อย่างที่
กลุ่มนกัวจิยัของประเทศญีปุ่น่ได้ศึกษาไว้ก็อาจเป็นไปได้ ทัง้นีย้งัต้อง
รอผลการดำาเนินการวจัิยที ่ รองศาสตราจารย์ ดร.สรินิดา ยุน่ฉลาด 
กำาลงัดำาเนนิการอยู ่ซึง่เป็นผลพลอยได้จากการดำาเนนิงานวจิยัต่อย

 เม่ือนําปลามาหมักท้ังจุลินทรียท่ีเก่ียวของ 
และกระบวนการหมักปลาสม จะมีโอกาสทําให
โปรตีนจากเน้ือปลาเปล่ียนแปลงไป โดยการยอย
ทําใหมีขนาดเล็กลงเปนโมเลกุลของเปปไทด
อิสระปลดปลอยออกมาจากโปรตีนในเน้ือปลา

 “When fish is fermented, relevant 
microorganisms and fermentation process 
of plaa-som can change the protein in 
fish meat, by degrading it into smaller 
molecules of free peptides released from 
the protein in the fish meat.”

“Our selected starter culture is derived from healthy-friendly 
microorganisms like the lactic acid bacterial group. When 

the microorganism decomposes carbohydrate contents in rice and 
garlic, lactic and acetic acids are mainly formed. These acids not 
only have formed a sour taste of the product, the fi rm texture of 
the fi sh but also possess nutritional values of the fermented fi sh 
product. These acids melt calcium in fi sh’s bones, softening the 
bones for ease in chewing and swallowing during consumption. 
In addition, eating plaa-som helps to increase calcium in our body 
because of the melted fi sh bones from those acids. Moreover, the 
selected lactic acid bacteria could also be a starter culture that 
may produce gamma-aminobutyric acid (GABA), which nurtures 
the brain in the inhibitory neurotransmitter in the central neural 
system of mammals, and assists memories. A research hypothesis 
suggested that when fi sh is fermented, protein from its fl esh has 
changed by the action of microorganism involved including 
lactic acid bacteria and other bacteria that drive the fermentation  
process. This could result in decomposition of lager molecules 
from fi sh protein into small molecules of long-line free peptide 
releasing between 2-20 amino acids. It could be believed that if 
fermented fi sh is produced with clean and safe standard, it will 
not only be a very famous dish but also good for health owing to 
lactic acid bacteria mentioned above and free peptide released 
from fi sh protein during fermentation. Presently, it is well aware 
that functional peptides or healthy friendly peptides released 
from fi sh or animal protein and soy bean belong to the bioactive 
peptide group, which benefi ts health, for instance; antihypertensive, 
antioxidative, or antimicrobial peptides, etc. This means research can 
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be extended to fi nd free functional peptides detected in fermented 
fi sh that will be benefi cial to consumers’ health as said. It may 
be a brain nutrient or brain food that helps preventing Alzheimer 
similar to the peptide released from soy beans during bean curd 
fermentation from Japanese researchers. This awaits the results 
of the ongoing research work conducted by Associate Professor 
Dr. Sirinda Yunchalard.” This third phase of the research project 
is so-called “plaa-som for health” which has been supported 
by the Higher Education Research Promotion, Offi ce of Higher 
Education Commission through the Food and Functional Food 
of Northeast Thailand Cluster, Khon Kaen University. All of 
these concept on plaa-som research aim to change the general 
misconception about fermented food of being bad for health and 
create a new understanding that fermented food can also be a 
functional food for health benefi ts.    

 Assistant Professor Dr. Kanit Vichitphan added at the end 
that the major plan for the fi rst-phase research of the Department 
of Biotechnology consisted of research on high quality plaa-som 
production using pure culture of microorganism. The research was 
supported by the general research fund of the fi scal year 2005, 
which was already completed with the following 5 sub-projects: 

 1. Selection of effi cient microorganisms to produce 
plaa-som with the objectives to study the type and amount of 
microorganisms in plaa-som production process and to develop 
starter culture which is one component in producing good quality, 
consistent, and controllable fi sh fermentation process 

 2. Comparative study between traditional plaa-som 
production process and a new process in which pure starter cultures 
are added to improve the quality of plaa-som.

 3. Study of preservation and packaging of plaa-som in 
order to extend its preservation life and retain its high quality. 
This study focused on the temperature for keeping the product 
and manufactured products for a long period.

 4. Producing the index of quality plaa-som in Isan, study 
of chemical and microbiological factors and testing of organoleptic 
preference of plaa-som before using the information to produce 
the quality index of plaa-som.

 5. Producing guidelines for good practices in plaa-som 
production to provide knowledge and understanding on quality 
assurance among the manufactures in order to control the quality 
of plaa-som production process.

 

อดในด้านการหาประโยชน์ต่อสขุภาพ ในชดุโครงการ “ปลาสมเพือ่
สขุภาพ” ทีไ่ด้รบัการสนับสนนุทนุวิจยัจากโครงการส่งเสรมิการวจิยั
ในอุดมศกึษาและการพฒันามหาวิทยาลยัวจิยัแห่งชาต ิของสำานกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาในคลัสเตอร์วจิยัสนิค้าอาหารและอาหาร
เพื่อสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยอีกเช่นกัน ทัง้นีด้้วยปณธิานทีมุ่่งม่ันในการทีจ่ะเปิดโลกทศัน์ให้
สาธารณะชนท่ัวไปท่ีเคยถกูปลกูฝังว่า อาหารหมกัดองเป็นอาหารท่ี
ไม่ดต่ีอสขุภาพและสร้างความเข้าใจใหม่เกีย่วกบัอาหารหมกัดองว่า 
กส็ามารถเป็นอาหารทีมี่หน้าทีท่ีส่่งผลดต่ีอสุขภาพได้เช่นกนั

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณติ วชิติพนัธุ กลาวตอนทาย วา       
แผนงานหลกัจากงานวจิยัในระยะแรกของภาควชิาเทคโนโลยีชวีภาพนัน้ 
เปนชุดโครงการวิจัยเพือ่การผลติปลาสมคุณภาพสงูโดยใชเช้ือจุลนิทรีย
บรสิทุธิ ์โดยไดรบัการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนท่ัวไป ประจําปงบประมาณ 
2548 และไดสิ้นสุดและปดชุดโครงการไปเปนที่เรียบรอยแลวนั้น มี
โครงการยอยอยูภายใตแผนงานหลัก 5 โครงการ คือ

 1. โครงการคดัเลอืกเชือ้จลุนิทรยีทีม่ปีระสทิธภิาพในการผลติ
ปลาสม มีเปาหมายในการศกึษาชนิดและปรมิาณของจลุนิทรยีทีอ่ยูใน
กระบวนการผลติของปลาสม เพือ่นาํไปสูการพฒันากลาเชือ้ทีเ่ปนองค
ประกอบในการผลติปลาสมคุณภาพดมีคีวามสมํา่เสมอและควบคมุได

 2. โครงการศกึษาเปรยีบเทียบกระบวนการหมกัปลาสมโดยวิธี
ดัง้เดมิและวธิใีหมทีม่กีารเตมิกลาเชือ้บรสิทุธิเ์พือ่ปรบัปรงุคณุภาพของ
ปลาสม

 3. โครงการยืดอายุการเก็บรกัษาปลาส้มทีบ่รรจอุยู่ในบรรจุ
ภณัฑ์เพือ่การจำาหน่ายทัง้นีเ้พือ่สามารถขยายเวลาในการเกบ็รกัษา
ปลาส้มให้มีอายบุนชัน้วางจำาหน่ายได้นานและยงัคงมีคณุภาพสงูโดย
จะเน้นการศกึษาอณุหภูมทิีใ่ช้ในการเกบ็รักษา

 4.  โครงการจัดทำาดชันคีณุภาพของปลาส้มโดยการใช้ข้อมลูที่
ได้มาจากการศกึษาสมบตัทิางเคม ีทางจลุชวีวทิยา และทางประสาท
สมัผสัของปลาส้มในภาคอสีานของประเทศไทย

 5. โครงการจัดทำาแนวทางการปฏบิติัทีด่ใีนการผลติปลาส้ม
ดว้ยการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจดา้นการประกนัคณุภาพใหก้บัหมู่              
ผูป้ระกอบการเพ่ือควบคมุคณุภาพของกระบวนการผลติปลาส้ม 
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