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ผอ. อยากคุย
(จริงๆ)

 สารสถาบันฯ ฉบับนี้ ย่างเข้าสู่ต้นปีใหม่ 2558 ผ่านมาได้แค่หนึ่งเดอืน แต่ก็มี

สิง่ดีๆ  เกดิขึ้นอย่างมากมาย ซึง่จะได้น�ามาเล่าต่อไป หวังว่าเพือ่นๆ ชาวสถาบนัฯ ทกุท่าน

ได้มีโอกาสพักผ่อนยาวๆๆๆ ในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาอย่างเต็มอิ่ม 

เพราะมีวันหยุดพิเศษติดต่อกันนานหลายวัน หลายท่านได้ถือโอกาสไปเยี่ยมบ้าน       

เยี่ยมญาติที่ต ่างอ�าเภอหรือจังหวัด หรือ ถ้าเป็นคนเชียงใหม่ ก็คงได้หนีรถติด               

อย่างมโหฬารในเชยีงใหม่ แบ่งเบาไปเทีย่วและช่วยท�าให้รถตดิในจงัหวดัอืน่บ้าง ทกุทา่น

คงได้มีโอกาสไปชาร์ตแบต เติมไฟ เติมพลังให้แก่ชีวิต เก็บเกี่ยวความสุขจากการที่ได้  

พักผ่อนอย่างเต็มที่ เพื่อเตรยีมพร้อมกลับมาร่วมกันฟันฝ่า บุกเบกิ สร้างสรรค์ผลงานดี

ให้แก่สังคม และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันฯ ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันเป็นที่รัก

ของทุกคนเหมอืนปีที่ผ่านๆ มานะคร๊าบ

 เหมอืนเช่นเคย ที่วันสัมมนาสถาบันฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557  

ที่ผ่านมา ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท ได้มีส่วนช่วยสร้างสัมพันธภาพ ความผูกพัน       

ความรัก ความสามัคคี ของหมู่ชาวสถาบันฯ และยังมีโอกาสเรียนรู้ ท�าความเข้าใจ        

กบัเรือ่ง“การจดัการความรู”้ หรอืทีเ่ราเรยีกว่า KM (Knowledge Management) โดยเชญิ

วทิยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ. นพ.ชเนนทร์  วนาภริักษ์ จากภาควชิาสูตฯิ คณะแพทยศาสตร์ 

มช. มาบรรยาย ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังทั้งพากษ์ภาษาไทยและภาษาค�าเมือง    

อย่างสนุกสนานเฮฮา อุดมไปด้วยสาระความรู้กันโดยถ้วนหน้า และได้รับฟังกรณศีกึษา

ที่น�าเสนอแผน KM จากหน่วยงานย่อยต่างๆ ของสถาบันฯ ที่มแีผนจะลงมอืเพื่อพัฒนา

งานกนัในปีนี้ โดยได้รบัค�าวจิารณแ์ละค�าแนะน�าจากทางวทิยากร แถมยงัมกีารประกวด

ให้รางวลัการน�าเสนอแผน KM ดเีด่นอกีด้วย หวงัว่า พวกเราจะได้รอดผูลงานสร้างสรรค์

จากการท�า KM ที่แต่ละส่วนงานได้น�าเสนอไว้ในปลายปีนี้อกีครัง้

 อีกหนึ่งเรื่องก็คือ การตัดสินมอบรางวัลให้แก่บุคลากรดีเด่นประจ�าปี 2557 

ของสถาบันฯ เหมือนเช่นที่จัดกันมาทุกปี ปีนี้มีการแบ่งแยกประเภทเพื่อให้พิจารณา      

ได้เหมาะสมสอดคล้องกบัลกัษณะงานของบคุลากรสถาบนัฯ ทัง้ประเภทเป็นข้าราชการ/

พนักงานของรัฐ หรือ พนักงานชั่วคราว ประเภทอยู่ทน คือ ท�างานมานานเกิน 7 ปี       

และต�่ากว่า 7 ปี  ประเภทสายวชิาชพี กับ สายสนับสนุน และยังมตี�าแหน่งนักวจิัยดเีด่น
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เพิม่เตมิอกี 1 ต�าแหน่งส�าหรบัในปีนี้ ส�าหรบัในปี 2557 มผีู้ได้รบั

รางวลัเป็นบคุลากรดเีด่นประเภทต่างๆ รวมทัง้สิ้นจ�านวน 6 คน 

ในปีนี้ นอกจากการรับมอบโล่เหมือนทุกปีที่ผ ่านมาแล้ว             

ยังมกีารมอบเสื้อสามารถที่ปักตราสถาบันฯ ไว้ที่กระเป๋าเสื้อให้

ใส่โชว์พราวอีกด้วย (เท่ห์จริง ๆ นะเนี่ย..ขอบอก) รายชื่อผู้ได้   

รับเลอืกเป็นบุคลากรดเีด่นประจ�าปี 2557 ได้แก่ คุณกนษิฐา 

ไทยกล้า (จุ๋ม) คุณพนิดา ยอดคีรี (ปุ้ย) คุณทัศนวรรณ  

บริบูรณ์ (น้องนุ้ย) คุณรัชนก ทรงสุภา (นก) คุณศิริวด ี     

กล�่าอาจ (อ้อม) และรางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ พญ.ลินดา  

เอือ้ไพบลูย์ หรอื หมอแม้ว ผูน่้ารกัของเดก็ๆ  ส่วนรายละเอยีด

ของประเภทที่ได้รับ และความรู้สึกของผู้รับรางวัลแต่ละท่าน 

โปรดตดิตามอ่านรายละเอยีดทีม่กีารน�าเสนออยูใ่นสารสถาบนัฯ 

ฉบับนี้เพิ่มเตมิก็แล้วกันเด้อ

 ส ่วนอีก 1 ท ่านที่ต ้องกล่าวค�าแสดงความยินด ี          

อย่างมากๆ เพราะได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ได้รับการ  

คัดเลือกให้รับรางวัลช้างทองค�า เป็นนักวิจัยดีเด่น สาขา

วทิยาศาสตร์สขุภาพ ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ประจ�าปี 2557 

ได้แก่ ศ. นพ.ขวญัชยั  ศภุรตัน์ภญิโญ สงักดัภาควชิาอายรุศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ และเป็นรองผู้อ�านวยการของสถาบันฯ          

ที่น่ารักของเรา โดยได้เข้ารับรางวัลช้างทองค�า (ทองค�าจริงๆ  

แต่ไม่รู้หนักกี่กิโล? อยากรู้ไปถามเอาเองเน้อ) ในวันสถาปนา 

มช. วันที่ 24 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาเช่นกัน

 ล่าสุดที่เพิ่งจะผ่านไปหมาดๆ ยังรู ้สึกร้อนๆ อุ ่นๆ         

อยู่เลย คือ หน่วยวิจัยมลภาวะ น�าโดย ดร.ทิพวรรณ พี่ใหญ่  

หรอืเจ๊ใหญ่ผู้น่ารัก ดร.ธัญภรณ์ หรอื ดร.แขก (ที่เพิ่งจะได้รับ

ปริญญาเอกมาสดๆ ร้อนๆ ในวันที่ 22 มกราคม 2558                 

ทีผ่า่นมา) และน้อง ๆ  ทมีงานทีข่ยนัขนัแขง็ ซึง่ปัจจบุนัมงีานวจิยั

เรื่องหมอกควัน ลงไปท�ากับหน่วยราชการและชุมชนอยู่       

หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะ

ในพื้นที่อ�าเภอแม่แจ่ม ที่ท�างานวจิัยร่วมกับทมีของโรงพยาบาล

แม่แจ่ม และ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา         

ได้ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด “โรงพยาบาล         

เทพรัตนเวชชานุกูล” ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา        

ซึ่งเป็นการสร้างทดแทนโรงพยาบาลแม่แจ่มเดิม ที่ค่อนข้างจะ

คับแคบ มีความแออัดเพราะมีผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการ

จ�านวนเพิ่มมากขึ้นกว่าสมัยก่อน และ โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม   

มีพื้นที่ค่อนข้างคับแคบ ขยายออกไปไม่ได้แล้ว จึงได้ทรงม ี    

พระราชด�าริ ให้จัดสร้างโรงพยาบาลขึ้นในพื้นที่ใหม่ห่างจาก   

โรงพยาบาลเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร โดยทรงบริจาคทรัพย์ 

ส่วนพระองค์ร่วมกบังบประมาณปกตจิากกระทรวงสาธารณสขุ 

สร้างใหม่ขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตยีง และในโอกาสที่

ได ้ เสด็จมาทรงเป ็นประธานเปิดโรงพยาบาลใหม่แห่งนี้               

ท ่ านผู ้ อ� านวยการ โ ร งพยาบาล เทพรั ตน เ วชชานุ กู ล                              

นายแพทย์สมมิตร  สิงห์ใจ ได้เรียนเชิญให้ทีมงานหน่วยวิจัย    

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้ไปร่วมจัดบอร์ดนิทรรศการเรื่อง   

การวิจัยหมอกควัน ในพื้นที่อ�าเภอแม่แจ่ม เพื่อถวายรายงาน

ความก้าวหน้าให้แก่พระองค์ท่าน ซึ่งทางตัวอาจารย์ในฐานะ    

ผูอ้�านวยการ ศ. นพ.กติตพินัธุ ์หวัหน้าศนูย์วจิยัด้านวทิยาศาสตร์

สุขภาพประยุกต์ และทีมงานของพี่ทิพและน้องๆ อีก 3 คน        

ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จในวันดังกล่าว สมเด็จพระเทพฯ        

ได้ทรงเสด็จผ่านบอร์ดนิทรรศการของสถาบันฯ และได้ทรง     

ซักถามด้วยความสนพระทัย รายละเอียดสามารถอ่านได้       

เพิ่มเตมิจากข่าวที่ได้น�าลงไว้ในสารสถาบันฯ ฉบับนี้เช่นกัน
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...

 และล่าสุดของล่าสุด ที่เพิ่งจะผ่านไป ก็คือ การจัด  

งานใหญ่ งานนทิรรศการ 50 ปี มช. รับใช้สังคม ในช่วงวันที่   

19–24 มกราคม 2558 ที่ผ่านไป โดยปีนี้ ทางเราร่วมกับ

สถาบันวิจัยอีก 4 แห่ง รวมตัวกันเป็น 5 ส. ได้ถือโอกาสนี้        

จัดบอร์ดวิชาการน�าเสนองานวิจัยที่เราบูรณาการร่วมกันของ 

5 ส. ในหัวข้อเรื่อง “กนิด ีอยู่ด ีมสีุข” ซึ่งเป็นไอเดยีของพี่ใหญ่

อาวุโส ดร.ศักดา ที่น�าไปเขียนเรื่องลงในสารที่ปรึกษาชุมชน 

หรอื สารแคปของสถาบนัฯ เลยถอืโอกาสขะมายเอาสโลแกนนี้ 

มาใช้เป็นแนวทางในการจัดนิทรรศการน�าเสนองานแบบ     

บูรณาการของ 5 ส. ในครัง้นี้ ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ได้ทรงเสด็จ

มาเยีย่มชมงานนทิรรศการ และได้มาทอดพระเนตรซุม้งานของ 

5 ส. ด้วย ทรงซกัถามหลายเรือ่งทีพ่ระองคส์นพระทยั เกีย่วกบั

งานวจิัยของกลุ่ม 5 ส. ครับ

 สรุปปิดท้าย ถือเป็นเดือนแรกของปีใหม่ ที่เราได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานดีๆ ให้แก่ชุมชน และเป็นความปลื้มปิติของ       

ทมีนักวจิัยและของชาวสถาบันฯ ทุกท่าน ที่ได้ท�าสิ่งดีๆ  ถวายแด่พระองค์ท่าน มอบคนืความสุขให้ชุมชน ให้สังคม เชื่อว่า ตลอดปี 

2558 นี้ เราทุกคนคงได้มโีอกาสพัฒนางานวจิัยของสถาบันฯ ให้ออกไปรับใช้สังคม สมดั่งปณธิาน “มช. เป็นพลังของแผ่นดนิ     

เพื่อรับใช้สังคม” ขอฝากค�าขอบคุณจากใจมายังพี่น้องชาวสถาบันฯ ทุกท่าน ..... พบกันใหม่ ฉบับหน้าจ้า......

 รักทุกคนนะ แต่ไม่อยากจะบอก ออิ.ิ..
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ค่านิยมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผลงานพวกเรา รวมกับมติการประชุม กบส ครั้งที่ 1/2558

Responsibility รับผิดชอบทุกภารกิจ

Innovation           มีความคิดสร้างสรรค์

Harmony   ร่วมมือร่วมใจประสานกัน

Enthusiasm  กระตือรือร้นขมีขมัน

Spirit   ดว้ยจติวญิญานชาวสถาบนัฯ

 รับผิดชอบทุกภารกิจ   มีความคิดสร้างสรรค์

ร่วมมือร่วมใจประสานกัน   กระตือรือร้นขมีขมัน

ด้วยจิตวิญญาณชาวสถาบัน   วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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“เล่าขานงานวิจัย”

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 ปัญหาเอดส์ในผู้สูงอายุ

 สวัสดีปีใหม่ครับ สารสถาบันฉบับนี้ผมมีเรื่องราว     

น่าสนใจเรือ่งหนึง่มาเล่าสูก่นัฟัง หลายคนอาจคดิว่าการตดิเชื้อ

เอชไอวีหรือป่วยเป็นเอดส์ เป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวเท่านั้น    

แต่อันที่จริงเอดส์ก�าลังเป็นปัญหาส�าคัญในผู้สูงอายุ และม ี  

แนวโน้มจะรนุแรงมากขึ้นในอนาคต จากข้อมลูทางระบาดวทิยา

พบว่า ร้อยละ 30 ของผู้ติดเชื้อในประเทศที่พัฒนาแล้ว           

เช่นสหรัฐอเมริกาและในทวีปยุโรป มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 

ส�าหรับในประเทศก�าลังพัฒนาคาดว่าตัวเลขนี้อยู่ที่ประมาณ

ร้อยละ 10 และก�าลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 สาเหตุส�าคัญที่ท�าให ้มีผู ้สูงอายุติดเชื้อเอชไอว ี           

ในสัดส่วนที่สูงนั้น ได้แก่การได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

มากขึ้น และผลการรักษาที่ดีท�าให้ผู ้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุ  

ยืนยาวขึ้น รวมถึงการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มคนที่อายุน้อย     

ลดลง และการที่ผู ้สูงอายุจ�านวนมากยังมีพฤติกรรมเสี่ยง       

ต่อการติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมเสี่ยง     

ทางเพศท�าให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ส�าหรับประเทศไทย

ปัญหานี้จะรุนแรงและเกิดขึ้นในอัตราที่ เร็วกว่าประเทศ      

ก�าลงัพฒันาอืน่ๆ เนือ่งจากเมือ่เปรยีบเทยีบกนัแล้ว การระบาด

ของเอดส์ในประเทศไทยเกิดขึ้นก่อนและรุนแรงกว่า นอกจาก

นั้นโปรแกรมยาต้านไวรัสของประเทศเราก็มีความครอบคลุม

สูงและได้ผลดมีาก

 เนือ่งจากผูส้งูอายมุกัทราบว่าตนเองตดิเชื้อเอชไอวล่ีาช้า ท�าให้ผลการรกัษาไม่ด ีมอีตัราตายสงูกว่าการตดิเชื้อในวยัหนุม่สาว 

นอกจากนัน้การตดิเชื้อเอชไอวเีมือ่ร่วมกบัอายทุีเ่พิม่ขึ้น จะไปเร่งความเสือ่มของร่างกายให้เรว็ขึ้นเมือ่เทยีบผู้ทีไ่ม่ตดิเชื้อในวยัเดยีวกนั 

ส่งผลให้มีโอกาสเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่นโรคกระดูกพรุน มะเร็งบางชนิด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบสมองและ      

เส้นประสาท เป็นต้น นอกจากนัน้ผูส้งูอายทุีอ่ยูร่่วมกบัเชื้อเอชไอวยีงัประสบปัญหาเกีย่วกบัสขุภาพจติ การขาดการช่วยเหลอืทางสงัคม 

และมปีัญหาเศรษฐกจิอกีด้วย ในปี 2558 นี้ สถาบันฯ จะด�าเนนิโครงการวจิัยเกี่ยวกับปัญหาเอชไอวใีนผู้สูงอายุนี้ โดยใช้งบประมาณ

โครงการมหาวทิยาลัยวจิัยแห่งชาต ิความคบืหน้าเป็นอย่างไรจะค่อยๆ แจ้งให้ทราบนะครับ

ตัวอ ย่างโปสเตอร์ รณรงค์ป้องกัน เอชไอวี ใน                         

ผู้สูงอายุของเมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 สารสถาบันฯในมอืท่านผู้อ่านฉบับนี้ ยังอยู่ในช่วงบรรยากาศขึ้นปีใหม่ 2558 ชาวศูนย์ชวีโมเลกุลฯ ก็ขอถอืโอกาสสวัสดปีีใหม่ 

มายังท่านผู้อ่านทุกๆ ท่านค่ะ และเช่นเคยที่จะมีเรื่องราวงานวิจัยและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของศูนย์มาน�าเสนอเท่าที่สัมปทานเนื้อที่   

จะอ�านวย

 ขอเริ่มด้วยเรื่องของการ แสดงความยนิด ีกับรางวัลมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ “ช้างทองค�า” ประจ�าปี 2557 ของหัวหน้าศูนย์

ชวีฯของเรา คอื ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภญิโญ อันเป็นรางวัลเชดิชูเกยีรต ิในฐานะนักวจิัยดเีด่น สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพซึ่งอาจารย์

ก็ได้เข้ารับรางวัลเป็นที่เรยีบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

 อันดับต่อมาก็ขอร่วมยนิดกีับความส�าเร็จในการศกึษาระดับมหาบัณฑติของ Mr.Steven Andy Stenhouse ซึ่งเป็นนักศกึษา

ปรญิญาโทจากคณะแพทย์ที่ได้มาท�าวทิยานพินธ์ในห้องปฎบิัตกิารของศูนย์ฯ โดยม ีดร.นงคราญ  ล�าจวน เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาร่วม

กับคณาจารย์จากภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปรสิตวิทยา)  

ในวันที่ 22 มกราคม 2558 ทางศูนย์ฯ ก็ขอถอืโอกาสแสดงความยนิดกีับมหาบัณฑติด้วยค่ะ
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 ในเดือนมกราคมนี้ยังเป ็นเดือนที่มีความหมาย           

ในวงการสาธารณสุขอีกด้วย โดยเป็น Cervical Health    

Awareness Month ซึ่งประกาศโดย องค์กรทางด้านสุขภาพ 

ของสหรัฐคอื The American Social Health Association (ASHA) 

และ The National Cervical Cancer Coalition (NCCC)               

เพื่อต้องการรณรงค์ให้ผู้หญิงทุกคนได้รับการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกและวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV         

ซึ่งแสดงให้เห็นถงึผลกระทบส�าคัญที่มาจากการตดิไวรัส HPV 

ในสตรี ทางศูนย์ชีวโมเลกุลฯ ก็ได้มีการด�าเนินงานทาง          

ห้องปฎิบัติการในการตรวจการติดเชื้อและการจ�าแนกชนิด 

สายพันธุ์ต่างๆ ของเชื้อ HPV ในมะเร็งที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน 

 เนือ่งจากเชื้อไวรสั HPV เป็นเชื้อทีไ่ม่สามารถเพาะแยก

ได้ด ้วยวิธีมาตรฐานที่ท�ากันทั่วไปในห้องปฎิบัติการทาง       

ไวรัสวิทยา ดังนั้นในการตรวจวินิจฉัยเชื้อ HPV จึงต้องอาศัย

การตรวจพันธุกรรม DNA ของเชื้อ ซึ่งสามารถท�าได้ไม่ยาก  

โดยการใช้เทคนิคทาง Molecular ต่างๆ เช่นการสกัด DNA     

การเพิ่มขยายยีนส์หรือ PCR การจ�าแนกชนิดสายพันธุ์โดยใช้ 

probe ที่จ�าเพาะต่อสายพันธุ์ต่างๆของเชื้อ ในการท�า PCR      

เพื่อตรวจเชื้อ HPV นั้น ห้องปฎิบัติการของเราสามารถ      

ด�าเนินการแบบปกติท่ัวไป (regular or conventional PCR)      

และแบบการวัดเป็นปรมิาณ (quantitative PCR) ซึ่งจะช่วยให้

เรามีข ้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการติดเชื้อ HPV ที่ละเอียด          

เพิ่มมากขึ้น ที่สามารถน�าไปหาความสัมพันธ์กับตัวแปรทาง  

คลนิกิต่างๆ

 งานศึกษาวิจัยที่ด�าเนินการในห้องปฎิบัติการไวรัสของ  

ศูนย์ชวีโมเลกุลฯ โดย ดร.อุทัยวรรณ  อุทัยพัฒน์ ได้ให้ความร่วมมอื

ในการตรวจการตดิเชื้อและการจ�าแนกชนดิสายพันธุ์ต่างๆ ของเชื้อ 

HPV อยูใ่นขณะนี้คอืการศกึษาทางระบาดวทิยาของเชื้อ HPV ในกลุม่

ประชากรชายรักชาย อันเป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบันฯ    

กบัประเทศญีปุ่น่ แนวทางการศกึษาดงักล่าวนี้ ถอืว่าเป็นก้าวส�าคญั 

ในการหาความสัมพันธุ์ของการติดเชื้อ HPV กับการเกิดมะเร็ง    

ทวารหนัก (Anal cancer) ซึ่งแต่เดมิจัดว่าเป็นมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อย

ในประชากรทั่วไป (ประมาณ 1 ใน แสนราย) แต่ไม่นานมานี้ เริ่มมี

รายงานของอุบัติการณ์การพบโรคนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นในประชากร        

ชายรักชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ถึงแม้       

ในอดีต สาเหตุของมะเร็งทวารหนักไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ     

เชื้อ HPV เท่าใดนัก แต่ในปัจจุบันเริ่มที่จะมหีลักฐานว่า HPV อาจมี

ส่วนเกี่ยวข้อง และจากผลการศึกษาของเราก็บ่งบอกถึงการม ี  

ความชุกของการติดเชื้อ HPV ในประชากรกลุ ่มนี้ค่อนข้างสูง         

หากเทยีบกบัความชกุของการตดิเชื้อ HPV ในกลุม่สตรวียัเจรญิพนัธุ์

ทั่วไป ส่วนผลการศึกษาโดยละเอียดของโครงการคงจะออกสู่

สาธารณะในอีกไม่ช ้านี้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่นอกจากจะสร้าง            

องค์ความรู ้ ยังสามารถเป็นแนวทางทางด้านความเหมาะสม       

(หรือไม่เหมาะสม) ของวัคซีนป้องกันการเชื้อ HPV ที่มีในปัจจุบัน  

กับกลุ่มประชากรนี้ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการช่วย

กระตุ้นให้มกีารตระหนักถงึปัญหาของโรคจากเชื้อ HPV และมะเร็ง

ทวารหนักในกลุ ่มประชากรนี้ ที่วงการแพทย์และสาธารณสุข        

ของประเทศต้องเตรยีมรับมอืในอนาคต

 เรือ่งราวงานวจิยัทีน่่าสนใจของศนูย์ฯยงัมอีกีมากมาย 

ก็จะขอน�าเสนอในสารสถาบันฯ ฉบับต่อๆ ไป พบกันใหม่     

ฉบับหน้าค่ะ
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ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด 

 ในปี 2558 นี้ ทางกลุ่มงานวจิัยด้านสารเสพตดิ มโีครงการที่ท�าต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 2 โครงการ คอื

---------  1. การศกึษาสารเคม ี(เมตาบอไลต์) ในสมองของผู้ตดิเชื้อเอชไอวแีละผู้ตดิสารเมธแอมเฟตตามนี โดยการตรวจ

ด้วยสนามแม่เหล็กหรอื MRI study

 โครงการนี้เป็นโครงการระยะฝึกอบรมคณะนกัวจิยัให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัการวจิยั

ทางด้านสมอง และจิตประสาทของผู ้ติดสารเสพติดเมธแอมเฟตตามีน (ยาบ้า)       

เปรยีบเทยีบกับตดิเชื้อเอชไอว ี  ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาอาสาสมัคร 3 กลุ่มได้แก่ 

กลุ่มผู้ติดสารเสพติดเมธแอมเฟตตามีน (ยาบ้า) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  และผู้มีสุขภาพด ี   

อกีกลุ่มละ 5 ราย เพื่อให้ได้อาสาสมัครทัง้หมด 60 ราย โครงการนี้จะสิ้นสุดในเดอืน

พฤษภาคม 2558

 ในระหว่างการศึกษาวิจัยนักวิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นช่วงๆ เพื่อศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับสมองและจิตประสาทในอาสาสมัครทั้ง 3 กลุ่ม และเขียนรายงาน          

เผยแพร่ ขณะเดยีวกันได้น�าข้อค้นพบต่างๆ มาพัฒนาโครงการวจิัยเพื่อขอรับทุน     ขนาดใหญ่ (RO1) จากสถาบันยาเสพตดิและสถาบัน

สุขภาพจิต ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ส่งโครงการเพื่อขอรับทุนดังกล่าวในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้ว คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา

ประมาณเดอืนมนีาคม 2558

---------  2. โครงการตดิตามสนบัสนนุและพฒันาศกัยภาพ ภาคผีูร้บัทนุโครงการสร้างเสรมิสขุภาพ ทีมุ่ง่เน้นการป้องกนั

แก้ไขปัญหาสารเสพตดิและการเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ภายใต้แนวคดิและกระบวนการ

 โครงการนี้ได ้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ          

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นโครงการที่นักวิจัยของสถาบันฯท�าหน้าที่ติดตาม    

และให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่กลุ ่มสมาชิกชุมชนที่ด�าเนินโครงการแก้ปัญหา               

สารเสพตดิ ใน 4 จังหวัดได้แก่ เชยีงใหม่ ล�าพูน ล�าปางและแม่ฮ่องสอน ในช่วงเดอืน

ธันวาคม 2557 ถึงมกราคม 2558 ผู้ช่วยนักวิจัยได้ออกติดตามการด�าเนินงาน        

ในพื้นที่ 4 จังหวัดเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งจะเป็นช่วงสุดท้ายของการด�าเนินงานแก้ปัญหา 

สารเสพติดของชุมชน การติดตามครั้งนี้จะมีการแนะน�าเรื่องการเขียนรายงานผล

การด�าเนินงานและรายงานการเงินแก่ สสส. และจะมีการนัดประชุมเสนอผล        

การด�าเนนิงานในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 ด้วย
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 สวัสด ีปี 2558 พี่น้องชาวสถาบันฯ ขอให้ปีนี้เป็นปีทองของทุกๆ ท่าน โดยในปีที่ผ่านมาศูนย์ฯ ของเรามกีารประชุมเพื่อ

สรปุภาพรวมการด�าเนนิโครงการวจิยัตามพนัธกจิของศนูย์ฯ ทัง้เรือ่งการจดัการความรูสู้ก่ารท�างานจรงิ (KM) มกีารน�าเสนอผลงาน 

และรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของหน่วยต่างๆ ภายในศูนย์ รวมทั้งการน�าเสนองานวิจัยที่สนใจของนักศึกษาในระดับ        

ปรญิญาโทและปรญิญาเอก พร้อมตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ

 และเข้าร่วมกจิกรรมสัมมนาประจ�าปีของสถาบันฯ ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาณ โรงแรมกรนีเลครสีอร์ท 

โดยมกีารจัดซุ้มกจิกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัลให้กับผู้มาร่วมงาน และร่วมแสดงในกจิกรรมภาคกลางคนืด้วย
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 ในปี 2558 นี้ ศูนย์ของเราเข้าร่วมกิจกรรมกับ         

ทางสถาบนัฯ ดงันี้ เจ้าหน้าทีศ่นูย์ฯ ร่วมออกบธูบรกิารวชิาการ

ในงานฤดหูนาว งานกาชาด และงาน OTOP ของดเีมอืงเชยีงใหม่ 

ประจ�าปี 2558 ตัง้แต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถงึ 4 มกราคม 

2558 ณ ลานด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชยีงใหม่

 และร ่วมกิจกรรมออกบูธนิทรรศการ ในงาน                 

วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ประจ�าปี 2558   

วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน ระหว่างวันที่    

19 – 24 มกราคม 2558 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่

 นอกจากนัน้ศูนย์ฯ ของเรายังมกีจิกรรมและการด�าเนนิงานในด้านต่างๆ ดังนี้ครับ

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 1.   หน่วยฯ ร่วมกบัศนูย์วจิยัและฝึกอบรมด้านสิง่แวดล้อม 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ   

และสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเพื่อชี้แจงและแนะน�าโครงการวิจัย         

กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชยีงรายและจังหวัดน่าน ในโครงการ 

ศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีก�าจัด      

ศัตรูพืชกลุ ่มออร์กา-โนฟอสเฟต ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน            

ด ้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส ่วนร ่วม พื้นที่จังหวัดน ่านและ            

จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริม

คณุภาพสิง่แวดล้อม นายเสรมิยศ  สมม่ัน เป็นประธานในการประชุม 

ซึ่ งมี เจ ้าหน ้าที่จากหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้อง เช ่น ส�านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาตจิังหวัด น่าน-เชยีงราย ส�านักงานเกษตรจังหวัด 

ผูแ้ทนจากโรงพยาบาลต่างๆ ผูป้ระสานงานจากมหาวทิยาลยัในพื้นที่ 

และแกนน�าเกษตรกรจากอ�าเภอต่างๆ โดยมีการตอบข้อซักถาม   

และแลกเปลีย่นแนวทางในการด�าเนนิโครงการ พร้อมทัง้ร่วมวางแผน

การเก็บตัวอย่างในพื้นที่ร่วมกันอย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุดด้วย



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   11

 2.   หน่วยฯ น�าโดย ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล        

พร้อมด้วย Dr.Kelly Dowdall Garberson Management Assistant  

และ Pakakrong Makpun Williams Community Liaison Assistant 

ตัวแทนจากสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจ�าจังหวัดเชียงใหม่       

และ นายแสวง  กาวชิยั นางสาววรางคณา  นาคเสน นางสาวนพิรรณ 

ศรีนวล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ลงพื้นที่ในอ�าเภอแม่แจ่ม และอมก๋อย ในโครงการ “การเฝ้าระวัง  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ มลพษิหมอกควัน และผลกระทบ

สุขภาพ ในพื้นที่มีจุดความร้อนสูงในจังหวัดเชียงใหม่” ในระหว่าง   

วันที่ 6 พฤศจกิายน 2557 เพื่อประสานงานและด�าเนนิโครงการวจิัย

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลแม่แจ่ม และ           

อบต. ต.แม่ศกึ โดยมกีารตดิตัง้เครือ่งวดัปรมิาณฝุน่ละอองขนาดเลก็ 

เพื่อประเมินค่าฝุ่นพีเอ็ม 10 ในอากาศ ณ โรงพยาบาลแม่แจ่ม 

นอกจากนั้นยังได้มีการลงส�ารวจพื้นที่ในชุมชน เพื่อเก็บข้อมูล      

เบื้องต้น และวางแผนการด�าเนนิโครงการในระยะต่อไป

 3.   หน่วยฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโครงการ ศกึษาพัฒนา

แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชกลุ ่ม       

ออร์กา-โนฟอสเฟต ในพื้นทีภ่าคเหนอืตอนบนด้วยกระบวนการวจิยั

แบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่จังหวัดน่าน และ เชียงราย ระหว่างวันที่          

1 – 30 ธันวาคม 2557 ในทุกอ�าเภอของจังหวัดน่านและเชียงราย 

โดยมกีารเกบ็ตวัอย่างเลอืด และ ตวัอย่างปัสสาวะ ของกลุม่เกษตรกร 

และ กลุ่มผู้บรโิภคทั่วไป และนักศกึษาในระดับมหาวทิยาลัย จ�านวน 

800 คน เพื่อตรวจวัดระดับการได้รับสัมผัสสารเคมทีางการเกษตร

ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต จากเลอืด และปัสสาวะ 
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 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส และพนักงานโครงการวิจัยด้านมลพิษหมอกควันและสุขภาพ              

ร่วมรับเสด็จ ณ อาคารอ�านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ เพื่อถวายรายงานผลการวิจัย “โครงการวิจัย           

ด้านมลพษิหมอกควนัและสขุภาพ ในภาคเหนอืตอนบน” ทีส่ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ ด�าเนนิงานร่วมกบัโรงพยาบาล

เทพรัตนเวชชานุกูลฯ และพื้นที่ชุมชนในอ�าเภอแม่แจ่ม โดยการสนับสนุนทุนด�าเนนิงานจากมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อ 

 หน่วยฯ ได้ด�าเนนิการโครงการ “การศกึษาความชกุและปัจจยัเสีย่งของโรคหลอดเลอืดส่วนปลายในผูป่้วยเอชไอว”ี เนือ่งจาก

การที่หลอดเลือดแดงที่ขาตีบตันมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบ จากการศึกษาพบว่า   

เมื่อใดก็ตามที่มหีลอดเลอืดที่ขาตบีตันจะมโีอกาสหลอดเลอืดแดงที่สมองหรอืหัวใจตบีร่วมกันกว่า 80% โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มนี้

ที่ได้รับยาต้านซึ่งมีผลต่อระบบหลอดเลือดเร็วกว่าคนปกติ 20 ปี โดยการใช้เครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดอัตโนมัต ิ                 

(Automatic Ankle Brachial Index mechine) ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจการตีบตันของหลอดเลือด ตรวจอายุของหลอดเลือดแดง            

และจังหวะการเต้นของหัวใจ โดยที่การตรวจนี้เหมือนการวัดความดัน ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด ใช้เวลาการตรวจเพียงเล็กน้อย

ประมาณ 5-10 นาที
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

 โครงการ  “ผลของการบริ โภคอาหารที่ มี

คาร์โบไฮเดรตต�่าปานกลางต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับ

ไขมันไตรกลเีซอไรด์ ภาวะเมตาบอลกิและรูปร่างในผู้ป่วย

ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีการ กระจายตัวของไขมันผิดปกต ิ     

และระดบัไขมนัไตรกลเีซอไรด์สงูจากผลของยาต้านไวรสั: 

การศึกษาน�าร่อง” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง    

ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วย 

ในโครงการ ปัจจุบันได้อาสาสมัครแล้วทั้งสิ้น 10 ราย                  

ตามเป้าหมายของโครงการ ซึง่อยูร่ะหว่างการวเิคราะห์ปรมิาณ

สารอาหารจากตัวอย่างที่เก็บจากอาสาสมัคร
 โครงการ “ค่าไอโอดนีในปัสสาวะของหญงิตัง้ครรภ์

ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          

ในแต่ละช่วงอายุครรภ์” เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างแล้ว        

อยู่ระหว่างด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

 นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีโครงการที่มีการวิจัย         

เพื่อการติดตามภาวะไอโอดีนในประชากร โดยได้ด�าเนินการ

วิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนจากตัวอย่างเกลือในครัวเรือน             

5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ น่าน 

สุโขทัย และก�าแพงเพชร จ�านวนตัวอย่างเกลือทั้งสิ้น 6,181 

ตวัอย่าง และวเิคราะห์ปรมิาณไอโอดนีในตวัอย่างปัสสาวะจาก

ครวัเรอืนในจงัหวดัเชยีงใหม่ รวมทัง้สิ้น 1,963 ตวัอย่าง ปัจจบุนั

อยูร่ะหว่างการวเิคราะห์ปรมิาณโซเดยีมในปัสสาวะ (ด�าเนนิการ

วเิคราะห์แล้ว 1,164 ตัวอย่าง คดิเป็น 59.3%)

 โครงการ “โภชนาการและความมัน่คงด้านอาหาร

ในพื้นที่สูงของประเทศไทย” ระยะที่ 2 ได้เริ่มด�าเนนิการแล้ว

โดยมีระยะเวลาด�าเนินการระหว่าง พฤษภาคม 2557-

กุมภาพันธ์ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการที่สามารถ

ใช้ในการปรบัปรงุภาวะโภชนาการ และท�าให้มคีวามมัน่คงด้าน

อาหาร ส�าหรับกลุ่มเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี ในพื้นที่ต�าบลบ้านทับ  

และต�าบลปางหนิฝน อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชยีงใหม่ ปัจจุบัน

ได้ท�าการเก็บข้อมูลภาคสนามเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง

กระบวนการแก้ไขปัญหาโภชนาการและความมัน่คงทางอาหาร

ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง

 โครงการบรกิารวชิาการ หัวข้อกจิกรรม “การจัดตั้ง

เครือข่ายพัฒนาศักยภาพอาหารพื้นเมืองและตรวจสอบ

ปรมิาณสารตกค้างปนเปือ้นในอาหารพืน้เมอืงภาคเหนอื” 

ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2557 ปัจจุบันได้ด�าเนนิการเสร็จสิ้นแล้ว
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 ผลงานวจิัยในหน่วยวจิัยโภชนาการ เรื่อง ดัชนสีุขภาพ และ ถั่วเน่า/ถั่วชวีภาพ ได้น�าไปร่วมจัดแสดงในมหกรรมงานฤดูหนาว

และงาน OTOP ของดเีมอืงเชยีงใหม่ ในวันที่ 2 มกราคม 2558 โดยมบีุคคลากรของหน่วยฯ ได้แก่ คุณโพธิ์ศร ีลลีาภัทร์ คุณธวัชชัย  

ค�ารนิทร์ และ คุณนคร ปรวิัตรสกุลชัย ไปร่วมเป็นผู้น�าเสนอ

 น�าเสนอโปสเตอร์ เรือ่ง อาหารและโภชนาการตามวถิชีวีติและวฒันธรรมล้านนา: ถัว่เน่าและถัว่ชวีภาพ จดัแสดงและจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพท่าโป่ง ต�าบลบ้านแม อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ น�้าพริกค่ัวทราย 

ขนาดบรรจุ 20 กรัม ราคา 10 บาท และเผยแพร่เอกสารผลติภัณฑ์ถั่วชวีภาพ

 น�าเสนอโปสเตอร์ เรื่อง การประเมินภาวะโภชนาการและข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย (ดัชนีสุขภาพ 

ดัชนมีวลกาย เส้นรอบวงเอว และโภชนบัญญัต ิ9 ประการ) สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพได้พัฒนาดัชนสีุขภาพขึ้น เพื่อใช้ในการ

ประเมนิภาวะโภชนาการอย่างง่ายโดยการใช้ความสูง (หน่วยเป็นเซนตเิมตร) ลบด้วยน�า้หนักตัว (หน่วยเป็นกโิลกรัม) และน�าผลลัพธ์

มาเปรียบเทียบกับตารางดัชนีสุขภาพ ท�าให้สามารถประเมินด้วยตนเองได้ว่าอยู่ในเกณฑ์: ผอม สมส่วน ท้วม เป็นโรคอ้วน                     

หรอืเป็นโรคอ้วนอนัตราย ซึง่บคุคลทัว่ไปสามารถท�าการค�านวณดงักล่าวได้โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้เครือ่งคดิเลขเหมอืนกบัดชันมีวลกาย
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แสดงความยินดีกับ

รองผู้อ�านวยการ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ที่ได้รับรางวัลช้างทองค�า

 ศ. นพ.ขวญัชยั  ศภุรตัน์ภญิโญ รองผูอ้�านวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับรางวัล "ช้างทองค�า" 

ประจ�าปี 2557 จาก ศ. นพ.อาวุธ  ศรสีุกร ี เนื่องในโอกาส  

เป็นผู ้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ “ช้างทองค�า” ประจ�าปี 2557 ประเภทนักวจิัยดเีด่น 

ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีผู้อ�านวยการสถาบันฯ      

ศ.  นพ.สุวัฒน ์   จริยาเลิศศักดิ์  พร ้อมด ้วยคณบด ี                           

คณะแพทยศาสตร์ รศ. นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ร่วมแสดง 

ความยินดี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นวันคล้าย       

วันสถาปนามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่
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อบรมหลักสูตร

การจดัการงานวจิยัทางคลนิกิ 

ครั้งที่ 2

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดอบรม

หลักสูตรการจัดการงานวิจัยทางคลินิก ครั้งที่  2                

(2nd Clinical Research Management Training) ระหว่าง

วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4        

(ห้องเอนกประสงค์) อาคาร 1 เพื่อถ่ายทอดความรู้       

และประสบการณ์ในการด�าเนินงานวิจัยทางคลินิก      

ของสถาบันฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ

ด�าเนินงานวิจัยกับคณะแพทย์ และหน่วยงานวิจัยต่างๆ 

โ ด ย มี นั ก วิ จั ย แ ล ะ ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ จ า ก ส ถ า บั น ฯ                            

คอยถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูเ้ข้ารบัการอบรมจ�านวน 25 คน 

จากหลายหน่วยงานทั่วประเทศ ตลอดการอบรม 4 วัน
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"Visitor"

นกัวจิยัญีปุ่น่แสวงหาความรว่มมอืกบันกัวจิยัสิง่แวดลอ้ม 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

          Prof.Toshihiko IMATO Dr. Eng. จาก Department of Applied 

Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyushu Univrsity, 

เมอืง Fukuoka, ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ ดร.ทพิวรรณ ประภามณฑล 

นักวจิยัอาวโุส ดร.สรุตัน์  หงษ์สบิสอง นักวจิยั และนางสาววรางคนา 

นาคเสน พนักงานวจิัยโครงการ พร้อมกันนี้ได้เข้าชมห้องปฏบิัตกิาร

พษิวทิยา หน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วจิัยวทิยาศาสตร์

สุขภาพประยุกต์ ทั้งนี้เพื่อแสวงหาความร่วมมืองานวิจัยด้าน          

การวเิคราะห์โดยใช้เทคนคิใหม่ๆ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558

 Prof.IMATO เป็นวทิยากรการประชุม "TRF Seminar Series 

in Basic Research CVIII: "Analytical Science: Past, Present and 

Future" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย       

ศ. ดร.เกตุ กรุดพันธุ์ Center of Exellence for Innovation in             

Analytical Science and Technology และ ส�านกังานกองทนุสนับสนุน

การวจิัย (สกว.)

...

ร่วมต้อนรับ Prof.Chris Beyrer

สานต่อความร่วมมืองานวิจัยด้านโรคเอดส์

 ศ. นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยนักวิจัย และบุคลากรด้านงานวิจัย      

ของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Chris Beyrer MD, MPH,      

Departments of Epidemiology, International Health, and Health      

Behavior and Society Director, Center for Public Health and Human 

Rights Associate Director, JHU Center for AIDS Research President, 

International AIDS Society Bloomberg School of Public Health,           

The Johns Hopkins University ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนสถาบันฯ            

เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับทุน Fogarty และวางแผนความร่วมมือ         

ด้านโครงการวิจัยในกลุ่ม MSM อีกด้วย ณ ห้องประชุม DONALD      

JEFFREY GIBSON ชัน้ 2 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558
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สถาบันฯ จัดท�าระบบ LED TV เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถาบันฯ 

ในระยะเริ่มแรก ทดลองติดตั้งไว้ที่ ชั้น 1 อาคาร 1 และคาดว่าจะขยายไปยัง

อาคาร 2 และอาคาร 3 ต่อไป ในภายหลัง

         หน่วยงาน โครงการวิจัยใด ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ตนเอง 

สามารถส่ง presentation มาได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ VDO, Powerpoint 

ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ 

อีเมล์ uwanna@rihes.org หรือโทร 5055-8 ต่อ 118

นักวิจัยด้านโรคเอดส์จากญี่ปุ่น

เยือนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 Pro fessor  K ihara Masah i ro ,  MD, PhD                          

Head of Department of Global Health and Socio-           

epidemiology, Kyoto University School of Public Health, 

Japan พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมเยือนสถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ โดยม ีศ. นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ 

ผู ้อ�านวยการ และนักวิจัยด้านโรคเอดส์ของสถาบันฯ        

ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY   

GIBSON ชัน้ 2 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ซึ่งการพบปะ

ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้าน    

การวิจัย และบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง HIV/AIDS              

ในอนาคตอกีด้วย

...
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 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรมงานวันเอดส์โลก 

World AIDS Day 2014 ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์การค้าเซน็ทรลัเฟสตวิลั เชยีงใหม่ ซึง่กจิกรรมครัง้นี้จดัโดยเทศบาล

นครเชียงใหม่ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายคนท�างานด้านเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ 

โดยม ี นายนาวนิ  สนิธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่เป็นประธานในพธิ ี นอกจากนี้ยังมกีารมอบรางวัล  

ให้แก่ตัวแทนจากหน่วยงานที่ท�างานด้านการป้องกันเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง รวมถงึสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

โดยม ี คุณผ่องพรรณ เสาร์เขยีว เป็นตัวแทนรับรางวัลในครัง้นี้ จากนัน้ประธานได้กล่าวเปิดงาน พร้อมปล่อยแถว

ขบวนรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์จากหน่วยงานภาคีต่างๆ ไปตามสถาบันการศึกษาและรอบตัวเมืองเชียงใหม่               

เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนัก เรื่องการป้องกันเอดส์ ภายใต้ค�าขวัญ “Getting To Zero” ลดเอดส์ให้เหลอืศูนย์ได้

 จากข้อมูลการคาดประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2557 ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต 

24,573 ราย เฉลี่ย 3 รายต่อชั่วโมง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ปีละ 8,535 ราย หรือเฉลี่ยติดเชื้อใหม่ชั่วโมงละ 1 ราย           

ในขณะที่จังหวัดเชยีงใหม่มผีู้ป่วยเอดส์สะสมตัง้แต่เริ่มระบาดเมื่อปี 2531 จ�านวน 24,027 ราย ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 3 

ของประเทศ ในจ�านวนนี้เสยีชวีติไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่ง การรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถงึการกระตุ้น

ให้รู้จักการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเอสด์ ตลอดจนการหมั่นเข้าไปตรวจหาเชื้ออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง        

เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่จะช่วยให้สังคมเชยีงใหม่ หรอืแม้แต่โลกของเรายุตปิัญหาเอดส์ได้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกิจกรรม

วันเอดส์โลกประจ�าปี 2557

"Doing & Training"
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...

รายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านโรคเอดส์ แก่โรงพยาบาลเครือข่าย

ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการประชุมเรื่อง 

“ความก้าวหน้าทางการวิจัยในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและ

การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์” ในวันที่ 9 มกราคม 2558  

ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูค�า อ.เมือง จ.เชียงใหม่     

เพื่อรายงานความก้าวหน้าทางการวิจัยในการป้องกันการติดเชื้อ

เอชไอวีและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ตลอดจน

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยต่างๆ ที่ก�าลังด�าเนินการ          

ในสถาบันฯ โดยมีผู ้ เข ้าร ่วมประชุมจากโรงพยาบาลชุมชน                     

ใน 5 จังหวัดภาคเหนอื ได้แก่ เชยีงใหม่ เชยีงราย ล�าพูน ล�าปาง  

และพะเยา จ�านวน 49 โรงพยาบาล ซึ่งเป็นเครอืข่ายความร่วมมอื

ของสถาบันฯ ด้วย

ผอ. และบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมประชุม

Bangkok International Symposium on HIV Medicine

 ศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์  ผู ้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และบุคลากรสถาบันฯ   

เข้าร่วมประชุมวชิาการ Bangkok International Symposium 

on HIV Medicine ครั้งที่ 17 และได้เป็นวิทยากรบรรยาย     

ในหัวข้อ “When and how to implement PrEP in                 

resource-limited settings?” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาตสิริกิติิ์ 

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2558
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...

ร่วมสร้างแรงบันดาลใจกับงานวิจัยสายป้องกันโรคเอดส์ 

โดยผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ผ่านรายการ CMU Research Idol

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นแขกรับเชิญในรายการ 

CMU Research Idol ซึง่เป็นรายการทีเ่ชญินกัวจิยัทีม่ผีลงานโดดเด่น เป็นทีรู่จ้กั และสร้างชือ่เสยีงให้กบัมหาวทิยาลัย

เชียงใหม่ มาร่วมพูดคุยถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่         

ออกอากาศทาง Channel Research Community ทางเว็บไซต์ Youtube และทาง CMU Channel ด้วย โดยมกีาร    

ถ่ายท�า ณ พมิานเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558

 ทัง้นี้ผู้อ�านวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การท�างานวจิัยด้านโรคเอดส์ 

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี และผลงานวิจัยชิ้นล่าสุดในโครงการ MTN-017 ที่เป็นการ      

น�าเจลผสมยาต้านไวรัส HIV มาใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ซึ่งเป็นการสร้าง           

องค์ความรู้ใหม่ให้กับวงการแพทย์ของโลก นอกจากนี้ยังถ่ายทอดความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านการป้องกัน        

โรคเอดส์ซึ่งในวงการวิจัยทั่วโลกก�าลังให้ความสนใจในขณะนี้รวมถึงอนาคตด้วย โดยงานวิจัยหลายชิ้นที่                     

ศ. นพ.สุวัฒน์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าไปมีส่วนร่วมนั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น                 

ต่อการรักษาและการป้องกันโรคเอดส์ อันจะเป็นความหวังในการลดจ�านวนผู้ตดิเอดส์ให้เหลอืศูนย์ได้ในอนาคต

อบรมวิชาการ เรื่อง Clinical Utility of 

new Beckman Coulter parameters and CPD

 บุคลากรจากหน่วย Clinical Laboratory Unit        

ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับการอบรม

วิชาการ เรื่อง Clinical Utility of new Beckman Coulter 

parameters and CPD โดยวิทยากรจากบริษัท Beckman 

Coulter Inc. ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON   

ชัน้ 2 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ในการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ และน�ามา

ประยุกต์ใช้ส�าหรับงานวจิัยทางคลนิคิที่มคีุณภาพต่อไป
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"Activities"

ถวายพระพรแด่
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

วันที่ 5 ธันวาคม 2557
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รว่มการแข่งขันกฬีาบุคลากร

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

ครั้งที่ 32

วันที่ 20 ธันวาคม 2557

 "ร ่ วมแสดงความย ินด ี ก ั บ
ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม"่

คณะบริหารธุรกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้าย              
วนัสถาปนาคณะบรหิารธรุกจิ วนัที ่19 ธนัวาคม 2557

คณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันคล้าย                 
วันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 สถาบนัวจิยัสงัคม เนื่องในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา

สถาบันวิจัยสังคม วันที่ 28 มกราคม 2558
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งานเลี้ยงน�้าชา

แสดงความยนิดกีับ

รองผู้อ�านวยการ

ที่ได้รับรางวัลช้างทองค�า

วันที่ 28 มกราคม 2558

สมัมนาเพื่อพัฒนาองค์กร

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์

สุขภาพ ประจ�าปี 2557

วันที่ 26 ธันวาคม 2557
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"Special Interview"

พญ.ลนิดา  เอือ้ไพบลูย์
    นักวิจัยดีเด่น

     ประจำ�ปี 2554-2557

 เรียนจบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2538 หลังจากจบก็ได้ไป

ท�างานเป็นแพทย์ใช้ทุน (โรงพยาบาลค�าตากล้า จังหวัดสกลนคร) 

3 ปี และกลับไปเรียนต่อหลักสูตรกุมารเวชศาสตร์ 3 ปี ไปท�างาน       

โรงพยาบาลชมุชน (อ�าเภอฝาง)  4 ป ีจงึไดเ้ขา้มาท�างานที่สถาบนัฯ 

หลังจากนั้นก็ ได้มี โอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท               

สาขาสาธารณสุข (MPH) มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ ในปี 2554 

ตอนนี้ท�างานกับสถาบันในต�าแหน่งนักวิจัย งานวิจัยส่วนใหญ่    

เกียวข้องกับการติดเชื้อ HIV ในเด็ก มีตั้งแต่การวินิจฉัย รักษา    

การติดตามเด็กในระยะยาว โดยงานวิจัยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน          

คืองานวิจัยของ IMPACCT ที่ได้รับทุน US NIH ส่วนใหญ่เป็น        

การป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกที่ท�าในหญิงตั้ งครรภ์                   

และส่วนที่ไม่ใช่ IMPACCT คืองานวิจัยที่คิดขึ้นเองภายในกลุ่ม       

นกัวจิยั สว่นใหญจ่ะท�ารว่มกบัภาควชิากมุารฯ คณะแพทยศาสตร ์

มช. โดยอาสาสมัครเป็นเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มารับการรักษาที่    

โรงพยาบาลมหาราชฯ และโรงพยาบาลข้างเคียง เช่น สันป่าตอง 

ล�าพนู บางครัง้กไ็ดม้งีานวจิยัทีท่�ารว่มกบัหนว่ยงานอืน่เชน่ HIVNAT 

โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์      

โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การ

เภสัชกรรม Treat Asia ฯลฯ

 ผลงานวิจัยที่ออกมาได้รับการตีพิมพ์ในปี 2556-2557 

มี 4 เรื่อง น้อยลงกว่าในระยะที่มาท�างาน 5 ปีแรก ผลงานตีพิมพ์

จะเยอะ ประมาณ 10 กว่าเรื่อง เนื่องจากมีข้อมูลคนไข้ที่อาจารย์

ดูแลต่อเนื่องและรวบรวมเก็บไว้เยอะ ก็ได้น�าทยอยออกมาเขียน 

โดยท�าการวิเคราะห์ข้อมูล ท�าสถิติง่ายๆ ไปจนถึงเริ่มต้นเขียน    

ร่างแรก แล้วก็น�าไปเสนออาจารย์ ช่วยอ่านตรวจทาน ให้ข้อ         

คดิเหน็ หลงัจากนัก้น็�ามาปรบัแกไ้ข ถา้เปน็เรือ่งทางสถติทิี่ยากขึน้ 

ก็หาที่ปรึกษาเพื่อขอค�าแนะน�า เช่นหน่วย DMU ของสถาบันฯ       

ในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษบางครั้งอาจารย์ก็กรุณาแก้ไขให้ 

หรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าของภาษา เช่นชาวต่างประเทศ  

ที่มาช่วยงานหรือแม้แต่นักศึกษาแพทย์ และแพทย์แลกเปลี่ยน  

ทีม่าดงูานในภาควชิาฯ หรอืในสถาบนัฯ ผลงานทีน่�ามาเขยีนจะเปน็

เรื่องของ HIV ในเด็ก ในแง่มุมต่างๆ ทางคลินิก เช่น ผลการรักษา 

ผลข้างเคียง คุณภาพชีวิต เป็นต้น
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 คุณหมอท�างานที่สถาบันฯ ในปีนี้จะครบ 10 ปี         

คณุหมอตัง้ค�าถามกบัเราวา่สถาบนัฯ เปน็องคก์รทีอ่ยูม่านาน 

ฉะนั้นจะต้องมีอะไรดี และถามว่าพวกเราคิดอย่างไร              

ซึ่งประเด็นนี้ผู้สัมภาษณ์ไม่ขอตอบนะคะ แต่จะขอถาม       

พวกเราเอาเอง 

 ในส่วนตัวคุณหมอคิดว่าสถาบันฯ มีผลงานวิจัยอย่าง    

ตอ่เนือ่ง หัวขอ้ทีว่จิยักเ็ปลีย่นแปลงไปตามสภาพของสงัคมบา้นเรา 

ตั้งแต่แรกที่เคยได้ยินมา สถาบันฯ ท�างานวิจัยด้านโภชนาการ      

ซึ่งเป็นปัญหาของชุมชนในสมัยนั้น หลังจากนั้นก็เป็นมาลาเรีย     

ต่อมาก็เป็น HIV และท�างาน HIV จนถึงปัจจุบัน และต่อไปก็จะ   

เริ่มท�า NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นไปตามสภาพสังคม 

และคิดว่าสถาบันฯ เป็นองค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนได้ 

 การท�างานของคุณหมอยึดหลักเอาผลการท�างาน        

เป็นหลัก ท�างานเป็นทีม มุ่งไปที่เป้าหมาย ลดการขัดแย้ง เพื่อที่จะ

ให้การท�างานเป็นไปได้ด้วยดี 

 ในขณะที่คุณหมอเป็นนักวิจัย ก็ไม่ได้ลืมที่จะ         

ช่วยเหลือเด็กๆ ตามวิชาการที่ได้เล่าเรียนมา คุณหมอยัง   

ออกตรวจที่โรงพยาบาลทั้งเอกชน และรัฐบาล ในเวลาว่าง

จากการท�างานวิจัยที่สถาบันฯ อีกด้วย คุณหมอพูดติดตลก

ว่า “ยังรักงานบริการอยู่”

 คุณหมอเสริมว่า ภูมิใจมากจากการที่ได้ดูแลเด็กๆ       

แล้วเด็กๆ โตขึ้น จากเด็กอายุเป็นขวบ ไป ป.1 ป.2 จนเข้า

มหาวิทยาลัย ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเค้า และบางคน 

ก็เป็นเพื่อนกันใน facebook ก็คุยกัน มีการปรึกษาปัญหากับ        

คุณหมอไม่ว่าเรื่องสุขภาพ การเรียน จิตใจ อารมณ์ เด็กที่ติดตาม

อยู่ในขณะอายุมากสุดคือ 25 ปี และจบการศึกษาระดับ       

ปริญญาโทแล้ว คนที่ไม่เรียนต่อ แต่งงานมีลูกไป 1-2 คนแล้วก็มี

 กีฬาทีคุ่ณหมอโปรดปราน และท�าต่อเนือ่งมาถึงปจัจบุนั

ประมาณ 10 กว่าปี นั่นคือการวิ่ง ไม่ใช่วิ่งสู้ฟัดนะคะ แต่วิ่ง          

แล้วคิดงานไปด้วย คุณหมอมีวิธีการอย่างไร 

 คุ ณ ห ม อ บ อ ก ว่ า               

สมัยเรียนเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่ง

เคยสอนว่าไม่ให้คิดว่าเราท�างาน

หนักจนไมม่เีวลาพกัผอ่น ใหค้ดิวา่

เวลาพักผ่อนกับการท�างานคือ

เวลาเดยีวกนัและเปน็เวลาของเรา

ที่มี ดังนั้นทุกคนมีเวลาวันละ 24 

ชั่วโมง คุณหมอก็เลยท�างานไป 

พักไป ออกก�าลังกายไปคิดงาน

วิจัยไป และท�าให้สมองแล่นดี 

คลายเครียด

 ความภมูใิจส�าหรบัการวิ่ง เมือ่ปลายป ี2557 เปน็ครัง้แรก

ที่คุณหมอได้วิ่งมาราธอนในงานเชียงใหม่มาราธอน 2557 และได้

ล�าดับที่ 4 ของการวิ่งประเภทมาราธอนหน้าใหม่ 

สาเหตุที่ท�างานวิจัย 

 โดยปกติแล้วคุณหมอรักอาชีพหมอรักษาคนไข้ ซึ่งตรง

กับที่เรียนมา แต่ไม่ชอบบรรยากาศการท�างานในโรงพยาบาล

ใหญ่ๆ หรือโรงพยาบาลเอกชน เมื่อมีเหตุที่จะต้องทิ้งโรงพยาบาล

ชุมชน เพื่อย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ ทราบว่าสถาบันฯ          

รับสมัครแพทย์ จึงลองมาคุยกับอาจารย์ และตัดสินใจเปลี่ยน   

สายงาน ส่ วนหนึ่ งจากการที่มองเ ห็นในช่ วงที่ ท� างานที่                            

โรงพยาบาลฝาง คณุหมอท�างานกนัหนกัมาก ตรวจคนไข้เปน็ร้อย

ทุกวัน ดูแลคนไข้มาตรวจกลับบ้านไป คราวหน้าไม่ช้าไม่นานก็จะ

กลับมาด้วยโรคเดิม รู้ทั้งรู้ว่ามันป้องกันได้ แต่หมอเรามัวตั้งรับ   

จะรักษา จะเอาเวลาที่ไหนออกไปท�างานส่งเสริมป้องกัน เมื่อมี

โอกาสได้ดูคนไข้  HIV กลุ่มแรกๆ ที่ ได้ยาต้านไวรัสตาม                

โครงการนภา จงึรูส้กึวา่ชอบ รูส้กึวา่การไดด้แูลคนไขร้ะยะยาวนัน้

ดีกว่า เพราะคนไข้ HIV มักสนใจดูแลตนเอง มีการรวมกลุ่มดูแล

ช่วยเหลือกัน และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทีมผู้รักษา แม้ว่า

สุขภาพดีก็ยังต้องมารับยา มาพบคุณหมอเรื่อย ๆ ท�าให้มีความ

ผูกพันและได้ติดตามภาวะสุขภาพ ตลอดจนคุณภาพชีวิต ได้ฟัง

จากอาจารยว์า่เปน็งานวจิยัคลนิกิ ยงัไดต้รวจรกัษาคนไขอ้ยู ่กเ็ลย

ลองมาท�า หลังจากท�ามาหลายปีก็คิดว่าการท�างานวิจัย                  

เปน็อกีสายงานที่ด ีแมจ้ะแตกตา่งจากงานบรกิาร แตก่ม็ปีระโยชน ์   

แกส่งัคม เพราะแทนทีเ่ราจะรกัษาคนไขห้ายทลีะคน เราไดร้วบรวม

ข้อมูลจากคนไข้หลายๆ คนที่เรารักษาอย่างเป็นระบบ น�าไป      

บอกต่อให้หมอคนอื่น ว่าวิธีรักษาหรือยาที่เราใช้ มันได้ผล เขาท�า

ตามเรา ก็ไม่ต้องลองผิดลองถูกหรือเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่อีก       

เกิดการขยายผล เป็นองค์ความรู้ที่แพร่หลายต่อไป ผลงานวิจัย   

ที่ เผยแพร่ออกไปจะสามารถช่ วยคนได้อี กจ� านวนมาก                       

(saving lives, millions at a time)
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กนิษฐา  ไทยกล้า
ข้าราชการ

และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น

 เธอผู ้คิดจะท�าอะไรเพื่อคนในชาต ิ          

เพื่อให้ประเทศของเราหมดปัญหาในเรื่องของ

สารเสพติด และเธอผู้นี้ในระยะแรกมีแต่ผู้คน

ดูถูก แต่เธอไม่เคยที่หมดก�าลังใจ ซ�้ายังเป็น   

แรงขับให้เธอให้ท�า ท�า ท�า ท�า มากกว่าที่จะ

ดูดาย เพื่อจะเอาชนะในสิ่งที่ผู้คนดูถูกเธอได้ 

ด้วยบุคลิกของเธอที่ผู ้คนจะมองว่าเป็นคน 

พูดจาตรงไปตรงมา บางครั้งไม่ถูกหูผู้ฟังก็ตาม 

แต่เธอมแีรงบนัดาลใจทีน่่าทึง่ และเธอสามารถ

ท�ามันได้จรงิ

 พี่จุ๋ม กนิษฐา  ไทยกล้า บุคลากรดีเด่นสถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สขุภาพ ประจ�าปี 2557 เล่าให้เราฟังว่าเธอท�างานกบั

สถาบันฯ มาทั้งสิ้น 23 ปี โดยเริ่มแรกบรรจุเป็นนักสถิติ ซี 3          

พอท�ามาได้สักระยะเธอก็คิดว่างานสถิติไม่ใช ่แค่วิเคราะห์          

หรือสังเคราะห์ข้อมูลเธอน่าจะมีศักยภาพท�าอะไรได้มากกว่านี้    

แต่เธอก็คิดว่าจะท�าอย่างไรให้เธอเป็นนักวิจัยได้ จากการศึกษา   

ทีผ่่านมาในด้านของสถติใินระดบัปรญิญาตร ีและบรหิารการตลาด

ในระดับปริญญาโท และประกอบกับได้มีโอกาสได้เป็นอาจารย์

พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สอนในด้าน Business         

Research, Research Methodology, และนอกจากนั้นเธอยังท�า           

Test product ให ้กับ Microsoft office คือเมื่อก ่อนเวลา                           

Microsoft office จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ จะมีใบปลิว (leaflet)         

โดยเธอเป็นคนเขยีนแนะน�าให้ Microsoft office

 และในขณะนัน้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้เปิดรบัสมคัรทนุ 

นักวิจัยหน้าใหม่ และเธอจึงได้ส่งเข้าประกวดนักวิจัยหน้าใหม่     

เธอได้รับทุนนี้ด ้วย โดยเริ่มจากการท�าวิจัยโครงการเล็กๆ            

เธอบอกว่าจ�าได้ครัง้แรกที่ท�างานวจิัยได้รับทุน 20,000 บาท และ

ขยับขึ้นไปเรื่อยๆ เป็น 50,000, 100,000, 200,000 ไปเรื่อยๆ      

ในระยะเวลา 2 ปี ตดิกนัเธอสามารถหาโครงการวจิยัได้ 8 โครงการ 

ซึ่งถอืว่ามากส�าหรับนักวจิัยหน้าใหม่ งบประมาณที่ได้ก็เป็นล้าน
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และผลงานที่ออกมาเธอก็ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เรียนมา        

คอืกลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์ โดยผลงานของเธอส่งโรงพมิพ์ 

โดยภาพที่ออกมาสวยงาม และเมื่ออยู่ในชั้นหนังสือจะแตกต่าง 

จากรายงานการวจิัยอันอื่น

 พีจุ่ม๋ ได้โอกาสจากผูใ้หญ่ใจด ีคอื อาจารย์หมออภนินัท์ 

อร่ามรัตน์ น�าเธอไปประชุมเรื่องสารเสพตดิด้วย บ่อยครัง้ และได้

แนะน�าให้รู้จักคุณหมอวิชัย  โปษยะจินดา และคุณหมอวิชัย      

ได้มองเห็นความสามารถของพีจุ่ม๋ และได้บอกให้ คณุหมออภนินัท์

น�าพี่จุ ๋มมาประชุมด ้วยทุกครั้ง และในขณะนั้น ยาเสพติด                  

เพื่อความบันเทิง ประเภทยาอี ยาเค ได้เริ่มเข้ามาที่กรุงเทพฯ       

คณุหมอวชิยัได้แนะน�าให้พีจุ่ม๋เขยีนขอทนุไปที ่ปปส. เพือ่ท�าในพื้นที่

เชยีงใหม่ และคณุหมอวชิยัจะได้สอนวธิที�างานวจิยัด้านสารเสพตดิ 

และทุกเดือนที่พี่จุ ๋มไป กทม. จะต้องเอาการบ้านไปส่งให้              

คุณหมอวิชัย ว่ากลับมาในสถานบันเทิงที่เชียงใหม่ได้ข้อมูล       

อะไรบ้าง

 โดยพี่จุ ๋มได้เริ่มจากการวาดสถานบันเทิงทุกแห่ง  

ด ้วยมือ และเล ่าให ้คุณหมอฟังว ่าสถานบันเทิงนั้นๆ                      

เป็นอย่างไรบ้าง กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร กลุ่มผู้ใช้บริการ      

เป็นใคร และน�าส่งอยูอ่ย่างนี ้ซึง่นีแ่หละเป็นจดุเริม่ต้นของการ

ท�างานวจัิยด้านสารเสพตดิของเธอ และงานแต่ละชิน้ทีเ่ธอท�า

เป็นงานที่ค่อนข้างจะได้ข้อมูลยาก ต้องไปกับคนเสพ คนค้า 

และสุดท้ายก็ต้องเข้าไปในคุก นี่แหละที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้

จากคุณหมอวิชัย  โปษยะจินดา พี่จุ๋มพูดว่า คุณหมอวิชัย

เปรียบเสมือนอาจารย์ที่สั่งสอน และแนะให้เธอ ท�าให้เธอมี

งานวจิัยดีๆ  ในวันนี้ และเธอได้ท�างานวจิัยด้านสารเสพตดิมา 

12 ปี และก็จะท�าต่อๆ ไปด้วย และส่วนใหญ่งานวิจัยที่              

ได้รับทุนมาจะน�าไปใช้ผลักดันนโยบายทางด้านสารเสพติด 

ของ ปปส. และสาธารณสุข

 จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์                

ที่ผ่านมาได้ท�างานกับผู้ใช้ยามา 

10 ปี ผู้ต้องขังมา 5 ปี ท�าให้    

มองเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่มี

ความรู้จริงๆ มีความเข้าใจผิด  

ในหลายๆ เรือ่ง จงึมคี�าถามในใจ

ว่า “จะท�าอย่างไรให้กลุ ่มคน

เหล่านี้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง” 

จึงได้คิดที่จะท�าสื่อให้เหมาะสม

กับคนเหล่านี้ โดยผลิตเกมส์    

ให้กับเด็กในสถานพนิจิ ผลติสื่อ

ส�าหรับคนท้อง ออกแบบเป็น

การ ์ตูนสวยงามเข ้ า ใจง ่ าย       

และผลิตสื่อที่จับและสัมผัสได้ 

ซึ่งท�าให้เข้ากลุ่มเป้าหมายได้ง่าย 

 วนันี้เราได้ข้อคดิดีๆ  จากพีจุ่ม๋มากมาย พีจุ่ม๋บอกเราไว้ว่า 

“อย่าข้ามปัญหา แม้ว่าปัญหานั้นจะเป็นจุดเล็กๆ และจุดเล็กๆ       

นี่แหละที่จะท�าให้จุดใหญ่สมบูรณ์ได้” และที่ส�าคัญอกีประการคอื 

การที่เราให้ ไม่ว่าจะความรู้หรอือะไรก็ตาม ยิ่งให้ ความรู้เราก็จะ

ยิ่งเพิ่ม เพราะถ้าไม่ให้ก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ พอเราไม่เกิดการ   

เรยีนรู้ เราก็ไม่ได้ต่างอะไรจากกบในกะลา 
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พนดิา  ยอดคีรี
บุคลากรดีเด่นสายวิชาชีพ

กลุ่มลูกจ้างประจ�า และลูกจ้าง

โครงการวิจัยที่มีอายุงาน

7 ปีขึ้นไป
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ประวัตกิารศกึษา และเข้ามาท�างานที่สถาบันได้อย่างไร?

 คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ หลังจาก

เรียนจบก็มาท�างานที่สถาบันฯ ของเราเลย เข้ามาท�าในต�าแหน่ง 

นักเทคนคิการแพทย์ ประจ�าโครงการวจิัย

ได้ท�างานอะไรบ้าง? 

 ลักษณะงานที่ ท� าจะท� า เกี่ ยวกับ โรคติด เชื้อทาง                    

เพศสัมพันธ์ molecular ตรวจซิฟิลิส หนองใน ส�าหรับผู้ที่ติดเชื้อ

ทางเพศสัมพันธ์ ตรวจหาพยาธใินผัก 

 หลังจากที่สถาบันฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ มาเป็น  

Clinical laboratory ก็ท�าการตรวจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง safety  

ตรวจเลอืด county blood account การท�างานของตับ ไต ไขมัน  

เบาหวาน ตรวจระบบภูมคิุ้มกันทัง้หมด ภูมติ้านทาน HIV จ�านวน

เซลล์ของ HIV, CD 4 ภูมติ้านทานที่อยู่ในคน

ดูแล้วมภีาระงานที่เยอะเหมอืนกัน?

 การท�างานทกุวันในแต่ละวันจะไม่เหมอืนกนัจะเวยีนไปท�า  

แต่งานทีท่�าจะต้องมคีวามละเอยีดรอบครอบเพราะนัน่หมายถงึเรา

จะผดิพลาดไม่ได้ เพราะถ้าผดิพลาดกค็อืผลทีไ่ด้มันจะท�าให้ชี้ชะตา

ของคนที่เป็นผู้ป่วย ดังนัน้การผดิพลาดต้องไม่ม ี

พบปัญหาหรอือุปสรรคในการท�างานบ้างหรอืไม่?

 ปัญหาอปุสรรคในการท�างานมบ้ีาง แต่กไ็ด้เพือ่นร่วมงาน

ที่ดี มีการปรึกษาปัญหาระหว่างเพื่อนร่วมงาน แลกเปลี่ยน             

ในเรื่องของการท�างานจึงท�าให้ปัญหานั้นๆ สามารถแก้ไขและ

คลี่คลายไปได้ ท�าให้ปุ้ยรู้สึกว่าอยู่ที่นี่ปุ้ยรู้สึกสนุกกับการท�างาน 

และไม่คดิที่จะเปลี่ยนไปท�างานที่อื่น

ชวีติการท�างานกับการดูแลลูก?

 ในด้านครอบครัวตอนนี้ปุ้ยมี ลูกชาย 2 คน ซึ่งซนมาก 

และภูมิใจที่ ได ้ท�างานที่นี้ เพราะมีเวลาให้ครอบครัว                 

ในตอนเย็นที่สามารถดูแลเค้าได้ โดยไม่ขาดตกบกพร่อง 

รู้สกึอย่างไรเมื่อได้รับรางวัลบุคลากรดเีด่นในปีนี้?

 รางวลับคุลากรดเีด่นทีไ่ด้มคีวามรู้สกึดใีจ และภูมใิจมาก

ทีไ่ด้รบัรางวลันี้ แต่ในทางตรงกนัข้ามกค็ดิว่า รางวลัทีเ่ราได้

ท�าให้เราต้องมคีวามขยัน และท�างานให้ดทีี่สุดมากกว่าเก่า 
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ทศันวรรณ  บรบิรูณ์
บุคลากรดีเด่นสายปฏิบัติการ

กลุ่มลูกจ้างประจำา

และพนักงานโครงการวิจัย

ที่มีอายุงาน 7 ปีขึ้นไป
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เข้ามาท�างานที่สถาบันฯ ได้อย่างไร?

 นุ ้ยจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพายัพ ก่อนที่จะมาท�างานสถาบันฯ ก็เป็นเลขา            

ผู้บริหาร โรงพยาบาลสวนปรุง ท�างานที่สถาบันฯ ได้ประมาณ      

15 ปี โดยเข้ามาท�างานที่สถาบันฯ ในต�าแหน่งเลขาผู้บริหาร

สถาบันฯ และก็ท�าในต�าแหน่งนี้มาตลอด

รู้สกึอย่างไรเมื่อทราบว่าตัวเองได้รับรางวัลบุคลากรดเีด่น? 

 ในความคิดของนุ้ยคิดว่ารางวัลบุคลากรดีเด่นไม่น่าจะ 

เป็นของนุย้ เพราะว่านุย้อยูใ่กล้ผูบ้รหิาร นุย้ไม่รูว่้าคนอืน่คดิอย่างไร 

และมีความคิดในตอนแรกว่าจะดีเหรอถ้าเราได้รับรางวัลนี้           

แต่ผู้อ�านวยการก็ได้พูดในวันสัมมนาพัฒนาองค์กรไว้ว่าในการ    

คัดเลือกครั้งนี้เป ็นการโหวดให้ระหว ่างบุคลากรสถาบันฯ                

และทุกคนเห็นว่านุ้ยเป็นคนท�างาน และพยายามจะท�างานที่ได้รับ

มอบหมายให้ดีที่สุด ซึ่ง ณ ตอนนี้ นุ ้ยท�าหน้าที่เป็นเลขาของ             

ผู้บริหาร 4 คนด้วยกันค่ะ จะต้องดูแลนัดหมาย เอกสารต่างๆ     

ของแต่ละท่าน รวมไปถงึการนกึถงึเมนอูาหารกลางวนัให้ผู้บรหิาร

ทัง้หมด

ปกตจิะเห็นพี่นุ้ยเป็นฝ่าย Event ซะมากกว่า?

 นัน่เป็นงานนอก งานทีท่�านอกจากงานเลขาผูบ้รหิารแล้ว

นุ้ยก็ได้รับงานในส่วนของการจัดเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะมี

กจิกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ นุ้ยและทมีงานก็จะท�าหน้าที่ในเรื่อง

การตกแต่งสถานทีใ่ห้สวยงาม รวมไปถงึเรือ่งอาหารการกนิส�าหรบั

งานเลี้ยงนัน้ๆ ด้วย

แล้วเมื่อได้รับรางวัล รู้สกึอย่างไร?

 รู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้และสถาบันฯ เป็นที่ท�างาน 

ที่ตนเองอยู่นานที่สุดในบรรดาที่ท�างานมาแล้ว ท�างานที่นี่แล้ว        

มีความสุข มาท�างานทุกวันเหมือนท�างานให้บ้านของตนเอง          

ทุกคนที่นี่เป็นครอบครัวเดยีวกัน คอืครอบครัวที่ท�างาน 

 นุ้ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลอื Service mind ถ้ามใีครขอให้

ท�าอะไร ถ้านุ้ยช่วยได้ก็จะช่วยเต็มที่ และท�างานด้วยความรัก     

และความชอบก็ท�าให้มคีวามสุขกับการท�างาน 

 ทุกวันนี้ท�างานด้วยความรัก ซื่อสัตย์กับตนเอง ซื่อสัตย์

กบัคนอืน่ การท�างานกม็พีลาดบ้าง แต่เมือ่รูว่้าพลาดกจ็ะต้องมกีาร

ปรับปรุงแก้ไข ไม่ให้พลาดในครัง้ต่อไป 

มอีะไรอยากฝากถงึเพื่อน พี่ น้อง ชาวสถาบันฯ หรอืไม่?

 ฝากให้กบัพี่ๆ  น้องๆ ในเรือ่งการท�างานขอให้ตัง้ใจท�างาน

อย่างจรงิจงั และท�าด้วยใจ ถงึแม้ว่าเราท�าได้ไม่ด ีแต่ถ้าเราพยายาม 

ความส�าเร็จที่ได้จากงานมันก็จะมาหาเราเอง 
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รัชนก  ทรงสภุา
บุคลากรดีเด่นสายวิชาชีพ

กลุ่มลูกจ้างประจำา 

และพนักงานโครงการวิจัย

ที่มีอายุงาน 3-7
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เข้ามาท�างานที่สถาบันได้อย่างไร?

 จบการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ ท�างานมาได้ 6 ปี เริ่มแรกท�างานที่พมิานซึ่งนกเองก็เป็น

พยาบาลคนแรกของพมิาน ตอนนัน้รับต�าแหน่งเป็นพยาบาลวจิัย 

แล้วงานในปัจจุบันคอื? 

 ปัจจบุนัท�างานเป็นผูป้ระสานงานคลนิกิ ซึง่ผูป้ระสานงาน

คลินิก จะต ้องรับผิดชอบมากกว ่าพยาบาลโดยท�าหน ้าที่          

ประสานงานกับห้อง Lab ห้องยา และส่วนงานต่างๆ ภายใน

สถาบันฯ นกชอบงานที่ท�า และมคีวามสุขกับงานที่ท�า  ชอบที่จะ

ได้พดูคยุกบัอาสาสมคัร ได้ข้อมลู เกบ็ข้อมลู รูส้กึว่างานเป็นตวัเรา 

และงานเป็นส่วนหนึ่งของชวีติ

 มีการแบ่งงาน และพูดกับตัวเองอยู่เสมอว่า อะไรคือ      

สิ่งที่ด ่วนที่สุดส�าหรับวันนี้ และเรียงล�าดับความส�าคัญมา            

และจดัการเป็นเรือ่งๆ ไป และมคีวามยดืหยุน่กบังาน มกีารปรบัตวั

เข้ากับสถานการณ์ได้ตลอด ในการท�างานมีทั้งพี่ๆ และน้องๆ       

พี่ๆ เราจะต้องมีสัมมาคารวะ และน้องๆ มีอะไรก็ต้องช่วยกัน         

ถ้าน้องมปีัญหาก็ต้องช่วยเหลอืกัน ท�างานเป็นทมี

 ในระยะแรกที่นกต้องเปลี่ยนต�าแหน่งจากพยาบาลวิจัย

เป็นผู้ประสานงานคลินิก ต้องมีการปรับตัวมากขึ้น รับผิดชอบ   

มากขึ้น มคีวามกลัว และเครยีดว่าจะท�าได้หรอืไม่ พอเริ่มปรับตัว

ก็มีการท�างานได้ดีเหมือนเดิม และอ้วนท้วนสมบูรณ์เหมือนเดิม 

(555) นกว่าอยู่ที่นี่นกน�้าหนักขึ้นทุกปี ไม่รู้เป็นไร

พบปัญหาหรอือุปสรรคในการท�างานบ้างหรอืไม่?

 ปัญหาที่เจอเป็นปัญหาที่แก้ได้ และสามารถปรึกษา

หัวหน้างานได้ตลอดเวลา และพี่ๆ ที่มีประสบการณ์จนแก้ปัญหา

นัน้ได้ดี

รู้สกึอย่างไรเมื่อได้รับรางวัลบุคลากรดเีด่นในปีนี้?

  เ ป ็ น เ กี ย รติ ม ากที่ ไ ด ้ รั บ ร า งวั ลบุ คลากรดี เ ด ่ น                            

และภูมิใจมาก ซึ่งนกเองทุกวันนี้ก็ยึดหลักการท�างานให้เต็มที่      

กบังาน และท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ดทีีส่ดุ และพอได้รบัรางวลั

บคุลากรดเีด่น กร็ูส้กึว่าจาการท�างานอย่างหนกัของเรากม็คีนเหน็ 

และพอได้รับรางวัลก็เป็นก�าลังใจให้เราท�าดีต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆ    

ก็จะเป็นก�าลังใจให้น้องๆ คนต่อไป ในเรื่องการท�างาน ถ้าเรา 

ท�างานดี ถึงแม้บางครั้งเราจะมีความรู้สึกว่าการที่เราท�าดีจะม ี    

คนเห็นบ้างหรือไม่ แต่อย่างน้อยเราจะมีความภูมิใจในตนเอง        

ถ้าท�าในสิ่งที่ดี แม้ไม่มีคนเห็นก็ตาม สิ่งนี้เป็นก�าลังใจถ้าเราท�าด ี 

อยู่แล้วก็จะมีคนเห็น และก็อาจจะได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น       

คนต่อไป นกเอาใจช่วยทุกคนนะคะ
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ศิริวดี  กล�่ำอำจ
บุคลำกรดีเด่นสำยปฏิบัติกำร

กลุ่มลูกจ้ำงประจ�ำ

และพนักงำนโครงกำรวิจัย

ที่มีอำยุงำน 3-7 ปี

พี่อ้อมมอีาชพีเสรมิ

อยู่ part time ที่คลนิกิ

คุมสอบที่ไหนมกี็ไป

พมิพ์เอกสาร ท�าไปเถอะ

งานสุจรติ แต่ขายของ

ไม่เอานะคะ MLM

ดฉิันไม่สนคร้า

"

"
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 พี่อ้อมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม ่โจ ้ย ้อนกลับไปตั้งแต ่                      

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่วงปิดเทอมก็ได้ไปท�างานที่ร ้านขาย              

ไม ้แกะสลัก บริ เวณถนนนิมมานเหมินท ์  ขณะนั้นท�างาน                        

ได้เงนิเดอืน เดอืนละ 1,500 บาท และพอเปิดเทอมก็ไปท�าเฉพาะ

เสาร์-อาทิตย์ ในระหว่างเรียนได้มีการท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย

มาตลอด จนถึงท�างานตอนนี้ ก็ท�างาน part time มาตลอด           

โดยงานที่ท�าคือ ท�างานคลินิก และรับงานพิมพ ์ เอกสาร                      

โดยตอนนัน้ท�างานเพื่อจะส่งตนเองเรยีน และอยากซื้อของในสิ่งที่

ตนอยากได้

 พี่อ้อมบอกว่า เธอเคยเป็นสาวผอมเพรียวมาก่อน            

ไม ่งั้นไม ่ได ้ เป ็น พรีเซนเตอร ์บอดี้ เชฟหรอกนะ 555                        

เมื่อออกจากบอดีเซฟ ก็มาท�างานในภาควิชาอายุรศาสตร์        

คณะแพทยศาสตร์ ได้ 7 ปี พอหมดโครงการก็ได้ย้ายมาท�างาน    

ที่ สถา บันวิ จั ยวิทยาศาสตร ์สุ ขภาพแห ่ งนี้  โดยช ่ ว งนั้ น                              

เลขาผู้อ�านวยการลาคลอด พี่อ้อมก็ได้มาช่วยงานเลขาสถาบันฯ  

มาเรื่อยๆ นอกจากนี้ก็ยังได้ท�างานแทบทุกอย่าง เช่น งานธุรการ 

การเงิน งานบริหารงานบุคคล ดูแลในเรื่องของการลางาน          

ของบุคลากร การขออนุมัติเดินทาง ดูแลโครงการวิจัยที่ต่อเนื่อง 

โดยประสานงานกบัคณะแพทย์ และเลขาของอาจารย์หลายๆ ท่าน

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการท�างาน 

 และสิ่งที่ชอบที่สุดในการท�างานคือได้รับผิดชอบ          

และได้ท�าทุกอย่างให้ดีที่ สุด ในการจัดสรรงานที่ได ้รับ         

มอบหมายนั้น งานแต่ระยะงานที่ได้รับมาจะมีระยะเวลา     

ของมนั และจะรูไ้ด้ด้วยงานว่าตวัไหนต้องมาก่อน และมาหลงั 

และสามารถที่จะจัดสรรงานได้ 

 สิ่งที่ประทับใจในสถาบันฯ สิ่งหนึ่งที่ส�าคัญที่สุดในการ

ท�างานคือ เพื่อนร่วมงาน มีการท�างานที่เป็นทีม สามารถท�างาน

ร่วมกันได้ และสถานที่และบรรยากาศในการท�างานดีมาก          

และคดิว่าการท�างานทีส่ถาบนัฯ เหมอืนเป็นบ้านหลงัที ่2 ซึง่ใช้เวลา

ในการท�างานมากกว่าอยู่บ้านตนเองจรงิๆ เสยีอกี การท�างานที่นี่

คล้ายครอบครัว เราสามารถให้ค�าปรกึษาซึ่งกันและกันได้

พี่อ้อมเป็นคนเรยีนรู้ 

และปรับตัวเข้ากับการท�างาน

ได้ง่าย อยากให้งานเสร็จ

ส�าเร็จ และออกมาด ี

"

"
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ตารางกิจกรรม

นายศักดา  พรงึล�าภู นักวจิัยอาวุโส เป็นวทิยากร บรรยายให้แก่นักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

และนักศกึษาระดับปรญิญาโท เรื่อง การวจิัยทางโภชนาการ ณ ห้อง SCB1718 อาคาร 30 ปี 

คณะวทิยาศาสตร์ มช.

นักวจิัยจาก The Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS) และ U.S. 

Military HIV Research Program (MHRP) ในโอกาสที่คณะนักวิจัยจากต่างประเทศมาเยี่ยมชม 

การด�าเนนิการวจิัยของสถาบันฯ

นางสาวกนิษฐา  ไทยกล้า นักสถิติ เข้าร่วมประชุม โครงการจุดจ�าหน่ายและการตลาด        

เครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์ที่มผีลต่อพฤตกิรรมการดื่มของเยาวชน กรณศีกึษาพื้นที่เมอืงเชยีงใหม่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย กรุงเทพฯ 

นางสาวพชัณ ี สมทุรอาลัย พยาบาล น�าเสนอผลงานวจิยั การประชมุวชิาการ 55 ปี การศกึษา

พยาบาล มช. การวิเคราะห์สถานการณ์การตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่ม ี   

เพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดเชยีงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

นางสาวอรยิา  สงิหประเสรฐิ และนางสาวกนกวล ี บญุธรรม เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์ด้านอตัรา

ก�าลัง เข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ สัมมนาเครอืข่ายบรหิารงานวจิัย ณ อัลไพน์ กอลฟ์ รสีอร์ท 

เชยีงใหม่ 

การประชุมคณบด ีและผู้อ�านวยการสาขาวทิยาศาตร์สุขภาพ ครัง้ที่ 1 จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

นางสาวสะแกวัลย์  อุ่นใจจีน นักวิจัย เข้าร่วมประชุม ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) ดีโอไอ-      

ไทยแลนด์ (DOI-Thailand) โรงแรมเชยีงใหม่ แกรนด์วิ

นายธวชัชยั  ค�ารนิทร์ นกัวทิยาศาสตร์ และนายนคร  ปรวิตัรสกลุชยั พนกังานวทิยาศาสตร์ 

เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เครื่องทดสอบพลังงานความร้อนในอาหาร " LECO Bomb User 

Meeting 2015 ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ " โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล   

จังหวัดนครปฐม

2           กุมภาพันธ์ 2558

3           กุมภาพันธ์ 2558    

5           กุมภาพันธ์ 2558

6 - 7     กุมภาพันธ์ 2558

12         กุมภาพันธ์ 2558

16        กุมภาพันธ์ 2558

20        กุมภาพันธ์ 2558

กุมภาพันธ์ 2558
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23          กุมภาพันธ์ 2558

23 - 26   กุมภาพันธ์ 2558

25 - 27   กุมภาพันธ์ 2558

27 - 28   กุมภาพันธ์ 2558

นายศักดา  พรึงล�าภู นักวิจัยอาวุโส เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการจัดระบบเฝ้าระวัง       

และตดิตามการขาดสารไอโอดนีในกลุ่มเสี่ยง ส�านักโภชนาการ กรมอนามัย นนทบุรี

แพทย์หญิงลินดา  เอื้อไพบูลย์ นักวิจัย ร่วมประชุมวิชาการ CROI2015 Conference on        

Retroviruses and Opportunistic Infection the Washington State Convention Center                    

เมอืง Seattle, รัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมรกิา

นางสาวธัญภรณ์  เกิดน้อย นักวิจัย ร่วมประชุมวิชาการ การป้องกันควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชพีและสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิครัง้ที่ 7 การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชพี

และสิ่งแวดล้อมครั้งที่ึ 7 "เปิดโลกทัศน์ความร่วมมืออาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสู่อาเซี่ยน" 

โรงแรมรามาการ์เด็น กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภญิโญ รองผู้อ�านวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

เข้าร่วมประชมุ 2015 Annual ACTG Scientific Retreat ณ เมอืง Seattle,WA ประเทศสหรฐัอเมรกิา
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มีนาคม 2558
นางฉายสุรีย ์  ศุภวิไล นักวิจัยช�านาญการ ร ่วมเป็นวิทยากร ความปลอดภัยทาง                        

ห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานกับเชื้ออันตรายร้ายแรง 

สมาคมเทคนคิการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ           

เข้าร่วมประชุม MTN Annual Meeting 2015 ณ the Bethesda North Marriott Hotel & Conference 

Center, North Bethesda, MD ประเทศสหรัฐอเมรกิา

นายแพทย์วาที  สิทธิ นักวิจัย, นางผ่องพรรณ  เสาร์เขียว พยาบาลช�านาญการ                  

และนางรัชนก  ทรงสุภา Clinic Coordinator เข้าร่วมประชุม การประชุมประจ�าปีในเครอืข่าย

ไมโครบไิซต์ MTN017 Annaul Meeting 2015 the Bethesda North Marriott Hotel & Conference 

Center North Bethesda, Washington DC ประเทศสหรัฐอเมรกิา

การประชุมผู้บรหิารสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2558

12 - 13   มนีาคม 2558

15 - 18   มนีาคม 2558

    

27          มนีาคม 2558
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

ตำาส้มตำาทั้งที ต้องตำาให้ดี ต้องมีฝีมือ.... ตำาดีก็ได้ดี

แต่ถ้าตำาไม่ดี... ดีไม่ดีจะถูกตำา

เอ้อนะ..แต่นี่พ่อครัวมาเอง รับรองอาหร่อย..... เริ่ด!

Selfie! 

แหงนเหม่อมองขึ้นฟ้า...

นี่ถ้าลงตำ่าอีกหน่อย

ใช้เป็นไม้พัดกอล์ฟ

ได้เรยนะคะ

---2 in 1---

คริคริ

หมดสภาพ! ..เป็นลมล้มพับกันไปเรย..เอ้า! สาวๆ มาช่วยดูแล

คุณชายกันหน่อยเร้ว...ยาหอม ยาดม ยาอม ยาหม่อง...

ขอเย็นๆ สักขวดก็ยังดี..คร๊าบ
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แฝดคุงป้าขา....าาา รู้ยัง?? ช๊อควงการ ไปทั้งสำานักงานฯ  

ชักกระตุก.....บลาๆๆๆ อั้ยย่ะ!

แอ๊คนี้คุงลูกเกด นางงามของเราไม่ต้องเพิ่ง

อุปกรณ์ selfie stick แต่อย่างใด ก็เอาอยู่...

คนถ่ายก็หล่อ นางงามก่งามแต้งามว่าอะ....ฮิ้ว..ว

เผยโฉมนางงามผู้เข้าร่วมประกวดคว้าตำาแหน่งและมงกุฏเพชร 

ในการประกวด MISS RIHES 2014 

แหม..นะ จูบ..บ คุณคิดว่าไม่สำาคัญ แต่...จูบ นี้อีกนาน  

......จูบนี้ ไม่ลืม....ดูดดื่มเจงๆ อั้ยย่ะ!
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 คู่หวานชื่นรื่นรมย์ ..ประเดิมในเดือนแห่งความรัก คุงหมอบีอารมณ์ดี

สละโสดไปซะแล้ว....เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 58 ณ โรงแรม The Empress   

ทีมงานขอแสดงความยินดี CONGRATULATIONS! กับคู่บ่าวสาว หมาดๆ...

ด้วยนะฮ๊าฟ... เจ้าสาวงามขนาด...สมคำาร่ำาลือ!

...

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด

 สวัสดีงามๆ ส�าหรับเดือนแห่งความรัก ในเดือนกุมภาพันธ์ ในปีนี้วันแห่งความรักหลายๆ คนที่    

มีคู ่ก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ ส�าหรับคนที่ยังไม่มีคู่อย่าเพิ่งน้อยเนื้อต�่าใจนะคะ รักตัวเอง                   

รักพ่อ แม่ พี่น้อง เพื่อนๆ ก็ได้นะคะ และส�าหรับวาเลนไทน์ ก็จะต้องมี 3 สิ่ง คือ กุหลาบ ช็อกโกแลต          

ค�าบอกรัก ว้าว หวานซะ วันนี้พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ดก็ได้น�าบทกลอนหนึ่งจากอินเทอร์เน็ต เป็นข้อคิด     

เกี่ยวกับความรัก มาฝากพวกเราด้วยนะคะ

รักแท้…เป็น…ต�านาน 

รกั…สิ้นลมปราณ…เป็น…บทประพันธ์ 

รัก…ไม่แปรผัน…เป็น…นยิาย 

รกั…จนวันตาย…เป็น…นทิาน 

รัก… ตลอดกาล…เป็น…ละคร 

รัก…อยู่ทุกตอน…เป็น….ละครน�า้เน่า 

รัก…ไม่เคยเก่า…เป็น…จรงิช่วงแรก 

รัก…ในความแปลก…เป็น… ค�าฮติ 

รัก…ด้วยชวีติ…เป็น…ลเิก 

รัก…ไม่โลเล…เป็น…ความฝัน 

รัก…เธอนริันดร์…เป็น…ชื่อเพลง 

รัก…นะตัวเอง…เป็น…เด็กอมมอื 

รกั…ซื่อสัตย์…เป็น…ค�าลวง 

รกั…หมดทรวง…เป็น…ค�าตดิปาก 

รัก…เธอมาก…เป็น…ค�าฮอต 

รกั…เดยีวตลอด…เป็น…ไปไม่ได้..!!!
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 จากบทกลอนนี้เราจะเห็นได้ว่า ค�าว่า “รัก” เป็นการกล่าวค�าที่เรยีบง่าย ใครๆ ก็พูดได้ แต่ท�าตาม 

สิ่งที่พูดยาก และรักษาความรักไว้เป็นสิ่งที่ยากที่สุด เพราะการกล่าวค�าว่า รัก นั้นใช้เวลาไม่กี่วนิาท ีแต่ต้อง

พสิูจน์รักด้วยการใช้เวลาตลอดทั้งชวีติ หากพูดว่ารักแล้วไม่ท�าค�าว่า "รัก" ก็เป็นค�า "มักง่าย" พูดได้แต่ไร้

ความหมายในรูปธรรม

 ความรักที่เป็น "รักแท้" เปรียบเสมือน "รักแร้" ต้องดูแลและรักษาไว้ ไม่เช่นนั้นยกแขนที่ไหน            

ขวาตายซ้ายสลบ

 

 ความรักต้องมกีารแสดงออก ไม่ใช่แบบวัยรุ่นที่ส่งข้อความทางโทรศัพท์มอืถอืกันว่า "รักนะ เด็กโง่" 

หรอื "รักนะแต่ไม่กล้าแสดงออก"
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I  English
By Kittipong & Arunrat

Encouragement

 สวัสดีค่ะ I love English ฉบับนี้ อยากให้พวกเราได้เรียนรู้ค�าดีๆ เป็นการต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการให้ก�าลังใจส�าหรับ

ทุกคนที่บางครั้งอาจรู้สึกท้อแท้กับอะไรหลายๆ อย่างรอบตัว ในตอนนี้จึงอยากเสนอค�าต่างๆ ที่ใช้ในการเพิ่มพลังใจให้กัน                 

ผู้เขียนเองได้อ่านบทความของคุณ Andrew Biggs จากเวบไซท์ www.ontheroadtoasean.com/learnenglish เกี่ยวกับค�าที่ใช้พูด

ให้ก�าลังใจ และคิดว่าบางคนคงอยากทราบว่าการให้ก�าลังใจเป็นภาษาอังกฤษจะพูดว่าอย่างไร ซึ่งจริง ๆ ก็แล้วแต่สถานการณ์  

นะคะ ค�าว่า “ให้ก�าลังใจ” น่าจะแปลว่า to encourage ซึ่งเรามักจะพูดว่า Encourage (somebody) to (do something) เช่น 

Parents should always encourage their children to do well at school. 

(พ่อแม่ควรให้ก�าลังใจลูกในการเรียนเก่งอยู่เสมอ) 

    I encouraged her to continue her studies instead of getting a job as factory worker. 

    (ฉันให้ก�าลังใจเธอเรื่องการเรียนต่อ ไม่ใช่แค่ท�างานที่โรงงาน) 

 จะเห็นใน 2 ประโยคตัวอย่างข้างต้นนี้ว่า encourage น่าจะให้ความหมายว่า ให้ก�าลังใจ กึ่ง ชี้แนะ ผลักดัน 

 บางทีเราใช้ to support หมายถึงให้ก�าลังใจเชิงชี้แนะให้ไปในแนวทางที่ถูกต้อง เช่น

 

Don’t be afraid. I’m supporting you all the way. 

(ไม่ต้องกลัว ฉันให้ก�าลังใจเธออยู่เสมอ)

 

      I’ll support any decision you make. 

      (ฉันจะสนับสนุนและให้ก�าลังใจคุณกับอะไรก็ตามที่คุณตัดสินใจ) 
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 แต่ปัญหากับการให้ก�าลังใจในภาษาอังกฤษคือ encourage      

กับ support เป็นค�าที่เป็นทางการ ในหลายๆ ครั้ง เรามักชอบใช้วลี      

และส�านวนอืน่ๆ ในความหมายว่า “ใหก้�าลงัใจ” เช่นกนั เช่น ถ้าเปน็การ

ให้ก�าลังใจทีมกีฬาเราจะใช้ to cheer on หรือ barrack for ใช่แล้ว      

คนไทยใช้ เชียร์ แต่ฝรั่งใช้ เชียร์ออน เช่น 

Which team do you barrack for – Liverpool or Manchester United? 

(คุณเชียร์ทีมไหน … ลิเวอร์พูลหรือแมนยู) 

I’m going to the football game to cheer on the Chiang Mai FC team. 

(ฉันจะไปเกมฟุตบอลเพื่อให้ก�าลังใจทีมเชียงใหม่เอฟซี) 

 ค�าว่า encourage … support … สองค�านี้เป็นกริยาซึ่งมีค�านามว่า encouragement กับ support และมักจะพูดว่า 

to give encouragement to (somebody) เช่น 

I like to give encouragement to anybody who thinks positively. 

(ฉันชอบให้ก�าลังใจกับใครที่มองโลกในแง่ดี)

    Wanida says she’s given a lot of support to Somchai, but he’s never thanked her. 

    (วนิดาอ้างว่าเธอให้ก�าลังใจสมชายมาก ๆ แต่เขาไม่เคยขอบคุณเธอ) 

 แต่ถ้าเราจะบอกให้เพื่อนว่า ให้เขาเข้มแข็ง 

อดทน อย่างนี้บอกเพื่อนว่า

 Be strong.  Keep at it. 

 Stick with it.  Keep going. 

 สี่ อ ย่ า ง นี้ เ ป็ น ก า ร ใ ห้ ก� า ลั ง ใ จ อ ย่ า ง ดี                           

ในความหมายว่า อดทน เข้มแข็งหน่อย ท�าไปเรื่อยๆ   

ส่วนประโยคที่ว่า อย่ายอมแพ้ ก็บอกว่า Don’t give up

 แต่ก็ยังมีส�านวนด้วยนะคะ คือ 

 Don’t throw in the towel. 

 To throw in the towel = ยอมแพ้ ไม่ท�าต่อ แปลตรงตัวคือ    

เฟี่ยงทิ้งผ้าเช็ดตัว ความหมายมาจากสมัยโบราณ เวลานักมวยรู้ว่า      

เขาใกล้จะแพ้ ผู้ช่วยจะเฟี่ยงอะไรบางอย่างของนักมวยนั้นใส่สนามมวย 

ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าเช็ดตัว เป็นการกระท�าที่แสดงว่าเจ้าของสิ่งนั้น      

ยอมแพ้ จากกรณีนี้เราได้ส�านวน to throw/chuck in the towel              

หรือพูดสั้นๆ ว่า to chuck it in หรือ to throw it in (ยอมแพ้) 

 พูดถึงการต่อยมวยแล้วมีอีกส�านวนหนึ่งส�าหรับการไม่ให้ใคร

ยอมแพ้คือ Don’t hang up your gloves. แปลตรงตัวคือ อย่าเพิ่ง

แขวนนวมชกมวย เพราะนกัมวยทีจ่ะแขวนนวมชกมวยแสดงวา่ไมช่กตอ่ 

เกษียณ หรือยอมแพ้นั้นเอง 

 สรุปได้เลยว่า อย่ายอมแพ้ สามารถพูดได้  

อย่างน้อยสามอย่างคือ

 Don’t give up.  Don’t throw in the towel. 

 Don’t hang up your gloves. 

 ยังมีประโยคเพราะๆ ที่แปลว่า ฉันอยู่เคียงข้าง

คุณเสมอ ซึ่งเราอาจใช้ 

 I’m by your side. 

   หรือ 

 I’m with you.  I’m with you all the way. 

   หรือ 

I’m there for you.  I’ll be there for you. 

   หรือ 

 I’ll back you up.  I’m right behind you. 

 นั่นแหละค่ะ สารพัดวิธีที่จะให้ก�าลังใจเป็นภาษาอังกฤษที่เราได้เรียนรู้จากคุณ Andrew Biggs นะคะ ....  

          ... พบกนัใหมฉ่บบัหนา้นะคะ
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ย�า่เท้าทัว่ไทย ไปทัว่โลก
ท่องญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ไม่ง้อทัวร์

               รัดเกล้า  สายหร่าย
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 เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปเที่ยวโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ น้องจุ๊บแจง จุฑารัตน์ จีระพันธ์       

และพี่กล้วย สุดาภรณ์ สุทธดุก ในสไตล์โตเกียวไปง่ายไม่ง้อทัวร์ ซึ่งการเที่ยวทริปนี้คงจะไม่ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี ถ้าไม่ได้หัวหน้าทีมที่ดี

อย่างน้องจุ๊บแจง ที่ให้ความช่วยเหลือทุ๊กกกกอย่าง จนต้องยกความดีความชอบให้กับน้องที่พาเราวัยรุ่นยุคกลางไปแอ่วตะลุยโลด 

ในดินแดนอาทิตย์อุทัยของโกโบริ

 ระะหว่างทางก่อนถึงสนามบินนาริตะ พวกเรา          

โชคดีมากที่ฟ้าเปิดเลยได้เห็นความงดงามของฟูจิซังที่ผ่านร้อน

ผ่านหนาวมาหลายพันปี โอ้วววว FUJI SAN KAKKOUEE           

(ฟูจซิังเท่ห์จังเลย)

 แล้วเครื่องบนิก็ landing สู่สนามบนินารติะ พร้อมกับ

อาการตุ๊มๆ ต่อมๆ ตุ๊มๆ ต่อมๆ โอ๊ย! ใจเด้ง !! เมื่อต้องไฝว์กับ 

ตม.ญี่ปุ่น ในเกมส์ คุณคือใคร มาท�าอะไร พักที่ไหน อย่างไร   

จนได้ผ่านยกแรก ไปไฝว์กบัเจ้าหน้าทีต่รวจค้นสมัภาระกอ่นเข้า

ประเทศในยกที่สอง สุดท้าย ผ่านนนนนนนนนนนนน เย้!!!         

ได้เข้าประเทศแล้วจร้า

 หลังจาก check in เข้าที่พักเรียบร้อยออกจากโรงแรมมาอีกที อุต๊ะ!! ห้าโมงเย็นฟ้ามืดอย่างกับสองทุ่มบ้านเราเลยคร๊า      

แต่ทีมของพวกเราก็บ่อหยั่นคร้า ต้องตามล่าเที่ยวท้าดูไฟในคืน Christmas eve ให้ได้ ไฟที่ Roppongi มันสวยจริงๆ คร้าคุณขา            

ทั้งการตกแต่งไฟ ทั้งการแสดงแสงสีเสียง มันดีงามเลอค่าจริงๆ หลังจบการแสดงทีมของพวกเราก็เดินดูไฟไป เดินชิวไป แวะทาน  

ชาบูไป ซื้อขนมไป แปร๊บๆ คุณพระ!!! รถไฟหมดแล้วจร้า เลยต้องนั่งรถ Taxi กลับโรงแรมกัน
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 วันที่สองพวกเราตั้งใจกันว่าจะไปฉลอง Christmas  

และร้องเพลง jingle bell rock กับโดเรมอน ที่ Fujiko F Fujio 

Museum โอ้ยยยย จะตายเอาให้ได้ค่ะคุณขา โดเรมอน โดเรม ี

น่ารักมากกกก ตั้งแต่ที่สถานี จุดรอรถ shuttle bus ไปจนถึง 

museum จะมีโดเรมอนหลบซ่อนให้พวกเราต้องตามหากัน   

สนุกมากๆ แถมอาหารที่นี่อย่าให้เซ่ดเรยคร้า เพราะนอกจาก 

จะน่ารักฟรุ ้งฟริ้งแล้ว ยังอบอวลไปด้วยความอบอุ ่นของ           

วนั Christmas อกีจ้า แบบว่าทานแล้วฟินกนัจนน�า้ตาแทบจะไหล

เลยจรงิๆ 

 ออกจาก Fujiko F Fujio Museum แล้วพวกเราก็

มาตามหา Totoro (ตัวละครจาก Anime เรื่อง My Neighbour 

Totoro) ที่ Studio Ghibli Museum ว้าววววว!! คุณขา           

Totoro kawaii (Totoro น่ารกัจงั) จากนัน้พวกเรากพ็ากนับกุตะลยุ

ตลาด Ameyoko จร้า ทั้งชิม ทั้งกิน ทั้งช้อปกันเมามันส์สุดๆ  

จนเกือบสามทุ่มก็ไปดูไฟกันที่ Tokyo Dome ทิ้งทวนวัน    

Christmas กันซักหน่อย พอถึง Tokyo Dome เท่านั้นแหละ   

กรีด๊ดดดดดดดดดดด เลยคร้าทีค่นืนี้ BIGBANG มาเล่นคอนเสร์ิต

ที่นี่ด ้วย เราเลยดูไฟด้วยความคึกคักเป็นพิเศษ ไฟสวยๆ            

กับเสียงเพลงของ BIGBANG ที่กระหึ่มรอบทุกทิศทุกทาง          

มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลย Merry X’mas นะคะทุกคน
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 วันที่สามพวกเราไปเคารพฮิเดะ (หนึ่งในสมาชิกวง       

X Japan ที่เสยีชวีติด้วยอุบัตเิหตุเมื่อหลายปีก่อน) ที่สุสานมอิุระ 

ซึ้งใจแทนฮิเดะจริงๆ ค่ะ ถึงแม้จะจากไปเกือบสิบหกปีแล้ว       

แต่เพื่อนพ้องและแฟนคลับยังคงรักและคดิถงึเค้าอยู่  

 หลังจากนั้นทีมของพวกเราก็ตะลุยเที่ยวกันต่อที่     

Yokohama  โดยเริ่ มจากล ่องเรือชมอ ่าวโยโกฮาม ่า                         

เที่ยว China Town และสถานที่สุดฟินของเราคอื ดาดฟ้าของ 

Osanbashi Yokohama International Passenger           

Terminal และ Red Brick Warehouse เพราะว่าเป็นสถานที่

ที่ถ่ายท�าละครเรื่อง Tatta Hitotsu no Koi (Just One Love)          

ที่น�าแสดงโดยคาเมนาช ิคาซยึะ (สมาชกิวง KAT-TUN ซึ่งเรา

ชอบคาเมะมากๆ หนะจร้า) คริ คริ รู้สึกเลยคร้าว่าความสุข     

จะล้นทะลักเป็นยังงัย จากนั้นพวกเราก็เข้าไปท�าบะหมี่ถ้วย   

ด้วยตนเองที่ Cup noodle  museum ตัง้แต่ตกแต่งถ้วยบะหมี่ 

ใส่เส้นบะหมี่ เลอืกผงปรุงรส หมู ผัก เนื้อ จนซลีปิดปากถ้วย 

และห่อพลาสตกิ สนุกสนานเฮฮากันมากๆ เลยหละคร้า

 วันที่สี่พวกเราไปเที่ยว Tokyo tower เพื่อชม

บรรยากาศของโตเกียวในมุมสูงตอนกลางวันกัน โชคดีมากที่  

วนันี้อากาศด ีฟ้าเปิด เลยมองเหน็ความงดงามของฟจูซิงัอกีครัง้ 

ยังง๊ายยังงัยก็ขอยืนยันอีกครั้งค่ะว่า FUJI SAN KAKKOUEE      

(ฟูจิซังเท ่ห ์จังเลย) จากนั้นทีมเราตะลุยโลดเที่ยวย ่าน                     

Jiyugaoka  เพื่อโซ้ยข้าวห่อไข่ที่ร้าน Rakeru ซึ่งมันอร่อย      

มว๊ากกกก แถมปิดท้ายขนมหวานกันที่ Sweet Forest              

ให้ตายเถอะค่ะคุณขา มันอร่อยจริงๆ นี่ถ ้าไม่ติดว่าทาน           

ข้าวห่อไข่มาแล้วหละก็ จะขอสั่งทุกเมนูในร้านมาชิมเลยจริงๆ 

โหยยย!! เค้กอะไร อร่อยเนยีนนุ่ม ละมุนละไม ละลายในปาก 

สุดยอดจริงๆ ค่ะ หลังจากที่อิ่มกันสุดๆ แล้ว พวกเราก็ไป        

เดินเล่นกันที่ Shibuya แวะทักทายเจ้าฮาจิโกะ สุดยอดสุนัข     

ผู ้ซื่อสัตย ์ของญี่ปุ ่น เดินทักทายหนุ ่มค ่าย Johnny's ที่              

Johnny's family club และผจญภัยกับการเดินข้ามถนนที่      

5 แยกชิบุย่า แล้วไปเดินชิวอีกนิดที่ย่าน Akibahara ก่อนจะ  

ปิดทริปของวันด้วย Ryutaro ramen (ร ้านราเม็งของ              

เคอิจิโร โคะยะมะ หรือเคจัง หนึ่งในสมาชิกของวง NEWS          

ซึ่งเป็นวงที่เราชอบมากๆ เช่นกันจร้า) แห๋ม มันช่างอิ่มอกอิ่มใจ

จรงิๆ คร้าคุณขา
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 วันที่ห้าพวกเราไปเที่ยวชิวที่ Zero Point JAPAN           

แต่เช้าเลยค่ะ จากนั้นก็ไปไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมทองค�า       

ที่วัด Sensoji หรือที่พวกเรารู ้จักกันในชื่อวัดอาซากุสะ            

ใครมาแล้วอย่าลืมเสี่ยงเซียมซีนะคะ เค้าว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์ 

มากๆ ค่ะ แน่นอนค่ะว่าทีมของพวกเราไม่พลาดอยู ่แล้ว        

พอได้ใบค�าท�านายเท่านัน้แหละยิ้มแก้มปรกิันทุกคน สาธุ๊ ขอให้

ค�าท�านายส่งผลในเรว็วนัด้วยเถ๊อะ เพี้ยง!! จากนัน้พวกเรากเ็ดนิ

ทางไป Makuhari เพื่อไปทานอาหารที่ร ้าน Keigarou          

(ร้านของมาซาก ิไอบะ หนึ่งในสมาชกิวง Arashi ซึ่งเป็นวงที่เรา

ชอบมากๆ ในตอนนี้จร้า คริ คริ) หลังจากมีความสุขอิ่มเอม     

ทั้งกายทั้งใจแล้ว พวกเราก็ไปเดินชิวกันต่อที่ย่าน Ginza         

และย่าน Shinjuku และปิดทริปของวันโดยการไปสร้าง      

แลนด์มาร์คที่ Tokyo Skytree เลียนแบบเกมเศรษฐีเขาบ้าง

เดี๋ยวจะหาว่าพวกเราไม่อนิเทรนด์ คร ิคริ

 วันที่หกพวกเราไปตะลุย DISNEY SEA กันท่ามกลาง

สายฝนที่ชื่นฉ�่ากันตั้งแต่เช้า การเที่ยวทั้งที่ฝนตกมันก็สนุก        

ไปอีกแบบนะคะคุณขา ทุกคนถือร่มหรือไม่ก็เสื้อใส่กันฝน   

คนละตัวต่อแถวเล่นเครื่องเล่นกันประหนึ่งไร้เงาฝน พวกเราก็

บ่อหยัน่คร้าถงึฝนจะตกเพยีงใด อากาศจะหนาวแค่ไหน กเ็รงิร่า

อยู่ใน DISNEY SEA กันจนถงึเวลาปิดเลยค่ะ

 วนัทีเ่จด็หลงัจากทีเ่มือ่วานไปตะลยุ DISNEY SEA แล้ว

วนันี้พวกเรากไ็ปลงิโลดกนัที ่DISNEY LAND กนัตัง้แต่เช้ายนัค�า่

กันเหมือนเดิม สนุกค่ะ สนุกมากๆ ทั้งคุณมิกกี้ คุณมินนี่           

คุณโดนัลด์ดั๊ก คุณชพิ คุณเดล น่ารักมากๆ เหมอืนกลับไปเป็น

เด็กอกีครัง้นงึเลยหละคร้า
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 วันที่แปด วันนี้เป็นวันสิ้นปีพวกเราเลยไปเที่ยวกันที่ SARIO PURO LAND คติตี้จังน่ารักมากๆ แบบว่าใครที่ชอบคติตี้มาที่นี่

อาจหมดตัวได้ ตุ๊กตาคติตี้ แก้วน�า้คติตี้ กระเป๋าคติตี้ สารพัดสารเพที่เกี่ยวกับคติตี้ น่ารักจรงิๆ ค่ะ ไม่ได้ขี้ตั๊ว เบบี้ ขี้ฮก ตาลาลา       

นะคร้า ขอบอก จากนั้นก็ไปเที่ยวศาลเจ้า Meiji ที่ก�าลังจัดสถานที่เคาท์ดาวน์ในคืนนี้ แล้วก็ไปชมเสียงสีของโตเกียววันสิ้นปีที่            

ฮาราจุ๊กกรู๊กันม่วนชื่นแต้ๆ ค่ะ

 วันที่เก้าวันนี้พวกเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันไปวัดสักการะพระใหญ่ Daibutsu ที่วัด Kotoku In เมือง Kamakura                        

แล้วสักการะเจ้าแม่กวนอมิองค์ใหญ่ม ี11 เศยีร ที่วัด Hasedera แล้วต่อด้วยไปศาลเจ้า Hetsu no miya ที่นี่เองค่ะที่ท�าให้เจอกับ

หมิะแรกของปีนี้ ตื่นตาตื่นใจและหนาวมากๆ ค่ะ ขอบอก

 วันที่สิบพวกเราไปเที่ยว ODAIBA กันสนุกมาก ทั้งถ่ายรูปกับเทพีสันติภาพฉบับย่อ สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge)     

ขึ้นชงิช้าสวรรค์เฟอรสิ (Ferris Wheel) หากคุณๆ แวะมาช้อปปิ้งที่นี่อาจหมดตัวได้ง่ายๆ ค่ะ เพราะขนาดเสื้อไหมพรมของ H&M    

ยังราคาตัวละ 100 เยนเท่านั้นเอง แถมแต่ละร้านไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องส�าอาง น�า้หอม นาฬิกา ต่างก็ท�าถุงโชคด ี       

ออกมาลดราคาแข่งกันแทบทุกร้าน ซึ่งมันถู๊กกก ถูก จริงๆ ค่ะ จากนั้นพวกเราก็นั่งเรือชมอ่าวโตเกียวตามรอยอาคานิชิ จิน ใน          

PV HEY WHAT’S UP เป็นการปิดทรปิของวันนี้ 



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   53

  

 วันที่สิบเอ็ดวันนี้ต้องเดินทางกลับแล้วค่ะ เลย

ขออ�าลาโตเกยีวด้วยการนั่งรถ Tokyo Sky Bus สาย 

Tokyo Tower – Rainbow bridge ชมเมอืงเพื่อ บ๊าย 

บาย โตเกยีว

 การเที่ยวโตเกียวในครั้งนี้สนุกมาก เป็นช่วงเวลาดีๆ ที่ท�าให้เรามีความทรงจ�าดีๆ เกิดขึ้นมากมาย และก่อนจะลาจาก           

กันไปในครัง้นี้ ขอแอบคอนเฟิร์มด้วยคนค่ะว่า โตเกยีวเป็นเมอืงหลวงที่น่ารัก คนโตเกยีวเป็นคนใจดมีนี�า้ใจนะคะ ยนิดทีี่จะช่วยเหลอื

พวกเราตลอด และสุดท้าย “หนุ ่มๆ ที่ โตเกียวหน้าตาดี แต่งตัวดี อย่างกะเดินออกมาจากซีรี่ย ์ญี่ปุ ่นจริงๆ ค่ะ                               

กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ฮ่ะ ฮ่า ห้า ^^”
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ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก
เที่ยวแดนบาวาเรีย เยอรมนี

ดร.อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล

 ในตอนนี้ขอพาทุกคนมาเที่ยวเมื่องอื่นๆ นอกกรุง

เบอร์ลินกันหน่อยนะคะ ในช่วงวันหยุดยาวติดกัน 4 วัน                      

ทางเจ้าหน้าที่ของสถานทูตและครอบครัวได้ชักชวนกันขับรถ       

ไปเที่ยวทางใต้ของเยอรมนีในแถบบาวาเรีย ซึ่งเป็นรัฐที่สวยงาม 

ประกอบไปด้วยขุนเขาและบ้านเรือนสวยๆ สไตล์บาวาเรียที่       

ชาวเยอรมันเองเรียกว่าบาร์เยิร์น มีเมืองมิวนิคเป็นเมืองหลวง   

ของรัฐ ตอนที่เราไปได้แวะเที่ยวตามเมืองต่างๆ ที่สวยงาม             

ทั้งเมืองเนินแบร์ก เมืองโรเทนบูกร์ โอบ เดอร์ เทาเบอร์               

และเมืองอื่นๆ ที่สมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุด         

ของเยอรมนีที เดียว เราไม่ได้ เอารูปมาให้ดู เยอะๆ นะคะ                

เพราะคิดว่าน่าจะหารูปสวยๆ ดูในอินเตอร์เน็ตได้ไม่ยาก
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 จากนั้นเราก็ไปเข้าพักกันที่โรงแรมในเมืองเล็กๆ ทางตะวันออกของรัฐ ใกล้เมือง               

Berchtesgaden ซึ่งอยู่ติดกับเขตที่จะข้ามไปประเทศออสเตรีย คุณลุงเจ้าของโรงแรมในรูปเป็น       

ชาวเยอรมันที่มหีัวใจไทย เค้ารักเมอืงไทยมาก ทุกปีในวันพ่อแห่งชาต ิ5 ธันวาคม คุณลุงจะขับรถ

กว่า 10 ชั่วโมง มาที่สถานทูตที่เบอร์ลิน เพื่อเข้าร่วมงานถวายพระพรให้กับในหลวงของเรา               

คุณลุงเคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วชอบทุกอย่างในความเป็นไทย ดังนั้นในโรงแรมเลยมีส่วนที่ตกแต่ง

เป็นแบบศลิปะแบบไทยๆ ทัง้ในส่วนแผนกต้อนรับ และในห้องนอนแบบ VIP และรูปต่างๆ ที่คุณลุง

มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเอามาติดโชว์ใน ล็อบบี้ของโรงแรม แถมคุณลุงยังสั่ง            

รถตุ๊กๆ 2 คัน จากเมืองไทย มาใช้บริการแขกของโรงแรมด้วย มีแขกของโรงแรมหลายคนถาม       

คุณลุงว่ามีภรรยาเป็นคนไทยเหรอ คุณลุงบอกว่าไม่ใช่ เค้าเล่าให้ฟังอย่างอารมณ์ดีว่า ภรรยา        

ชาวเยอรมัน และลูกๆ ของคุณลุงก็รักเมอืงไทยด้วย คุณลุงส่งลูกชายมาเรยีนการโรงแรมที่โรงแรม

โอเรียลเต็ลในบ้านเราด้วยเพื่อกลับไปบริหารกิจการ เห็นแล้วปลื้ม และน่าภูมิใจในบ้านเรามาก  

โรงแรมต่างๆ ในเมอืงนี้จะมภีเูขาสวยๆ เป็นหลงัฉาก ซึง่ข้ามเขาไปกเ็ป็นเขตเมอืงซาวสบวร์ก ประเทศ

ออสเตรยีแล้วค่ะ
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 ในช่วงวันพักผ่อนนี้พวกเรายังได้เข้าไปเที่ยวถนนสาย

เทอืกเขาอัลไพนใ์นฝัง่ออสเตรยี ซึ่งบอกไดเ้ลยวา่สวยงามอลงัการ

มากๆ แหล่งเที่ยวที่เอามาให้ดูชื่อว่า Grossglockner High Alpine 

Road เป็นถนนสวย ไต่ไปตามเทือกเขาโค้งไปมา แต่ไม่มีความ    

ลาดชันมากนักขณะไต่ขึ้นเขา คนเที่ยวเลยไม่รู้สึกเวียนหัวหรือ       

มีอาการเมารถอะไร แต่สิ่งที่เห็นคือวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสุดๆ     

ของเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่ทั้งที่อากาศตอนที่ไปเที่ยวอยู่ที่

ประมาณ 20 องศา อากาศก�าลังเย็นสบาย ไม่ต้องสวมเสื้อ           

กันหนาว เด็กๆ ครอบครัวของพี่ๆ น้องๆ เจ้าหน้าที่ของสถานทูต 

ก็สนุกกับการเล่นสไลเดอร์กับกองหิมะ เทือกเขาที่นี่มีคนมา        

ยืนดวูิว นัง่ชิวๆ ทานอาหาร ทานไอศกรมีอร่อยๆ พรอ้มกบัซื้อของ

ที่ระลึกกลับไปก็มีความสุขสุดๆ แล้ว

 แต่ที่น่าอิจฉาคือกลุ่มที่ขับบิ๊กไบค์ เพราะถนนสายนี้    

ชวนแกก่ารขบัขีม่อเตอรไ์ซคค์นัใหญ่ๆ  สวยๆ เพือ่กนิลมชมววิมาก 

ไอ้เราก็อยากมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างไรบ้าง จากการที่สมัย 

เป็นนักศึกษาชอบขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยสุ เทพเป็นประจ�า                  

คิดแล้วก็ฟิน ตอนนี้เอารูปสวยๆ ของฝรั่งขับขี่บิ๊กไบค์ไปดูก่อน   

แล้วกันนะคะ

 แต่ที่น่าอิจฉาคือกลุ่มที่ขับบิ๊กไบค์ เพราะถนนสายนี้    

ชวนแกก่ารขบัขีม่อเตอรไ์ซคค์นัใหญ่ๆ  สวยๆ เพือ่กนิลมชมววิมาก 

ไอ้เราก็อยากมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างไรบ้าง จากการที่สมัย 

เป็นนักศึกษาชอบขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยสุ เทพเป็นประจ�า                  

คิดแล้วก็ฟิน ตอนนี้เอารูปสวยๆ ของฝรั่งขับขี่บิ๊กไบค์ไปดูก่อน   

แล้วกันนะคะ
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 จากนั้นทางกลุ่มท่องเที่ยวของเราก็พากันไปเที่ยวน�้าตก

ที่มชีื่อว่า น�า้ตก Krimmler (Krimmler Wasserfälle) อันนี้ก็สวยงาม

อลงัการเช่นเดยีวกนั ในส่วนน�า้ตกชัน้บนทีเ่ค้าท�าทางสะดวกให้เรา

เดินไปได้ถึงจะมีแหล่งให้นักท่องเที่ยวหยุดถ่ายรูปเป็นระยะๆ     

จากข้างบนมองลงมาจะเห็นรุ้งกินน�้าเป็นวงโค้งอย่างสวยงาม       

ในส่วนด้านล่างเป็นส่วนที่มีละอองน�้าปลิวไปไกลเนื่องจาก      

น�า้ตกจากทีค่่อนข้างสงู เวลาเดนิผ่านกจ็ะเหมอืนฝนตกเป็นละออง 

สองข้างทางมีต้นมอส มีใบเฟิร์นขึ้นอยู่เขียวชอุ่ม น�้าที่ไหลมา      

เป็นน�้าที่ละลายจากหิมะ จึงมีความเย็น และความใสสะอาด         

น�า้ตามล�าธารไหลแรงเป็นสฟี้าอ่อนๆ บอกได้ค�าเดยีวว่าสวยมาก 

บ้านเมอืงที่นี่เค้าสะอาดด้วย อะไรๆ มันก็เลยดูดไีปหมด

 มาต่อท้ายด้วยการไปเที่ยวทะเลสาบในวันต่อมา 

ทะเลสาบนี้มีชื่อว่าเคอนิกส์เซ (Lake Königssee) ซึ่งเป็น

ทะเลสาบที่มีน�้าที่สะอาดที่สุดในเยอมนี น�้าที่นี่จะเย็นและ    

ลึกมากเป็นร้อยเมตร ทิวทัศน์สองข้างเป็นโขดหินภูเขาแบบ

หนิปูนสลับกับภูเขาที่มตี้นไม้สเีขยีว ระหว่างทางจะมเีกาะให้

เข้าเดินชมความสวยงามไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ หรือทางเดินป่า

เล็กๆ ที่พาไปถงึทะเลสาบชั้นในอกีชั้นหนึ่ง น�้าที่นี่นิ่ง ใสเย็น 

เรือที่ใช้พาเที่ยวก็เดินช้าๆ แบบเงียบกริบเพราะใช้มอเตอร์

เรอืแบบแบตเตอรีไ่ฟฟ้า สมกบัเป็นประเทศทีม่คีวามก้าวหน้า

ในเรื่องเครื่องยนต์จริงๆ ทะลสาบแห่งนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่       

ตัวเองหลงรักและอยากกลับไปอกี
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 จริงๆ คือทั้งถนนสายอัลไพน์ น�้าตก และทะเลสาบ  

แห่งนี้ เป ็นสถานที่ที่อยากกลับไปเที่ยวอีกเป ็นอย่างยิ่ง                    

พี่ๆ น้องๆ คนไหน ที่อยากไปเที่ยวเยอรมนแีบบเจาะลกึหน่อย 

อย่าลมืค้นหาข้อมูลแหล่งเที่ยวที่เอามาแชร์กันนะคะ รับรองว่า

ไม่ผิดหวังแน่นอน สิ่งล�าบากอย่างหนึ่งของการเที่ยวในช่วง      

วันหยดุยาวทีไ่ด้เล่าให้ฟังนี้กค็อื มันเหมาะกบัการทีม่คีนพาเทีย่ว

แบบรู ้แหล่งเที่ยวจริงๆ ต้องขับรถไป แวะเที่ยวไปเรื่อยๆ             

ถึงจะสนุก ถ้าเราใช้รถสาธารณะแบบไม่รู้จักทางนี่จะล�าบาก 

ตอนที่ไปเที่ยวนั้น เราไปกับเจ้าหน้าที่สถานทูตแบบไปกัน        

เป็นครอบครวั พวกเค้าเป็นเจ้าหน้าทีแ่บบ local staff ถอืสญัชาติ

เยอรมัน พูดภาษาเยอรมันกันได้ ไปไหนๆ ก็ใช้ GPS และรู้กฏ

จราจรเป็นอย่างด ีการเที่ยวเลยสนุกสนานและรื่นรมย์

 อกีทางเลอืกหนึง่ทีอ่ยากแนะน�ากค็อื ถ้าใครในบ้านเราทีจ่ะไปเทีย่วกนัเป็นครอบครวั หรอืแม้แต่กลุม่เพือ่น ทีม่กี�าลงัซื้อ   มาก

หน่อย ยนิดเีสยีค่าใช้จ่ายมากกว่าซื้อทัวร์แบบปกตทิั่วไปขึ้นมาอกีนดิ เราก็สามารถตดิต่อให้คนไทยในเยอรมันที่เป็นไกด์ท่องเที่ยวจัด

โปรแกรมให้เราได้ เค้าจะบรกิารและมารบัเราตัง้แต่ลงเครือ่งบนิทีเ่ยอรมนเีลย โปรแกรมทีไ่ด้รบัความนยิมคอื เริม่ต้นเทีย่วจากแฟรงค์

เฟิร์ต นั่งรถแบบเช่าเองผ่านลงไปตามแม่น�้าไรน์จนถึงแถบบาวาเรีย แวะตามเมืองต่างๆ ในบาวาเรีย แล้วมาเที่ยวต่อสถานที่                   

ที่ได้เล่าให้พวกเราฟัง บางกลุ่มอาจจะลงไปทางใต้ต่ออีก เพื่อไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ชีวิตคงมีความสุขยิ่งนักถ้าได้เที่ยวในที่สวยๆ 

ขนาดนัน้ จรงิๆ รัฐบาวาเรยีของเยอรมนยีังมทีี่เที่ยวอกีเยอะค่ะ มทีัง้ปราสาท พระราชวังต่างๆ ที่สวยงาม เล่ากันไม่หมด เอาเป็นว่า

ขอไปซื้อล็อตเตอรี่ก่อนนะคะ ถ้าจะเที่ยวให้เยอะๆ ได้แบบนัน้ 555 หวังว่าจะมคีวามสุขกับเรื่องเล่าที่เอามาแชร์กันนะคะ ^_^ .....
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