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ผอ. อยากคุย
(จริงๆ)

 สารสถาบันฯ ฉบับนี้ ครบรอบ 4 ปี ออกทุก 2 เดอืน ตกปีละ 6 ฉบับ ตอนนี้ 

น่าจะออกมาได้ 24 ฉบับแล้ว หวังว่าแฟนๆ ชาวสถาบันฯ ที่ได้ติดตามอ่านกันมา              

จะได้รับรู้ความก้าวหน้าในกิจการงานด้านต่างๆ ของสถาบันฯ ได้รับความรู้ใหม่ๆ         

รวมทัง้ความสนุกสนานบันเทงิจากเรื่องราวที่มสีาระ (จรงิๆ) ที่คณะผู้จัดทำาได้พยายาม

นำาเสนอตลอดเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ก็ต้องขอกล่าวคำาชื่นชมและขอบคุณทีมงานจัดทำา       

สารสถาบนัฯ ทกุท่านมา ณ ทีน่ี้ด้วย อย่าลมืว่าสารสถาบนัฯ ฉบบันี้เป็นของชาวสถาบนัฯ 

ทุกท่าน ถ้าท่านมีอะไรที่ดีๆ  ที่อยากจะแนะนำา มีข้อติ ข้อชม ก็แจ้งเข้ามาได้ที่คุณต่าย    

อุวรรณา และทีมงานได้เลย อยากจะแนะนำาคอลัมน์ใหม่ หรืออยากจะมาช่วยทำา          

ด้วยตนเอง ก็เสนอตัวมาได้ เช่น คอลัมน์ ภาษาเมืองวันละคำา อังกฤษวันละหน่อย          

จีนวันละนิด (ชีวิตเริ่มสับสน) ... มาร่วมด้วยช่วยกันลุย เพื่อนำาเสนอข่าวสารที่มีสาระ 

ความบันเทงิ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมครับ

 ตอนนี้ “ค่านยิม” ของสถาบันฯ จากคำาว่า “R I H E S” ที่พวกเราได้ช่วยกัน

เสนอตอนงานสัมมนาสถาบันฯ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ก็ได้คลอดออกมาแล้ว ตอนนี้ได้ 

เอาขึ้นไว้ทัง้บนเว็บไซต์ของสถาบันฯ และตดิอยู่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร 1 

เข้าใจว่า ทางสำานักงานเลขา คงได้เอาไปติดไว้ที่อาคาร 2 และ อาคาร 3 ด้วยแล้ว        

เช่นกัน (ถ้ายังไม่ได้ติด อย่าลืมรีบเอาไปติดก่อนที่สารสถาบันฯ ฉบับนี้จะออกด้วยเน้อ 

เดี๋ยวจะหาว่า มโนไปเอง ออิ)ิ อ่าน “ค่านยิม” ของสถาบันฯ แล้ว เชื่อมั่นว่า จะเป็นสิ่งที่

พวกเรา อยากเห็น อยากเป็น และต้องช่วยกันทำาให้ได้ มาร่วมกันสร้างให้เป็น “ค่านยิม

และวัฒนธรรม” ของคนในองค์กรแห่งนี้ ที่เป็นที่รักของพวกเราร่วมกันนะครับ             

เดี๋ยวตอนงานสัมมนาสถาบันฯ ช่วงปลายปี จะได้เอาไปทำาเป็นข้อสอบเล่นเกมส์ตาม    

ซุ้มต่างๆ ใครตอบผดิ ตอบไม่ได้ คอยดู...จะแจกไม้เรยีวนาบก้นสัก 3 ท ี และให้ไปยนื   

ขาเดยีว คาบไม้บรรทัดที่ปาก สัก 1 ชั่วโมง คอยดู....... (โหดแต้ ผอ. เรา เหอเหอ)

วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  2

 ในสารสถาบันฯ ฉบับที่แล้ว ได้เกริ่นเรื่องปัญหา    

หมอกควันในภาคเหนือ ที่มาเยือนเราเกือบจะทุกปี หนักบ้าง  

เบาบ้าง แต่ปีนี้ ถือว่าหนักหนาสาหัสเอาการ เพราะมีจำานวน  

วันที่มีคุณภาพอากาศแย่ๆ (PM10 เกินค่ามาตรฐาน 120)          

อยู่มากกว่าปีก่อนๆ โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์    

ต่อมาจนถงึต้นเดอืนเมษายน ที่ผ่านมา แต่ก็ถอืเป็นปีที่มองเห็น

ความตื่นตัวของภาคประชาชน มกีระแสสังคมออกมาเรยีกร้อง

ให้หน่วยงานของรัฐ และกลุ่มบริษัทธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ๆ    

ที่ส ่งเสริมการปลูกข ้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ในพื้นที่ภาคเหนือ                  

ทัง้ในลักษณะของเกษตรพันธะสัญญา หรอื การรับซื้อผลผลติ

ข้าวโพดจากเกษตรกร ที่รับเอาไปแต่เมล็ดข้าวโพดเพื่อไป     

ผลิตเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ แต่ทิ้งพวกซากวัสดุจากต้นข้าวโพด 

ซังข้าวโพด จำานวนมากมายมหาศาลไว้ในพื้นที่ที่มีการปลูก

ข้าวโพดในเขตภาคเหนอื ซึ่งรวมถงึพื้นที่หลายอำาเภอในจังหวัด

เชยีงใหม่ เช่น แม่แจ่ม ฮอด เชยีงดาว เป็นต้น เมื่อไม่มวีธิกีาร

จัดการกับซากวัสดุจากพชืที่ใช้ต้นทุนตำ่าได้ หรอืสามารถเอาไป

ใช้ทำาประโยชน์อย่างอืน่ได้ในพื้นทีเ่พาะปลกูซึง่มกัจะอยูต่ามดอย

ภูเขาสูง การเดินทางเข้าออกลำาบาก การขนส่งเศษซากวัสดุ 

ออกมาจากพื้นที่เพาะปลูกก็ต้องใช้ต้นทุนค่าขนส่งสูงมาก           

ก็เลยไปลงท้ายด้วยการจุดไฟเผา ที่มีต้นทุนในการทำาลายตำ่า   

แต ่กลับไปมีต ้นทุนที่กระทบต ่อสังคม สุขภาพของคน                     

และเศรษฐกจิการท่องเทีย่วในภาคเหนอือย่างมากมายมหาศาล

เป็นเงนินับหลายพันล้านบาท

 แต่อย่าลืมว่าปัญหาหมอกควันที่เราประสบอยู่นั้น      

ไม่ได้เป็นผลมาจากการเผาวัสดุจากการปลูกไร่ข ้าวโพด        

เพียงอย่างเดียว ตัวการหลักอื่นๆ ก็มีผสมเข้าด้วยเช่นกัน         

โดยเฉพาะการเกดิไฟไหม้ป่าทีเ่ป็นป่าไม้ผลดัใบ ซึง่จะมเีศษซาก

ใบไม้มากมายมหาศาลที่ร ่วงหล่นลงมากองทับถมในช่วง        

หน ้าแล ้ง  บวกกับการบุกรุกที่ป ่ า เพื่อการปลูกข ้าวไร ่                         

ของเกษตรกรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อเป็นอาหารและสร้าง      

รายได้มาเลี้ยงชีพของตนและครอบครัว ฉะนั้นปัญหาเรื่อง 

หมอกควันในภาคเหนือจึงเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานกว่าสิบปี 

ขาดการวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ หากคิดจะ

แก้ไขปัญหาหมอกควันให้ได้อย่างถาวร คงต้องถือเป็นวาระ   

แห่งชาติ ต้องการความเอาจริงเอาจัง (ภาษาชาวบ้าน คือ         

กัดไม่ปล่อย) ของหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้

ส ่วนเสีย เข ้ามาจัดทำาแผนเพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งระยะสั้น          

ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้      

อย่างยั่งยนืถาวร ไม่ใช่แก้ไปเป็นปี ๆ เหมอืนที่ทำาอยู่ในปัจจุบัน 

 อย่างที่ภาษาโบราณเขาว่า เราชอบแก้ปัญหาแบบ      

ไฟไหม้ฟาง พอฟางไหม้หมด ก็หยุดแก้ พอปีหน้าก็มาเผาฟาง

กันใหม่ และค่อยมาคิดแก้ไขปัญหากันใหม่อีกที แทนที่จะหา

มาตรการจัดการอย่างไรให้มีวัสดุจากการปลูกพืชเกษตรที่เป็น

เชื้อเพลงิให้เกดิไฟไหม้อย่างเป็นระบบ ซึง่ต้องแก้ไขให้สอดคล้อง

กับสาเหตุหลักๆ ของการเกดิควันไฟ  จะมวีธิจีัดการไฟไหม้ป่า

อย่างไร จัดการเรื่องการบุกรุกป่าอนุรักษ์เพื่อทำาไร่หมุนเวียน

ของชาวบ้านอย่างไร จัดระบบการปลูกพืชทางเลือกที่ไม่พึ่งไฟ 

พวกไม้ยนืต้น ผลไม้ กาแฟ ฯลฯ เพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพด

บนที่สูงให้แก่เกษตรกรได้ไหม ต้องเน้นให้ชาวบ้านมีรายได้     

เพื่อเลี้ยงครอบครัวของเขาให้อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ เพื่อจะได้    

ช่วยกนัปลกูป่า ดแูลป่า และรกัษาต้นนำา้ในเขตป่าเอาไว้ ในกรณี

ของวัสดุเหลือจากการเกษตร เฉพาะหน้ามีวิธีการจัดการ        

เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นชีวะมวลเอาไปผลิตไฟฟ้า เอาไป

ทำาปุ๋ย ได้อย่างไรให้มีความคุ้มค่าและคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

เป็นต้น

 สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงแค่แนวทางส่วนหนึ่ง 

ยั งต ้องอาศัยการระดมสมอง ระดมความคิดของผู ้ รู ้                  

ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ สร้างความร่วมมือร่วมไม้           

และที่สำาคัญคือ การร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาลกลาง 

อ งค ์ ก รปกปครอ งส ่ ว นท ้ อ งถิ่ น  ภ าค ธุ รกิ จ เ อ กชน                                    

ภาคประชาสังคม และที่สำาคัญที่ขาดไม่ได้ คือ บทบาทของ       

นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ตั้งอยู ่ในพื้นที่         

ภาคเหนือ รวมถึง มช. ของเรา จะนำาเอาวิชาการ ความรู้          

งานวจิยัทัง้วจิยัพื้นฐาน วจิยัประยกุต์ วจิยัปฏบิตักิาร เข้าไปร่วม

เรียนรู ้ และทำางานกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ และทำางาน         

กับท้องถิ่นอย่างไร จึงจะนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันได้

อย่างถาวรและยั่งยนืในที่สุด.....

 เขียนระบายความอึดอัดเรื่องปัญหาหมอกควัน         

เอาไว้เท่านี้ก่อน ขอเป็นกำาลังใจให้นักวิจัยทีมแก้ไขปัญหา   

หมอกควันของสถาบันฯ ที่นำาโดย ดร.ทิพวรรณ ดร.ธัญญ่า    

และทีมน้องๆ ซึ่งได้ทุ่มเททำางานด้านนี้ ติดต่อกันมานับสิบปี     

ยังมีพลังและเรี่ยวแรงที่จะทำางานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมต่อไป 

จนกว่าปัญหาหมอกควันในภาคเหนอืจะหมดไปนะครับ สู้ สู้..  

 ฉบับนี้ ก็ขอยุติไว้แค่นี้ พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอให้       

ทกุท่านมอีากาศทีบ่รสิทุธิก์ลบัมาให้หายใจอย่างทัว่ท้องอกีครัง้ 

เอาไว้หน้าแล้งปีหน้า ค่อยมาบ่น และมาสู้กันใหม่ เพราะมันคง

ต้องใช้เวลาแก้ไขปัญหาใหญ่ระดับภูมิภาคนี้ไปอีกนานหลายปี  

.... ขอกล่าวคำา สวัสด ีมคีวามสุขทุกท่านครับ

...
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“เล่าขานงานวิจัย”

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 ส วั ส ดี ค รั บ  ช ่ ว ง เ ดื อ น นี้ แ ล ะ เ ดื อ น ห น ้ า                                

(พ.ค. - มิ.ย. 2558) ผมจะต้องชีพจรลงเท้า เดินทางไปเป็น

วทิยากรให้กบัจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ งานนี้เกดิขึ้นสบืเนือ่งจาก

โครงการที่สถาบันฯ ได้ร่วมกับ International Health Policy 

Program พัฒนาเครื่องมือในลักษณะของแบบสอบถามที่ใช้       

ในการ เฝ ้ า ร ะวั ง และติ ดตามสถานการณ ์การตี ตรา                              

และเลือกปฏิบัติที่ เกี่ยวข ้องกับเอชไอวีในสถานพยาบาล              

ที่ผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อปีที่แล้ว โดยทางศูนย์อำานวยการ       

บริหารจัดการป ัญหาเอดส ์แห ่ งชาติ  มีดำ าริ ในการนำา

แบบสอบถามดังกล่าวมาเก็บข ้อมูลจริงในจังหวัดต่างๆ                  

ที่ถูกกำาหนดให้เป ็นพื้นที่ เฝ ้าระวังพิเศษในเรื่องนี้ ได ้แก ่           

จังหวัดเชียงราย อุดรธานี นครราชสีมา ชลบุรี ราชบุร ี             

และสงขลา ข้อมูลที่ได้จะถูกนำาไปใช้ในการออกแบบกิจกรรม

เพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าวในระดบัแต่ละจงัหวดัและระดบัประเทศ

ต่อไป

 การตตีรา (stigma) เป็นปรากฏการณ์ทางจติวทิยา

สังคมรูปแบบหนึ่ง เกิดจากอคติและความเชื่อดั้งเดิมของ          

คนจำานวนหนึ่ง ที่มีทัศนคติเชิงลบร่วมกันต่อกลุ่มบุคคลที่มี

ลักษณะเฉพาะแตกต่างออกไปจากตนเอง การตีตรามีหลาย   

รปูแบบ เช่นการรบัรูว่้ามกีารตตีรานัน้ๆ หรอืความคาดหมายว่า

จะถูกตีตรา ส่วนการที่ผู้ถูกตีตรายอมรับและเห็นด้วยกับการ 

ถูกกระทำาเรียกว่าการตีตราตนเอง หรือความรู้สึกตีตราจาก

ภายใน การตีตราอาจนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม         

ต่อผู้ที่ถูกตีตรา เรียกว่าการเลือกปฏิบัติ (discrimination)            

ซึ่งหมายถึงการกระทำาหรืองดเว้นกระทำาการใดๆ ที่มีลักษณะ

ของการกีดกัน แบ่งแยก หน่วงเหนี่ยว หรือการจำากัดซึ่งสิทธ ิ  

แก่บุคคล การตีตราและการเลือกปฏิบัติถือเป็นการละเมิด   

หลกัสทิธมินษุยชน ความเสมอภาค และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ 

 จากอดตีจนถงึปัจจบุนั ได้มกีารตตีราและเลอืกปฏบิตัิ

ต่อผู้ป่วยด้วยโรคบางอย่างมาอย่างต่อเนื่อง เช่นการรังเกียจ 

และกลัวผู ้ป ่วยโรคเรื้อนหรือผู ้ป ่วยวัณโรคปอด ปัจจุบัน          

การตตีราและเลอืกปฏบิตัเิกีย่วกบัสขุภาพทีส่ำาคญั คอืการตตีรา

และเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี (HIV-related stigma 

and discrimination) เนื่องจากทำาให้ผู ้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ       

เอชไอวีไม่อยากเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อ เนื่องจาก        

คาดการณ์ไปล่วงหน้าว่าหากทราบว่าตนเองติดเชื้ออาจจะ      

ถูกรังเกียจและถูกกีดกันจากสังคม ผู้ติดเชื้อเมื่อไม่ทราบว่า

ตนเองติดเชื้อจะไม่ได้รับการดูแลรักษาและไม่ได้รับองค์ความรู้

เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม จงึยงัคงมโีอกาสถ่ายทอดเชื้อให้ผูอ้ืน่

ต่อไป สำาหรับผู้ที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อแล้ว การรับรู้ว่ามีการ  

ตีตราต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อเหล่านี้ไม่เข้ารับ     

การดูแลรักษาที่สถานพยาบาล เนื่องจากเกรงว่าผลเลือด      

ของตนเองจะถูกเปิดเผยให้ผู ้อื่นทราบ นอกจากนั้นการ         

เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อในสถานพยาบาล ยังทำาให้เกิดความ     

ไม่พงึพอใจบรกิาร ความทุกข์ใจ คุณภาพชวีติที่ลดลง และการ

ไม่มารับการรักษาต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเจ็บป่วย       

หรอืเสยีชวีติได้อกีด้วย
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 ทกุแหล่งทุน จะให้ทุนวจิัยกับหน่วยวจิัยหรอืกลุ่มวจิัยที่มมีาตรฐานการวจิัยเท่านั้น การท�าวจิัยที่มมีาตรฐานท�าให้

เกดิความเชื่อมั่นทั้งส�าหรับผู้ให้ทุน ส�าหรับการตพีมิพ์ และส�าหรับผู้น�าผลงานวจิัยไปใช้

 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำาหนดมาตรฐานการวิจัยไว้ 5 ด้าน คือ 1) มาตรฐานการวิจัยในคน                   

2) มาตรฐานการวจิยัในสตัว์ทดลอง  3) มาตรฐานความปลอดภยัทางชวีภาพ 4) มาตรฐานห้องปฏบิตักิารวจิยั 5) จรรยาวชิาชพี

วิจัยและแนวปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นว่า วช. ได้ให้ความสำาคัญเรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานด้วย จะขอให้               

รายละเอียดในแต่ละด้านไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับนักวิจัยที่ต้องรู้ จะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกขั้นตอน จะทำาให้การขอทุนเป็นไปอย่าง     

ราบรื่นทันเวลา ซึ่ง วช จะเข้มงวดเรื่องการรับรองโครงการวิจัย ให้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ ทุกด้านตามความจำาเป็น           

ก่อนทำาสัญญารับทุน และจะทำาการตดิตามตรวจสอบด้วย มาตรฐานแต่ละด้านมรีายละเอยีด การถอืปฏบิัต ิดังนี้ 

มาตรฐานการวิจัย

 1)    มาตรฐานการวจิัยในคน มสีำานักงานมาตรฐานการวจิัยในคน (มค.) 

(Office for Human Subject Research Standard) เป็นผู้ดูแล หากโครงการวจิัยใด    

มคีวามเกีย่วข้องกบัคน ต้องได้รบัการพจิารณารบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรม

การวิจัยในคน ในประเทศไทยได้มีการรวมตัวกันเป็นชมรม FERCIT/FERCAP ขึ้น     

วช. ก็ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (National 

Ethics Committee Accreditation System in Thailand: NECAST) โดยในปัจจุบัน       

ได้มีการยอมรับการรับรองของคณะกรรมการของหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน              

ซึ่งจะทำาให้นักวิจัยสามารถยื่นขอการรับรองที่เดียวได้ สถาบันฯ มีคณะกรรมการ

พิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์ (Human              

Experimentation Committee : HEC) และเป็นที่ยอมรับว่าได้มาตรฐาน

 2)   มาตรฐานการวจิัยในสัตว์ทดลอง มสีำานักงานมาตรฐานการเลี้ยง

และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) (Office of National Standard for      

Research Animals) เป็นผู้ดูแล งานวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองมีการกำาหนดมาตรฐาน  

ระดับชาติขึ้น ซึ่งจะเป็นกฏหมายลูกของพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง

วทิยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ที่ได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื่อ 13 มนีาคม 2558 

มีผลบังคับใช้ 180 วันหลังวันประกาศ ทาง วช. กำาหนดให้ การได้รับการรับรอง   

โดยการพิจารณาของคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ (คกส.)             

ในส่วนนี้นกัวจิยัสามารถยืน่โครงการขอรบัการรบัรองทีค่ณะกรรมการดแูลการเลี้ยง

และใช้สัตว์ทดลอง ของมหาวิทยาลัย และใช้บริการการเลี้ยงและใช้สัตว์ได้ที่         

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ที่แม่เหยีะได้ โดยศูนย์สัตว์ทดลอง ได้ยื่น

ขอรับการรับรองมาตรฐานจาก Association for Assessment and Accreditation of 

Laboratory Animal Care (AAALAC) international ซึ่งจะทราบผลในเร็วๆ นี้ ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้งานสัตว์ทดลองมีมาตรฐานเดียวโดยศูนย์สัตว์ทดลอง   

เป็นผู้รับผดิชอบดูแลงานส่วนนี้ทัง้หมด
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 3)   มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มีศูนย์พันธุวิศวกรรม             

และเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(ศช.) (National Center for Genetic Engineering and 

Biotechnology (BIOTEC)) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

(สวทช.) เป็นผู้ดูแล งานวจิัยที่มกีารใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ เพื่อตัดต่อสารพันธุกรรม 

ต้องได้รบัการพจิารณารบัรองความปลอดภยัจากคณะกรรมการความปลอดภยัทาง

ชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee, IBC) สถาบันฯ มี IBC    

ของสถาบันฯ ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการรับทุนของ NIH

 4)   มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย กำาลังอยู่ในระหว่างการกำาหนด

มาตรฐาน โดยในช่วงแรกนี้จะเป็นการกำาหนดมาตรฐานความปลอดภัยของ           

ห้องปฏิบัติการเคมี โดย วช. ได้ให้ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการ           

สิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำาเนินการ           

ซึ่ง วช. มนีโยบายจะให้มาตรฐานนี้เป็นข้อกำาหนดของการรับทุน โดยโครงการวจิัย

จะต้องมาจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยแล้ว ในส่วนนี้        

การกำาหนดมาตรฐานยังอยู่ในระหว่างการจัดทำา ขณะนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        

ได้เข้าร่วมโครงการยกระดบัความปลอดภยัของห้องปฏบิตักิารวจิยั เป็นมหาวทิยาลยั

นำาร่อง

 5)     จรรยาวชิาชพีวจิัยและแนวปฏบิัติ ในส่วนนี้จะมคีวามคล้ายกัน

กับจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประกาศใช้อยู่ นักวิจัย

สามารถ download เอกสารนี้ได้ที่หน้า website ของ วช. www.nrct.go.th

 ทั้งนี้ การตรวจสอบการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยว่าต้องผ่านการรับรองอะไรบ้าง เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ     

หัวหน้าโครงการวิจัย และมหาวิทยาลัยที่ต้องบริหารจัดการให้ครบถ้วน ทาง วช. เองก็จะมีกองมาตรฐานการวิจัยเป็นผู้        

ตรวจสอบว่าครบถ้วนหรือไม่ ในช่วงเวลานี้ วช. จะเริ่มเข้มงวดในมาตรฐานเหล่านี้ นักวิจัยต้องเตรียมการให้พร้อม                     

หากนักวิจัยของสถาบันฯ ต้องการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ สามารถติดต่อที่     

ส�านักงานจรยิธรรมการวจิัย ได้

ฉายสุรยี์ ศุภวไิล
นักวจิัย

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชวีภาพฯ

และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสขีองสถาบันฯ

เขยีนเมื่อ 12 พฤษภาคม 2558
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 ศูนย์ฯ ของเรายังดำาเนินงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะในที่วันอากาศร้อน ฝนตก เพื่อความก้าวหน้าของ      

การดำาเนนิงาน และเพื่อประโยชน์ที่จะเกดิจากงานวจิัยนัน้ ในฉบับนี้มคีวามเคลื่อนไหวดังนี้ครับ

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 1.  หน่วยฯ จัดการประชุมวางแผนการดำาเนินงาน              

ในโครงการ “ส่งเสริมเครือข่ายการผลิตและการบริโภคพืชผัก

ปลอดภัยจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม”      

ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากงบพฒันาจงัหวดัเชยีงใหม่ ปี 2558 ในพื้นที ่อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่

 2.   หน่วยฯ ได้ออกปฏบิตังิานภาคสนามตามโครงการ

การพฒันาชมุชน สขุภาวะจากการลดมลพษิหมอกควนั: โครงการ

นำาร่องในอำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (SMOG) นำาโดย      

ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล หัวหน้าโครงการวจิัย พร้อมคณะ 

ลงเกบ็ข้อมลูของผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรื้อรงั ทีม่ารกัษาเป็นประจำา

ที่โรงพยาบาลเทพรัตนฯ เวชชานุกูล เฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา 

(โรงพยาบาลแม่แจ่มเดิม) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในช่วง                  

เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2558 เพื่อเป็นการประเมิน       

ผู้ป่วยเบื้องต้นในช่วงสถานการณ์หมอกควนั และนำาข้อมลูทีไ่ด้มา

วางแผนการดำาเนนิงานต่อไป
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

 3.   หน่วยฯ นำาทีมโดย ดร.ธัญภรณ์ เกิดน้อย โครงการ “ส่งเสริมเครือข่ายการผลิตและการบริโภคพืชผักปลอดภัย         

จากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม” ได้ลงพื้นที่เพื่อประสานงานกับทางเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 

ในครัง้นี้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา จำานวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง และ หมู่บ้านสันมหาพน 

ต.สันมหาพน อ.แม่แตง

 1.   งานวจิยัในหน่วยวจิยัโภชนาการทีร่บัอาสาสมคัร

ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คือ โครงการ  

“การศกึษาหาค่าไอโอดนีในปัสสาวะของหญงิตัง้ครรภ์ก่อนและ

หลังจากได ้ รับยาเม็ดเสริมสารไอโอดีนที่มาฝากครรภ ์                     

ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่” โครงการนี้มวีตัถปุระสงค์

เพื่อศึกษาถึงผลของการได ้รับยาเม็ดเสริมสารไอโอดีน                  

ในหญิงมีครรภ์ ปัจจุบันได้อาสาสมัครแล้วทั้งสิ้น 50 ราย        

จากเป้าหมาย 424 ราย

 2.   โครงการวจิยัของสถาบนัฯ ได้แก่ “โครงการสำารวจ

สุขภาพประชากรไทย พ.ศ. 2556-2557” มีวัตถุประสงค์เพื่อ    

การตดิตามภาวะไอโอดนีในประชากร โดยได้ดำาเนนิการวเิคราะห์

ปรมิาณไอโอดนีจากตวัอย่างเกลอืในครวัเรอืน 5 จงัหวดัภาคเหนอื

จำานวนทั้งสิ้น 6,199 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีน      

และโซเดียมในตัวอย่างปัสสาวะจากครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ 

รวมทั้งสิ้น 1,967 ตัวอย่าง ปัจจุบันได้ดำาเนินการวิเคราะห์         

เสร็จสิ้นแล้ว อยู ่ระหว่างการวิเคราะห์ข ้อมูลเพื่อรายงาน              

ผลการศกึษา

ภาพกจิกรรม หมู่บ้านช่อแล ภาพกจิกรรม หมู่บ้านสันมหาพน
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 3.   โครงการ “การจัดตั้ ง เครือข ่ายเตือน                     

ความปลอดภัยด้านอาหารและเฝ้าระวังความเสี่ยงปนเปื้อน     

ในอาหาร” ได้เริ่มดำาเนินการแล้ว โดยมีระยะเวลาดำาเนินการ

ระหว่าง ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การสุม่เกบ็ตวัอย่างอาหารจากกลุม่เป้าหมายคอืผูป้ระกอบการ

ในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่ผ่านการอบรมพัฒนาจากโครงการ

บริการวิชาการอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารปนเปื้อน/    

สารเจือปนในอาหาร รวมถึงวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ  

ของอาหาร

 4.   โครงการ “โภชนาการและความมัน่คงด้านอาหาร

ในพื้นที่สู งของประเทศไทย” ระยะที่  2 ป ัจจุบันได ้ เริ่ม                        

ดำ า เ นิ นการแล ้ ว โ ดยมี ร ะยะ เ วลาดำ า เ นิ นการระหว ่ า ง                  

พฤษภาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2559 มวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

วิธีการที่สามารถใช้ในการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และทำาให้มี

ความมั่นคงด้านอาหาร สำาหรับกลุ่มเด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปี ในพื้นที่

ตำาบลบ้านทับ และตำาบลปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่   

ป ั จจุบัน ได ้ทำ าการ เก็บข ้อมูลภาคสนามเรียบร ้อยแล ้ ว                             

และอยู ่ ร ะหว ่ า งกระบวนการแก ้ ไ ขป ัญหาโภชนาการ                                

และความม่ันคงทางอาหารให้แก่กลุ ่มตัวอย่าง โดยมีการ      

ตดิตามผลในทุกระยะเวลา 1 เดอืน

 5.  โครงการ “โภชนาการสมวัยสำาหรับศูนย์พัฒนา

เด็ ก เล็ กขององค ์การปกครองส ่ วนท ้องถิ่ น  (อบต . )                           

จังหวัดเชียงใหม่ กรณี เทศบาลตำาบลบ้านแม อ.สันป่าตอง        

จ.เชียงใหม ่” มีกำาหนดเวลา 6 เดือน ตั้งแต ่  ตุลาคม                         

2557 - มีนาคม 2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำาเนินงาน       

และประเมนิผลโครงการ

 6.   ผลงานดีวีดี เรื่อง “การผลิตแคบหมูอนามัย       

และแคบหมูเลียนแบบ” ได้ยื่นขอจดลิขสิทธิ์ต่อ หน่วยจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่แล้ว อยู่ระหว่างรอผลการพจิารณา
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หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อ 

 หน่วยฯ ได้ดำาเนนิการโครงการ “ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลอืดส่วนปลาย” ซึ่งการดำาเนนิงานในปีที่ 1 มกีารเก็บ

ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์รายงานแก่ผู้ให้ทุน เพื่อเตรียมดำาเนินงานในปีที่ 2  

ต่อไป โดยได้รับการตอบรับจากผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

ท่านอยากทราบไหมว่า
ท่านมีโอกาสเกิดโรคหัวใจในอีก 10 ปี 

เป็นเท่าไหร่?

 หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อ ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้วิธีการทำานายการเกิดโรคหัวใจแบบง่ายจากศูนย์หัวใจ หลอดเลือด  

และเมแทบอลิซึม โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งได้ประดิษฐ์คิดค้น วิธีการทำานายโอกาสการเกิดโรคหัวใจของคนไทย โดยใช้ข้อมูล        

ของคนไทยและได้พสิูจน์แล้วว่าใช้ได้ด ีนอกจากนัน้อันที่จรงิระบบการให้คะแนนแบบนี้ มตีัง้แต่องค์การอนามัยโลก (WHO) อเมรกิา 

ยุโรป เอเชีย แต่เท่าที่ผ่านมาพบว่า ระบบการให้คะแนนของข้อมูลจากคนไทยที่มาจากโรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถทำานาย       

การเกิดโรคหัวใจได้แม่นยำากว่าของ WHO ที่ใช้ในคนไทยและใช้ในคนเอเชียด้วยซำ้า ฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจว่าเราได้มีระบบการ         

ให้คะแนนนี้ ซึง่ระบบการให้คะแนนนี้เพิง่มเีผยแพร่เมือ่เดอืนทีผ่่านมานีเ่อง เพยีงท่านสามารถกรอกข้อมลูง่ายๆ และเข้าดรูายละเอยีด

ได้ที่ http://cvmc.host-ed.me/tcvrs/tcvrs/ramaegat.html

ตัวอย่างที่ 1

 หน้าที่ 1
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 หนา้ที ่2

 จะเห็นว่าจะมอียู่ 2 หน้า หน้าแรกคอื การกรอกข้อมูล หน้าสองคอื การบอกผล หน้าแรกของการกรอกข้อมูล ข้อมูลจะมี

ให้กรอกสองส่วน ส่วนบนจะเป็นข้อมูลธรรมดา ซึ่งทุกคนก็น่าจะทราบกันอยู่แล้ว ข้อมูลส่วนล่างให้ใส่ข้อมูลเท่าที่มี จะเห็นว่า           

จะมแีลป ซึ่งมีค่าคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆ นานา อาจจะยุ่งยาก บางคนอาจไม่มี ไม่ต้องห่วง ขอให้มแีค่ความสูงกับเส้นรอบเอว

เท่านั้นก็ถือว่าพอ โดยรอบเอวตามมาตรฐานควรจะวัดระดับกึ่งกลางกระดูกสะโพกส่วนบนสุด และขอบล่างของกระดูกซี่โครง        

ให้ขนานกับพื้น ผู้วัดต้องนั่งข้างๆ และต้องวัดขณะหายใจออกเท่านัน้ และหลังจากที่ผ่านการกรอกข้อมูลส่วนบนเต็ม และส่วนล่าง

ใส่แค่ความสูงกับเส้นรอบเอว ท่านคลิ๊กปุ่มแสดงผลต่อไป ท่านก็จะได้ทราบว่าความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจของท่านใน 10 ปี    

ข้างหน้าเป็นเท่าไหร่ และจะมขี้อแนะนำาอยู่ด้านล่าง ในตัวอย่างที่ 1 จะเห็นได้ว่ามคีวามเสี่ยงตำ่า 

 แต่ตรงกันข้ามถ้าในคนอายุ 60 ปี เพศชาย เป็นเบาหวาน สูบบุหรี่ ส่วนสูง 172 เซนตเิมตร รอบเอว 45 นิ้ว จะพบว่าม ี 

ความเสี่ยงสูง ดังตัวอย่างที่ 2
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ตัวอย่างที่ 2

ด้วยความปรารถนาดจีาก 

  หน่วยวจิัยโรคไม่ตดิต่อ 

ศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิธี

ด�าหัวผู้อาวุโสและผู้อ�านวยการ ประจ�าปี 2558

 ผูบ้รหิาร พร้อมด้วยบคุลากรสถาบนัฯ จดัพธิดีำาหวัผูอ้าวโุสและผูอ้ำานวยการ ประจำาปี 2558 ณ อาคาร 1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สขุภาพ วนัศกุร์ที ่24 เมษายน 2558เพือ่เป็นการแสดงความกตญัญกูตเวท ีรวมทัง้ถอืโอกาสขอขมาลาโทษในสิง่ทีเ่คยกระทำาใหขุ้น่หมอง

ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ และใช้โอกาสนี้ขอพรปีใหม่ไทยอีกด้วย ซึ่งผู้อาวุโสพร้อมกับผู้บริหารสถาบันฯ ก็ได้อวยพรให้บุคลากร         

ทุกท่านมคีวามสุขตลอดปี 2558 มสีุขภาพที่แข็งแรง พร้อมทัง้มคีวามก้าวหน้าในหน้าที่การงานอกีด้วย

ร่วมพิธีด�าหัว

อดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโส มช.

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สถาบันฯ            

เข้าร่วมพธิดีำาหัวอดตีอธกิารบด ีอธกิารบด ีและผูอ้าวโุสมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ประจำาปี 2558ในวนัศกุร์ที ่24 เมษายน 2558 เพือ่เป็นการ

ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภาคเหนือ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน       

และนักศกึษาเก่าของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ณ บรเิวณลานสัก หน้าศาลาธรรม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
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คุณหมอวาที น�าเสนอโปสเตอร์วิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

 คุณหมอวาที สิทธิ นักวิจัย เข้าร่วมแสดง

โปสเตอร์วิชาการ ในเรื่องของ Awareness and    

acceptability of HIV Pre – Exposure Prophylaxis 

(PrEP) among men who have sex with men and 

transgender women (TG) in Chiang Mai, Northern 

Thailand. ในการประชุม World Health Summit 

Regional Meeting Asia, Kyoto 2015 ประเทศญี่ปุ่น 

เมื่อวันที่ 13-14 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

การประชุมสนับสนุนวิชาการแก่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานูกุล 

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 รศ. นพ.อำานาจ  อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม         

ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมหารือสนับสนุน

ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานูกุล 

เฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา (โรงพยาบาลแม่แจ่มเดมิ) อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ 

ให้เป็นโรงพยาบาลสีเขียว ตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพ-             

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายแพทย์สมมิตร  สิงห์ใจ                    

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานูกุลฯ พร้อมคณะ และตัวแทนจาก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

คณะเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน

นครพงิค์  เข้าร่วมประชมุ ณ ห้องฮานอย สำานกับรกิารวชิาการ วนัที ่30 เมษายน 

2558 ในการนี้ ได้กำาหนดให้แต่ละคณะและสถาบันสนับสนุนทางวิชาการ     

ด้านต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะวางแผนเพื่อดำาเนนิการเข้าดูพื้นที่ต่อไป
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จงัหวดัเชยีงใหม่สนบัสนนุขยายผลโครงการวจิยัพชือาหารปลอดภยัลดใชส้ารเคมฯี 

ในโครงการ “สง่เสรมิเครอืข่ายการผลติและการบรโิภคพชืผักปลอดภยัจากสารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืชด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม”

 นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรต ิ     

เป็นประธานในการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ และปรึกษาหารือ

แผนการดำาเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมเครือข่ายการผลิตและการบริโภค  

พืชผักปลอดภัยจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม            

โดย ดร.ธัญภรณ์ เกดิน้อย หัวหน้าหน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้า

โครงการ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคารอำานวยการ 

สำานักงานจังหวัดเชยีงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ซึ่งโครงการนี้ได้รับ

การสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำาเนินการต่อยอดจาก

โครงการวิจัยเรื่อง“การศึกษาพัฒนาแนวทางการลดใช้สารเคมีในการเกษตร

ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาอำาเภอแม่แตง จังหวัด

เชยีงใหม่” ที่ทางหน่วยวจิัยได้รับการสนับสนุนและดำาเนนิงานร่วมกับศูนย์วจิัย

และฝึกอบรมด้านสิง่แวดล้อมกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อมเมือ่ปี 2557 ทัง้นี้

เพือ่ให้เกดิการขยายผลจากงานวจิยัลดใช้สารเคมสีูก่ารมแีหล่งอาหารปลอดภยั

อย่างยั่งยืน นำาร่องในพื้นที่อำาเภอแม่แตง ซึ่งจะมีกิจกรรมหลากหลาย อาท ิ  

การตรวจสารเคมใีนกลุ่มผูบ้รหิารสำานกังานจงัหวดัเชยีงใหม่ เพือ่เป็นการสร้าง

ความตระหนักสู่สังคม การเปิดตัวโครงการ การอบรมเกษตรกร การสัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการผลิตการจัดการการเก็บเกี่ยวจนถึงการตลาด        

เพือ่ให้เกษตรกรสามารถผลติพชือาหารปลอดภยัและมตีลาดรองรบัอย่างยัง่ยนื

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดอบรมเพิ่มความรู้พยาบาลวิจัย

เตรียมพร้อมส�าหรับงานวิจัยด้านโรคเอดส์

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการอบรมทางการพยาบาล เรื่อง การทบทวนและเพิ่มพูนความรู้               

การให้การปรกึษาก่อนและหลังการตรวจเลอืดเอชไอว ี(HIV Pre-Post test counseling - Refresher course) และการ

ส่งต่ออาสาสมัครเพื่อรับการดูแลต่อสำาหรับพยาบาลวจิัย ณ ห้องประชุมชัน้ 4 (ห้องอเนกประสงค์) อาคาร 1 เมื่อวันที่ 

22 พฤษภาคม 2558 โดยได้เชญิ คุณรัตนา  ไชยฟองศร ีพยาบาลวชิาชพีชำานาญการพเิศษ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 

โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ และคุณอำาพร  ธนิะ พยาบาลวชิาชพีชำานาญการ โรงพยาบาลสันทราย มาเป็น

วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งระหว่างการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ตลอดจน

การฝึกปฏิบัติในการให้คำาปรึกษาก่อน - หลัง การตรวจเลือด ทำาให้พยาบาลของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ        

มคีวามรู้และความพร้อมมากขึ้นสำาหรับการทำางานวจิัยด้านโรคเอดส์
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นักศึกษาจาก Hampshire College

ศึกษาดูงานวิจัยด้านโรคเอดส์

ของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

 ผศ. นพ.เกรยีงไกร  ศรธีนวบิุญชัย หัวหน้า

ศนูย์วจิยัด้านโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

พร้อมด้วย ดร.อรุณรัตน์  ตั้งมั่นคงวรกูล นักวิจัย    

ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยแฮมเชียร์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา (Hampshire College in      

Massachusetts, USA) ทีม่าเยีย่มเยอืนและศกึษาดงูาน

วิจัยด้านเอชไอวี/เอดส์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

แก๊งซ่าสร้างเครือข่ายป้องกัน

ยาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียน

 กลุ่มเยาวชนแก๊งซ่า Gang SAA สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกจิกรรมให้เยาวชนแกนนำา

เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา

จากประเทศสมาชิกอาเซียน อันได้แก่ บรูไน กัมพูชา 

อนิโดนเีซยี ลาว มาเลเซยี เมยีนมาร์ ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ 

เวยีดนาม ภฏูาน ไทย และเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานกลาง

ด้านยาเสพติดที่ทำางานเกี่ยวข้องกับเยาวชนของ    

แต่ละประเทศ จำานวน 60 คน ในหัวข้อ “Drugs and 

Youths/Youth Network Development” ซึ่งจัดโดย

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม        

ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภายใต้ชื่องาน“The Training    

Workshop for Youth leaders on Social Development 

and Drug Abuse Prevention 2015” เมื่อวันที่                

25 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ 

จังหวัดเชยีงราย
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...

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการอบรม "มาตรการป้องกันและวิธีการปฏิบัติระงับอุบัติภัย"                     

ซึ่งการอบรมนี้เป็นไปตามระเบยีบปฏบิัตสิำาหรับเหตุฉุกเฉนิ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ สำาหรับบุคลากรทุกคน 

เพือ่เป็นการเพิม่ความรู ้และฝึกทกัษะให้สามารถป้องกันและบรรเทาอบุตัภิยั ทัง้แผ่นดนิไหว ไฟไหม้ และการช่วยเหลอื

ผู้บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากงานป้องกัน              

และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ มาให้ความรู้ พร้อมกับฝึกปฏิบัติจริง ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ     

ณ อาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ซ้อมมาตรการป้องกันและระงับอุบัติภัย
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ตารางกิจกรรม

นางสาวทพิวรรณ  ประภามณฑล นักวจิัย ร่วมประชุมวชิาการ ณ เมอืง Lyon ประเทศฝรั่งเศส 

ปรึกษางานวิจัย ณ กรุง Vienna ประเทศออสเตรีย และเสนอผลงานวิจัย BIOMAP7                          

ณ กรุง Lisbon ประเทศโปรตุเกส

นางอรุณรัตน์  ตั้งมั่นคงวรกูล นักวจิัย ร่วมเป็นวทิยากร การเชื่อมข้อมูลองค์ความรู้สู่นโยบาย 

(Bridging evidence to policy) ศูนย์การประชุมอมิแพคฟอรั่ม เมอืงทองธาน ีนนทบุรี

ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการสถาบันฯ เวลา 9.30 น.

นางฉายสุรีย ์  ศุภวิไล นักวิจัยช�านาญการ ร่วมเป็นวิทยากร IBC แนวทางปฏิบัต ิ                        

เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำาหรับการดำาเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่                  

หรอืพนัธวุศิวกรรม หลกัสตูรเร่งรดั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร กรงุเทพมหานคร

นางสาวสะแกวัลย์  อุ่นใจจีน นักวิจัย เข้าร่วมฝึกอบรมในประเทศ จริยธรรมการวิจัยในคน 

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรื่อง "จรยิธรรมการวจิัยในคน" ห้องประชุมวจิติร ศรสีุพรรณ 

ชัน้ 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

ผู้บรหิารประชุมคณบดแีละผู้อ�านวยการสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ณ คณะพยาบาล

นางอรุณรัตน์  ตั้งมั่นคงวรกูล นักวิจัย เข้าร่วมประชุม ประชุมวิชาการ 9 ปี สช. อิมแพ็ค      

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมอืงทองธาน ีนนทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ และนายจรัญ  เชื้อเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากร             

การประชุมหารือคณะทำางานสำารวจสถานการณ์การตีตราและการเลือกปฏิบัติในพื้นที่ที่สนใจ

ดำาเนนิการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

นางสาววรางคณา  นาคเสน นักวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ  

โครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก ครัง้ที ่16 โรงแรมจอมเทยีน ปาล์ม บชี รสีอร์ท พทัยา พทัยา

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ,           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม HPTN Annual Meeting Crystal Gateway Marrirott Hotel    

Arington USA

นางกัลยา  ว่องวรภัทร นักเทคนคิการแพทย์,  นางสาววนีัส  แก้วอยู่ พนักงานปฏบิัตงิาน, 

นางสาวศริขิวัญ  ดอกอุทา นักเทคนคิการแพทย์, นางจริาพร  แก้วเกาะสะบ้า นักเทคนคิ

การแพทย์ เข้าร่วมประชมุ 2015 HPTN & IMPAACT Network Annual Meetings Crystal Gateway 

Marriott Hotel Arlington USA

2 - 19    มถิุนายน 2558

7 - 9     มถิุนายน 2558 

8          มถิุนายน 2558

8 - 9     มถิุนายน 2558

10          มถิุนายน 2558

10 - 12   มถิุนายน 2558

11          มถิุนายน 2558

11 - 13   มถิุนายน 2558

12 - 19  มถิุนายน 2558

14 - 19  มถิุนายน 2558

มิถุนายน 2558



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   19

15 - 17    มถิุนายน 2558

15 - 19   มถิุนายน 2558

16          มถิุนายน 2558

19          มถิุนายน 2558

22 - 23  มถิุนายน 2558

22 - 26  มถิุนายน 2558

23         มถิุนายน 2558

26         มถิุนายน 2558

ศาสตราจารย์ขวญัชยั  ศภุรตัน์ภญิโญ รองผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ, 

นางสาวพัชณ ี สมุทรอาลัย พยาบาล เข้าร่วมประชุม MK 1439A Protocol 021 Investigator 

Meeting เมอืงแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

แพทย์หญิงลินดา  เอื้อไพบูลย์ นักวิจัย, นางสาวรัตติกา  ธรรมลังกา พยาบาล,           

นางสาวประภาพร  จันทร์จริง พยาบาลวิจัย, นางสาวศหัทยา  กองสถาน พยาบาล,       

นางรัชดาวรรณ  พรหมวังศร ีพนักงานปฏบิัตงิาน, นางสาวศุกดิ์มณ ี สายะสติ นักการเงนิ

และบัญช ี เข้าร่วมประชุม 2015 HPTN & IMPAACT Annual Meetings 2015 HPTN & IMPAACT 

Annual Meetings Crystal Gateway Marriott in Arlington, VA, USA.

นายแพทย์ทววีัฒน์  สุปินธรรม นักวจิัย, นางผ่องพรรณ  เสาร์เขยีว พยาบาลช�านาญการ 

ร่วมประชุมวชิาการ HIV-HPV Research in Asia and the Pacific Meeting Thai Red Cross AIDS 

Research Centre, Bangkok, Thailand กรุงเทพมหานคร

นางสาวกนษิฐา  ไทยกล้า นักสถติ ิเข้าร่วมประชุม พจิารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการย่อย 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ กรุงเทพมหานคร

นางฉายสุรีย์  ศุภวิไล นักวิจัยช�านาญการ ร่วมเป็นวิทยากร การเสริมสร้างศักยภาพ               

การประเมินความปลอดภัยของอาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่ ณ โรงแรม                                        

เซนทาราดวงตะวัน เชยีงใหม่

ศาสตราจารย์ขวญัชยั  ศภุรตัน์ภญิโญ รองผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ, 

นายแพทย์ณฐัพล  โฆษชณุหนนัท์ นกัวจิยั, นางสาวดาราลกัษณ์  ถาวรประสทิธิ ์พยาบาล, 

นายกิตติพงศ์  รุ ่งเรืองธนะกิจ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ,             

นางสาวศหัทยา  กองสถาน พยาบาล, นางบุญเหลือ  พรึงล�าภู นักวิจัยช�านาญการ          

ร่วมประชุมในโครงการวจิัย ACTG Annual Meeting 2015 วอชงิตันดซี ีสหรัฐอเมรกิา

ประชมุ 5 สถาบนัวจิยัภายในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ณ อาคาร 3 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ

ผูอ้�านวยการสถาบนัฯ เป็นตวัแทนสถาบนัฯ รบัโล่จาก พณฯ ท่านนายกรฐัมนตร ีประเภทองค์กร

ที่มผีลงานดเีด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ และคุณกนษิฐา  ไทยกล้า นักวจิัย 

รับโล่ ประเภทบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสำานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ 

ซ.อารยี์สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
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27 - 28  มถิุนายน 2558

29         มถิุนายน 2558

30         มถิุนายน 2558

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ,           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์, ศาสตราจารย์กติตพิันธุ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาสตร์

สขุภาพประยกุต์, นางบปุผา  ประภาลักษณ์ เลขานุการ เข้าร่วมสมัมนาผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่ ประจำาปี 2558 ณ สำานักบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

นางฉายสุรีย์  ศุภวิไล นักวิจัยช�านาญการ เข้าร่วมประชุม IBC ประชุมคณะทำางาน                

กำากับโครงการสร้างความสามารถคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพประจำาสถาบัน     

ครัง้ที่ 2/2558 สวทช ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

นางสาวกนิษฐา  ไทยกล้า นักสถิติ เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนารูปแบบและเครื่องมือ      

การประเมินสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. 

กรุงเทพมหานคร

ผู้อ�านวยการ พร้อมผู้บรหิารสถาบันฯ พบแกนน�าสถาบันฯ ชี้แจงเรื่องการบรหิารจัดการ 

สถาบันฯ ในรอบ 2 ปีของวาระที่ 2 ของทมีบรหิาร
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กรกฎาคม 2558
2 - 3          กรกฎาคม 2558

3               กรกฎาคม 2558

6 - 8         กรกฎาคม 2558

8               กรกฎาคม 2558

10              กรกฎาคม 2558

20 - 21       กรกฎาคม 2558

นางสาวอรณชิชา  แก้วทพิย์ พยาบาลวจิัย, นางศุภสิรา  นุ่มทองค�า Clinic Coordinator, 

นางรัชนก  ทรงสุภา Clinic Coordinator, นางสาวรัตนาภรณ์  อนิทราววิารัตน์ พยาบาล 

ร่วมประชมุวชิาการ การป้องกนัและดแูลผูต้ดิเชื้อเอชไอว ี : จากทฤษฎสีูก่ารปฏบิตัใินประเทศไทย 

(HIV Prevention and care : from theory to practice in Thailand) ห้องประชุมครสิตัลบอลรูม 

โรงแรมวันนา ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

นางฉายสุรีย์  ศุภวิไล นักวิจัยช�านาญการ ร่วมเป็นวิทยากร การเสริมสร้างศักยภาพ               

การประเมินความลอดภัยของอาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ณ โรงแรมพูลแมน    

ขอนแก่น ราชาออคดิ จังหวัดขอนแก่น

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ          

ร่วมเป็นวทิยากร PrEP:How should we go to Thailand? ณ ห้องครสิตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา 

ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

นางปิยะธดิา  สร้อยสุวรรณ เภสัชกร, นางสาวเวฬุร ี มโนยศ เภสัชกร ร่วมประชุมวชิาการ 

การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอว ี     

และผู้ป่วยเอดส์ ห้องสุโขทัย-รัตนโกสนิทร์ โรงแรมนารายณ์ ถนนสลีม กรุงเทพมหานคร

ประชุมการเงนิ CTU

ประชุมกรรมการประจ�าสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 5

นางฉายสุรีย์  ศุภวิไล นักวิจัยช�านาญการ ร่วมเป็นวิทยากร การเสริมสร้างศักยภาพ               

การประเมนิความลอดภยัของอาหารจากเทคโนโลยชีวีภาพสมัยใหม่ ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 

รัชดา กรุงเทพมหานคร
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

ท่าน ผอ. กะเลขาฯ ฮาเฮ... เค้าอยากลองวางบนศีรษะ

ดูบ้าง ว่างั้น....พม่าเค้าท�ากันไงไม่ตก...เอิ่ม..คือว่าถ้าหลุดมือ

ละก็ ได้ทรงใหม่กลับสถาบันฯ เรยค่ะ..นั่น !^-^

งานพิธีรดน�้าด�าหัวผู้อาวุโส อธิการบดี มช. ณ ลานสัก หน้ามอ

ท่านั่งรับพรจากท่านผู้อาวุโส มช...รับรอง ไม่เป็นเหน็บชา

..คริคริ

นั่งรอเมินง่ะ มามะๆ...เซลฟี่!!!   

แก้ก้ายกั๋นป๊ะ ^-^
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สองคนตีฆ้องดังโหม่งๆๆๆๆ คนนั่งข้างๆเล่น เครื่องเล่นดนตรี

รุ่นใหม่อยู่ก๊ะ...เขี่ยๆๆ ดัง ไลน์ๆๆๆๆนิ ...555

งานพิธีรดน�้าด�าหัวผู้อาวุโส ผู้อ�านวยการ สถาบันฯ ณ อาคาร 1

นานๆที..อาจารย์ป้อของเฮาจะมาแวะ 

ขอแชะเอาฤกษ์เอาชัย

สักก�า..ก่อนเดินขบวน..ค๊า

รถสถาบันฯ มีเยอะเกิน จึงมอบให้ส่วนงานอื่นบ้าง

ปากกา สีหวานแหวว น่ารัก...มุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้ง

ซะนี่กระไร ^_^

พิธีมอบกุญแจพร้อมทะเบียนรถ ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

ให้กับสถาบันภาษา ป้ายขาว...แต่แอบมีโบว์แดง^_^ 

เอาเคล็ดซะหน่อยน่ะ
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เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้น ....

ผอ. บอกว่าขอดูก่อน ว่าคนรอบข้างเขาท�าอย่างไร

... ส่วนท่านรองด้วง ...
รองด้วงบอกว่า ... ผมมาหลบอยู่ข้างเสาเรียบร้อยแล้วครับ

ครูฝึกบอกว่าอยู่ตรงนี้ปลอดภัยชัวร์

ลุงแหลงรู้ดี ... แผ่นดินไหวครั้งนี้มันจิ๊บ ๆ

ไม่ต้องย้ายไปไหน ... นิ่งเข้าไว้ ... นิ่งจนหลับไปเลย

พี่นายเองก็เช่นกัน ช่างอ่านเกมขาด

รู้ว่าตากล้องต้องมาถ่ายรูปอยู่แล้ว ยิ้มให้ซะเลย 

หนุ่มตี๋นี่สิตัวจริง

หลบใต้โต๊ะ ยิ้มให้กล้อง จึงได้ภาพ

ที่สวยงาม

... แต่เดี๋ยวนะ หน้าจอคอมของหนุ่มตี๋

คืออัลไล????
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พี่เก๋และพี่จิ๋ม ถือเป็นตัวอย่างที่ทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติตาม เพราะเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ จะต้องรีบเก็บกระเป๋า

พร้อมที่จะหนีกลับบ้านโดยทันใด อย่าไปกลัวว่ายังไม่ถึงเวลาเลิกงาน ... เราแค่หนีเอาชีวิตรอด ...ชิมิ

เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น ....

การยิ้มรับชะตากรรม

ของหนุ่มสาวกลุ่มนี้ ถือเป็นเรื่องที่

น่ายกย่องมาก

เพราะเมื่อใดที่เกิดเหตุการณ์คับขัน

หากเรายังมีสติที่จะยิ้มรับชะตากรรม

พร้อมกับให้ตากล้องได้ถ่ายภาพไว้

เป็นที่ระทึก

นั่นถือได้ว่าเรามีสติที่จะหนี

เอาชีวิตรอดแล้ว ...

...
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้ท�าการอบรม มาตรการป้องกันและวธิกีารปฏบิัติ

ระงับอุบัติภัย พวกเราสนุกสนาน จากมุขของวิทยากรที่ปล่อยออกมาให้เราได้หัวเราะอยู่ตลอดเวลา         

และพร้อมได้สาระความรู้ความบันเทงิจากการอบรมในครั้งนี้

 และเพื่อเป็นการป้องกันเหตุอุบัติภัยต่างๆ ที่เราคาดไม่ถึง และคิดว่าไม่น่าจะเกิด เราจะต้องม ี    

ความรู้ และเมื่อเกดิสถานการณ์ขึ้นจรงิเราจะท�าอย่างไร งานนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้บรหิารแห่งไร่เห็ดมากๆ 

นะคะ ที่เห็นความส�าคัญและจัดอบรมขึ้นมา

 วันนี้พี่แมงเมาท์อยากจะสรุปแผนการป้องกัน  

และระงับอัคคีภัยให้พวกเราสักหน่อย เพราะว่ามีบางคน

ไม่ได้เข้ารับการอบรมในวันนั้นด้วย แผนก่อนเกิดเหตุ       

ไฟไหม้ บางคนว่าไม่จำาเป็นต้องมีแผน เมื่อมีไฟไหม้ก็หนี

อย่างเดยีวสคิะ มนัคงไม่ง่ายอย่างนัน้นะคะ ถ้าเรามวีธิกีาร

ป้องกนั การรณรงค์ทีด่ ีและการตรวจตราอย่างสมำา่เสมอ 

ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกดิขึ้น
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 แต่ถ้ามันเกดิขึ้นเราก็จะต้องมกีารรู้เท่าทัน และแก้ไขเหตุได้ โดยวทิยากรบอกว่ามแีผนด้วยน๊า แผนขณะ

เกิดไฟไหม้ แผนการดับเพลิง แผนอพยพหนีไฟ และแผนบรรเทาทุกข์ โดยเราจะต้องกำาหนดตัวบุคคล        

พร้อมทั้งหน้าที่เพื่อระงับเหตุ โดยมีทีมเป็น ฝ่ายหัวหน้าชุดดับเพลิง ทีมดับเพลิง ทีมสื่อสาร และทีมอพยพ

เคลื่อนย้าย พี่แมงเม้าท์คิดว่าสถาบันฯ จะออกคำาสั่งมาอีกครั้งในการกำาหนดหน้าที่แต่ละท่าน และหลายๆ คน  

บอกว่าถ้าไฟไหม้ ต้องอาศัยศาสตร์ในการดับไฟด้วย วันนัน้วทิยากรมอบคาถาให้พวกเราชาวไร่เห็ดด้วยนะคะ

ป้อง   ไม่ให้เกดิ

ถ้าเกดิ  ต้องรบีแจ้ง

แจ้งแล้ว  ให้รบีดับ

ถ้าไม่ดับ  ก็อย่าให้ลาม

ถ้าลาม  ต้องหนใีห้รอด

 โดยหลกัง่ายๆ ในการป้องกนัอคัคภียั กค็อื “อคัคภียัป้องกนัได้ แค่ใส่ใจไม่ประมาท” หลกัการง่ายๆ 

เท่านี้เองนะคะ หวังว่าพวกเราคงไม่อยากให้เกดิขึ้น และถ้าเกดิขึ้นก็ต้องรู้วธิปี้องกันแก้ไข วันนี้พี่แมงเม้าท์

ไปแล้วนะคะ บ๊าย...บาย
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I  English
By Kittipong & Arunrat

some time, sometime, sometimes
 ฉบับนี้จะทำาความเข้าใจการใช้และเทคนิคการจำาตัวสะกดของ some time, sometime และ sometimes

 เคยงงและสับสนไหมครับว่าเมื่อไรจะเขยีนแยกกันและเมื่อไรจะมตีัว s ต่อท้าย แล้วจะใช้ต่างกันอย่างไร 

เทคนคิการทำาความเข้าใจเรื่องนี้ให้แบ่งเป็น 2 ส่วน

 ส่วนแรกเป็นค�าที่เขยีนแยกกันและเขยีนตดิกัน 

 ส่วนที่สองเป็นการเขยีนตดิกันม ีS ต่อท้าย

 ส่วนแรก คอื some time, sometime แน่นอนว่าคำาเหล่านี้เป็นเรื่องของเวลา ดังนัน้เทคนคิการจำาก็ต้อง

จับจุดว่าเป็นเวลาของอะไร โดยต้องจำาว่าไม่ใช่เวลาปัจจุบันแต่มีความหมายเรียงกันเป็นอดีต (นานแล้วและ            

ไม่นานมานี้) และอนาคต  

 some time ที่เขียนแยกกัน (หรือจำาว่าเขียนห่างกัน) หมายถึงเวลาในอดีตที่นานพอสมควร เช่น          

“He was away for some time.” 

 sometime ที่เขยีนตดิกัน (หรอืจำาว่าเขยีนชดิกัน) สามารถใช้ได้สองหน้าที่

 sometime เมื่อเป็น adjective ใช้ในความหมายที่แสดงเวลาในอดตีเมื่อไม่นานมานี ้เช่น a sometime 

actress หมายถงึคนที่เคยเป็นนักแสดงหญงิเมื่อไม่นานมานี้ คำานี้มคีวามหมายในมติเิวลามากกว่าคำาว่า former    

ที่แปลได้แค่ว่าเคยเป็น 

  sometime ถ้าเป็น adverb กลับใช้ในความหมายที่แสดงเวลาในอนาคต ณ จุดใดจุดหนึ่ง ไม่แน่นอน 

เป็นความหมายลอยๆ เช่น “Write me sometime.” เขียน(จดหมาย)ถึงกันบ้างนะ หรือ “We should get  

together sometime.” เราน่าจะมาเจอกันบ้างนะ
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 คงพอได้หลักการใช้และหลักการจ�าในส่วนแรกแล้วนะครับ

 ในส่วนที่สองก็คอื sometimes ที่ม ี s ให้จับคู่จำากับคำาว่า 

always ที่แปลว่า สมำ่าเสมอ เพราะมี s ทั้งคู่ โดยที่ทั้งสองคำาเป็น 

adverb มคีวามหมายเชงิเวลาจากอดตีมาจนถงึปัจจบุนัและมแีนวโน้ม

จะเป็นต่อไปในอนาคต แต่แตกต่างกันที่ความถี่ เมื่อเราทราบกันดวี่า 

always มีความหมายที่แสดงความสมำ่าเสมอ ก็ลดระดับความถี่     

ของ sometimes ลงเป็นบางครั้งบางคราว คือไม่ถึงกับตลอดเวลา

นั่นเอง เช่น “He always writes to me.” เขาเขยีน(อเีมล)ถงึฉัน

อย่างสมำ่าเสมอ “He sometimes writes to me.” เขาเขยีน(อเีมล์)

ถงึฉันบ้าง บางครัง้บางคราว อย่าลมืนะครับว่าคำาคู่นี้ลงท้ายด้วย s

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก
ทริปสั้นๆ “ภเูก็ต ตาชยั ใครไปก็หลงรกั”

                        อ�ำพร  ยิ้มศรี

 จากมหากาพย์การจองตัว๋โปรหางแดงข้ามปี ในราคาทีโ่ดน สำาหรบัมนษุย์เงนิ

เดอืน  ไปกลบั 1,400.- บาท แต่ กอ็ย่างว่าแหละค่ะ ราคาถกู เทีย่วบนิกต้็องดกึเป็นธรรมดา 

สมกับราคา 555 

 ทรปินี้  มสีมาชกิเดนิทางไปด้วยกนั 6 คน  2 ครอบครวั ออกเดนิทางจากเชยีงใหม่ 

วันที่ 31 ม.ีค. 58 เวลา 22.45 น.  ถงึสนามบนิภูเก็ต วันที่ 1 เม.ย. 58 เวลา  24.50 น. 

เห่อๆ ประมาณว่า ฉันจะโดนผหีลอกหรอืเปล่า ดกึซะขนาดนี้  แต่ผดิคาด มาถงึสนามบนิ

ภูเก็ต ก่อนเวลา ผู้คนยังหนาแน่น มากมาย ทัง้ ไทย จนี ฝรั่ง วุ่นวายไปหมด
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 เนื่องจาก มาถงึก่อนเวลานัดรถเช่ามารับ ก็เลยต้องรอกันหน่อย

กว่ารถเช่าจะนำารถมาส่งที่สนามบิน แต่ก็ใช้เวลารอไม่นาน เจ้าหน้าที่ก็    

เอารถมาส่งให้เราทีส่นามบนิ ..สำาหรบัใครทีเ่ดนิทางไปภเูกต็ มองหารถเช่า 

แนะนำาเจ้านี้เลยค่ะ BlueBeetleCarRent หาง่ายใน google หรอื fb ได้เลย 

ไม่เรื่องมาก ไม่ต้องวางบัตรเครดติ แค่แจ้ง flight ของเราพร้อมกับมัดจำา 

500 บาท วันรับรถ ก็ทำาสัญญา จ่ายเงินส่วนที่เหลือ ก็เรียบร้อยแล้ว  

สำาหรับครั้งนี้ เลือกจองรถแบบ ไม่ระบุรถ ราคาวันละ 900.- บาท           

บวกประกันทุกกรณ ีวันละ 200.- บาท (รวมค่าเช่ารถ 1,100. บาท/วัน)  

สำาหรับรถที่ทางร้านจัดมาให้เป็น New Vios ป้ายแดงค่ะ เกียร์ AUTO     

เทยีบกับราคา OK เลยทเีดยีว รับรถ ทำาสัญญาเสร็จ ก็ขับไปที่พักได้เลย 

สำาหรับที่พักครั้งนี้ ใช้บริการของโรงแรมชิโนอินท์ อยู่ในเมืองใกล้เขารัง 

เนื่องจากน้องที่ไปด้วยไม่ยอมพักแถวติดหาด (กลัวผีน่ันเอง) 555      

โรงแรมนี้ก็โอเคค่ะ มเีซเว่นตดิโรงแรม ราคา 800 บาท/คนื ไม่มอีาหารเช้า 

แต่มมีาม่าและกาแฟให้ที่ห้อง แค่มเีซเว่นตดิโรงแรมก็รอดตายแล้ว 555

 วันแรก ซื้อ Day Trip เกาะตาชัย กับ Seastar รถตู้มารับ           

หน้าโรงแรม เวลา 06.30 น. เพื่อเดนิทางไปยังท่าเรอืบ้านนำ้าเค็มมารนี่า  

กระบี่ เวลา 08.30 น. เช็คอินพร้อมรับอุปกรณ์ดำานำ้า และรับประทาน    

ของว่างและเครื่องดื่มและออกเดินทางไปยังเกาะตาชัย ส่วนใหญ่เป็น      

ต ่างชาติ คนไทยไม่ค ่อยเยอะเท่าไหร่ แต่โชคดีที่บริษัทนี้แยกเรือ                       

นักท่องเที่ยวคนไทยกับต่างชาต ิบนเรอืที่นั่งไปเกาะมแีต่คนไทย ไม่วุ่นวาย  

ถงึเกาะเวลา 11.00 น. ไกด์จะให้เลอืกสำาหรับคนที่จะไปดำานำา้และคนที่จะ

ลงที่เกาะ สำาหรับเราเลอืกอยู่เกาะทัง้วัน ไม่ไปดำานำ้า เกาะตาชัย ขึ้นชื่อว่า 

หาดทรายขาวละเอียด นำ้าทะเลสีฟ้าใส จริงตามที่หลายๆ คนพูด          

เหยียบเกาะแต่ละคนก็แยกย้ายเก็บภาพความสวยงามของหาดทราย     

และนำา้ทะเลคนละมุม อาหารกลางวันเป็นแบบบุฟเฟต์ที่อุทยานจัดเตรยีม

ไว้ให้ แต่จะมีจุดบริการนำ้าดื่มของแต่ละบริษัทแยกกันไป ช่วงบ่ายจะมี

โปรแกรมเดนิป่า ดหูอยมรกต และปแูม่ไก ่และขึ้นดจูดุชมววิทีส่วยทีส่ดุบน

เกาะตาชยั (สำาหรบัคนทีจ่ะเดนิขึ้นจดุชมววิแนะนำาให้เตรยีมรองเทา้ไปด้วย

เนื่องจากทางเดนิร้อนมาก) แต่สวยมากๆ ค่ะ
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 ได้เวลาออกจากเกาะ 16.30 น. ลำาสุดท้ายของเกาะ 

ระหว่างทางกลับเจอทั้งฝน ทั้งแดด ถึงท่าเรือมีบริการอาหาร 

นำา้ดื่มให้รับประทาน ต่อจนถงึ 18.00 น. ก็นั่งรถตู้กลับโรงแรม  

(ครั้งนี้รู ้สึกว่าจะเสียเวลาในการนั่งรถจาก ภูเก็ตไปกระบี่           

ซึ่งนานมาก ครั้งหน้าวางแผนกันใหม่ โดยคิดว่าจะหาที่พัก        

ในกระบี่เลย 555 ลดเวลาในการเดนิทาง)

 กลับมาถึงที่พัก คิดว่าจะหมดพลัง 555 แต่ไม่เลย     

คุณสาก็ชวนออกไปดูบ้านเมืองเขาในยามราตรี มาทั้งทีจะได้   

ไม่เสยีเที่ยว โดยขึ้นไปดูววิ เขารังตอนกลางคนื แวะชมเมอืงเก่า 

เสน่ห์แห่งชิโนโปรตุกีส และหาอะไรทานมื้อคำ่าง่ายๆ จบลงที่   

“โกเบนซ์ข้าวต้มแห้ง” แปลก อร่อยดเีหมอืนกันค่ะ

ZZZZzzzzz...

  เช้าวันที่ 2 ตื่นแต่เช้า ชมพระอาทติย์ขึ้นที่เขาโต๊ะแซะ 

บรเิวณทางขึ้นจดุให้คนมาทำาบญุใส่บาตรตอนเช้าและมคีนภูเกต็

มาปั่นจักรยานออกกำาลังกายกัน บนเขามีฝูงลิงจำานวนมาก

บรเิวณ 2 ข้างทาง อากาศช่วงเช้าสดชื่น ผู้คนในเมอืงเป็นมติร

ยิ้มแย้มแจ่มใส

 หลังจากดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแผนในการเที่ยวในวันนี้ 

ไม่มีเลย คุยไว้กับคุณสาว่าขับไปเรื่อยๆ อยากแวะที่ไหนก็แวะ 

ไม่มีโปรแกรม 555 แบบว่าทัวร์ตามใจ... คุณสาเลยจัดให้      

แบบสบายๆ ตามแผนที่ที่เราได้มาจากโรงแรม

 เริ่มแรกที่แหลมพันวา มีพิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้า แต่ไม่ได้

เข้าไปดู เนื่องจากไปเช้าเกินไป เขายังไม่เปิด 555 ใกล้ๆ ม ี        

จุดชมวิวเขาขาด จุดชมวิวแห่งใหม่ของภูเก็ต ที่ไม่ค่อยจะม ี      

คนรูจ้กัซกัเท่าไหร่ จดัสร้างโดยเทศบาลตำาบลวชิติ เป็นจดุชมววิ

บนหอชมวิวที่สามารถมองได้โดยรอบ 360 องศา ซึ่งมีไม่กี่ที่   

ในภูเก็ตที่สามารถชมววิได้แบบ 360 องศา
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 เมือ่ขึน้ไปยงัหอชมววิเขาขาดจะมองเหน็เกาะ ภเูขา บา้นเรอืน หมูบ่า้น ทะเลไดอ้ยา่งชดัเจน โดยทางเทศบาล

ได้ทำาแผ่นป้ายบอกวิวที่เห็นคือเกาะและหาดอะไร จุดชมวิวเขาขาดแห่งนี้สามารถขึ้นชมได้ฟรีๆ ไม่เสียค่าเข้า                

แต่อย่างใด โดยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่ 6.00 - 18.00 น. ที่นี่บรรยากาศดีมากตอนเช้า บวกกับไปเที่ยววันธรรมดา 

ไม่ค่อยมีคนเยอะ ช่วงเวลาที่ขึ้นไป มีกันแค่ 2 คนกะคุณสา เลยเก็บภาพได้เยอะและนานเลยทีเดียว

 ใช้เวลาอยู่ที่นี่ได้สักพักก็ออกเดินทางต่อ ขับจากจุดชมวิวเขาขาดไปตามเส้นทางในเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นทาง 

ขึ้นเขาผสมกับทางเรียบ สำาหรับคนที่ขับรถไม่ค่อยชำานาญ จะต้องระมัดระวังสักหน่อยค่ะ สถานที่ต่อไป คิดว่าจะไป

แหลมพรหมเทพกัน เนื่องจากมาถึงภูเก็ตแล้วต้องไม่พลาด แต่ระหว่างทาง เห็นร้านอาหารเช้าบริเวณข้างทาง           

คนเยอะเหมือนกันแต่เป็นร้านที่ไม่โด่งดังตามลายแทง ประกอบกับเวลาอาหารเช้า ก็ตัดสินใจทานร้านนี้เลย                  

สั่งไม่กี่อย่าง ติ่มซำา และไข่กะทะ ขนมปังชุปไข่ เสร็จจากการรับประทานอาหารเช้า ก็ออกเดินทางต่อเพื่อไปยัง      

แหลมพรหมเทพ พอดีเห็นป้ายศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน ก็เลยตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าไปกราบไหว้ 

 หลังจากใช้เวลากับสถานที่แห่งนี้ได้ไม่นาน ก็ถึงเวลาที่ต้องออกเดินทางต่อเพราะสายมากแล้ว ลุยกันต่อ 

หลงัจากทีแ่วะมาหลายทีก่วา่จะถงึแหลมพรหมเทพ แตก่ใ็ชเ้วลาจากศาลเจา้ขับไปอกีไมก่ี่นานท ีกถ็งึจดุหมายแลว้คะ่ 

“แหลมพรหมเทพ” ขอบอกว่าแดดร้อนมาก คนจีนเยอะเหมือนกัน จากจุดที่จอดรถ เดินขึ้นไป เราสองคนมองหา 

จุดยอดฮิต จุดถ่ายรูปที่ใครต่อใครหลายๆ คนมาถึง จะต้องถ่ายรูป 555 ต้องเดินผ่านแดดอันร้อนแรงมาก เพื่อที่จะ

ไปตามหาให้ได้ สุดท้ายก็เจอค่ะ มีแค่คนไทยประมาณ 4 คนเท่านั้น คนไม่เยอะอย่างที่คิด เพราะเป็นเวลา 11.00 น. 

คนเลยไม่เยอะเท่าไหร่
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 หลังจากที่ถ่ายรูปกันพักใหญ่ ใกล้เวลา 12.00 น. คือแบบว่า ออกเดินทางตะลอนตั้งแต่เช้า ยังไม่ได้เช็คเอ้าท์จากโรงแรม 

เพราะเขาให้เช็คเอ้าท์ได้ในเวลา 12.00 น. เราก็ใช้สิทธิเต็มที่ กลับจากแหลมพรหมเทพไปเช็คเอ้าท์ที่โรงแรมก่อนเที่ยงให้ทัน                 

และก็ทันค่ะ อิอิ ใช้เวลาไปครึ่งวันแล้วค่ะ หลังจากออกจากโรงแรมก็แวะซื้อหาของฝากในเมือง โดยเจ้าหน้าที่ที่โรงแรมแนะนำาให้ไป

ซื้อที่ร้านเมธีภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ตัวเมืองภูเก็ตกันค่ะ ร้านนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหิมพานต์ และอีกหลายๆ อย่าง 

เสรจ็การแวะซือ้ของฝากแลว้ กว็างแผนกนัตอ่อกีครึง่วนั เพราะเยน็นีก้ต็อ้งอำาลาจากภเูกต็แลว้ เลยวางแผนกนัวา่เราขบัรถไปแวะตาม

หาดตา่งๆ ในภเูกต็ แลว้กเ็อารถไปคนืและขึน้เครื่อง พรอ้มกบันดักลุม่ทีม่าดว้ยกนัวา่ เราเจอกนัทีห่าดในยาง หาดสดุทา้ยกอ่นขึน้เครือ่ง 

เวลา 17.00 น. 

 สถานที่แรกในรอบบ่าย ขอขึ้นไปไหว้ "พระพุทธมิ่งมลคล        

เอกนาคครี”ี เพราะอยูท่ีไ่หนของภเูกต็ กส็ามารถมองเหน็ได้ จงึทำาใหเ้รา

ไม่พลาดที่จะเดินทางไปสถานที่แห่งนี้ เมื่อมาถึงลานจอดรถ เราก็ต้อง

เดนิขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไปสักการะ และววิข้างบนก็สวยไม่แพ้กัน ไม่เสยีแรง

ที่เราตัดสินใจเดินทางจากในเมืองมาเริ่มต้นที่สถานที่แห่งนี้ ในช่วงบ่าย   

จากจดุนี้ กข็บัรถเป็นทวัร์ฉิง่ฉาบ แวะหาดกะตะ หาดป่าตอง หาดกะหลมิ  

หาดกมลา แหลมสิงห์ หาดในทอน และสุดท้ายใกล้เวลานัดหมาย             

ก็มาถึงหาดในยาง หาดที่ใกล้สนามบินมากที่สุด เป็นที่ตั้งที่ทำาการ            

อุทยานฯ ชายหาดมีบริเวณกว้างและยาวมาก มีสวนสนร่มรื่น            

เหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นนำ้า หาดแห่งนี้มีบรรยากาศเงียบสงบ      

เป็นที่นิยมในการผักผ่อนย่อนใจของชาวภูเก็ตเป็นส่วนใหญ่ มีบ้านพัก 

ของอทุยานฯ และเตน็ท์สนาม ไว้ค่อยบรกิารนกัท่องเทีย่วในราคาย่อมเยา

 บรรยากาศช่วงเย็น อากาศดี ลมแรง ก่อนกลับจึงตัดสินใจ    

เล่นนำ้าทะเลอีกครั้งที่หาดนี้ ถึงแม้หาดทรายจะไม่สวยใสเท่าเกาะตาชัย 

แต่ยังไงก็ขอเล่นก่อนกลับแล้วกัน หาดนี้บรรยากาศตอนเย็นดีมาก  

สำาหรับผู้ที่ไม่ลงเล่นนำา้ก็นั่งชมบรรยากาศทะเล พร้อมกับนั่งดูเครื่องบนิ  

บนิลงจอดที่สนามบนิภูเก็ต ใช้เวลาในการเล่นนำา้ไม่นาน ก็ถงึเวลาที่ต้อง

เอารถเช่าไปคืนแล้ว หาดนี้มีห้องนำ้าของอุทยานที่สามารถอาบนำ้าจึด

เปลีย่นเสื้อผ้าได้ฟร ีไม่มค่ีาใช้จ่ายค่ะ จากหาดในยางเดนิทางไปสนามบนิ

ใช้เวลาไม่นาน แวะเติมนำ้ามันเพื่อคืนรถ พร้อมรับพนักงานที่เช่ารถ          

ให้ขับไปส่งเราที่สนามบนิ ทันเวลาเครื่องออกพอด ีขากลับ หลับสบาย 

รู้สกึตัวอกีครัง้ก็ ถงึเจยีงใหม่บ้านเราโดยสวัสดภิาพ ทรปิสัน้ๆ แค่ 2 วัน 

กับสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่ ถือว่าไม่เหนื่อยเกินไปสำาหรับอายุ    

ณ ตอนนี้ แต่หากผ่านไปอกี 2-3 ปี ทรปิแบบนี้ อาจจะใช้ไม่ได้ แล้วค่ะ.... 

เจอกันใหม่ทรปิหน้า นะคะ.....
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ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก
เชียงคาน - เขาค้อ - แม่สอด    

ภัทรนิษฐ์  วิโรจน์กิจ
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 ช่วงปิดเทอมปีนี้ได้มีโอกาสไปเที่ยวกับครอบครัวอีกครั้ง เนื่องจากน้องชายตัวแสบซึ่งปกติจะเป็นพนักงานขับรถ               

เวลาไปเที่ยว บอกข่าวดวี่า “ได้ลาพักร้อนไว้ 20 วัน อยากไปเที่ยวไหนก็จัดโปรแกรมมา” พี่สาวแสนดเีลยรบีจัดตารางทัวร์ให้  

เราจะเริ่มเดนิทางตัง้แต่วันที่ 1 – 6 พฤษภาคม 2558 โดยโปรแกรมที่จะไป เชยีงคาน – เขาค้อ – แม่สอด รวมระยะทางได้มากกว่า 

1,000 กโิลเมตร

 

 “เชียงคาน” เป็นสถานที่ที่หนิงอยากไปเที่ยวมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ชอบในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีอากาศที่        

ค่อนข้างเย็นสบาย เพราะอยู่ติดริมแม่นำ้าโขง บ้านไม้เก่าที่ยังเก็บรักษาเอกลักษณ์ไว้ พร้อมทั้งนำ้าใจ และรอยยิ้มของคนในพื้นฐาน       

คอืเสน่ห์ที่อยากจะไปเที่ยวเชยีงคาน

 “เขาค้อ” เป็นสถานที่ที่คุณพ่ออยากไป ซึ่งน้องชายได้สัญญากับพ่อไว้หลายปีว่าจะพาไปเที่ยว เนื่องจากคุณพ่อ                     

เป็นทหารอากาศเก่า ท่านอยากไปเหน็เขาค้อในปัจจบุนั ว่าจะแตกต่างจากสมยัทีท่่านไปเมือ่ยามหนุม่มากน้อยเพยีงใด ถงึแม้จะเกษยีณ

ราชการ เลอืดทหารของคุณพ่อ “ลูกทัพฟ้า” ยังอยากไปสัมผัสบรรยากาศที่นั่น

 “แม่สอด” เป็นสถานที่ที่น้องชายอยากแวะไปเยี่ยมน้องสาวที่สนทิกัน เพื่อต้อนรับหลานสาวคนใหม่

 วันที่ 1 เราเริ่มออกเดนิทางจากเชยีงใหม่ประมาณ 10 โมงเช้า ไม่ได้รบีเร่งไปไหน จงึขับรถ

ไปแวะซื้อของข้างทางไปเรื่อยๆ เราไปถึงเชียงคานประมาณ 5 โมงเย็น สถานที่ที่เราพักคือ      

“เชียงคานบุรี” อยู่ซอย 11 ซึ่งเข้าไปในซอยไม่ถึง 200 เมตร เนื่องจากที่พักที่ติดริมนำ้าโขงเต็ม            

ใกล้ช่วงหยุดยาว แต่พอได้มาพักที่ “เชียงคานบุรี” ประทับใจมาก เป็นบ้านไม้ที่ไปซื้อไม้เก่า                

มาสร้างใหม่ และในเวลายามคำ่าคืนที่มีถนนคนเดิน คนไม่พลุกพล่าน สามารถเดินออกไปยัง             

ถนนคนเดนิไม่ไกลมาก เจ้าของ “เชยีงคานบุร”ี เป็นคนน่ารักและต้อนรับเป็นอย่างด ี ได้จัดห้องพัก 

ให้ตดิกัน หนงิได้แจ้งกับทาง "เชยีงคานบุร"ี ว่าจะมผีู้สูงอายุและเด็ก เดนิทางไปด้วย ขอที่พักที่ไม่ต้อง

ขึ้นลงบันไดมาก
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 ก่อนกลับเข้าที่พัก คุณหลานเดินผ่านร้านกาแฟ   

เรียกให้คุณตากับคุณยายมาถ่ายรูปคู่กัน หันไปดูชื่อร้าน   

“สองผัวเมีย” ช่างคิดจริงๆๆ

 เมื่อเปิดประตูเข้าห้องพัก ห้องพักสะอาด เราได้เก็บกระเป๋าและเตรียมตัวหาอะไรทานเนื่องจากใกล้มือเย็น เดินไปเดินมา  

เพื่อหาร้านอาหาร ได้ร้านอาหาร “ระเบยีงรมิโขง” บรรยากาศด ีแต่มลีูกค้าเยอะมาก แต่อาหารรสชาตอิร่อย บรเิวณถนนในเชยีงคาน

เวลานี้เริ่มมกีารเปิดร้านบรเิวณถนนคนเดนิแล้ว เมื่อทานอาหารอิ่ม ได้พลังงานแล้ว เตรยีมตัวเดนิถนนคนเดนิ บรรยาการถนนคนเดนิ

ไม่ได้ยาวมาก ถ้าเทียบกับเชียงใหม่คงเหมือนถนนคนเดินวัวลาย แต่ที่เชียงคานจะมีบรรยากาศดีที่ติดริมนำ้าโขง ลมพัดโชยมา            

ตลอดเวลา บรรยากาศยามเย็นกำาลังสบายไม่ร้อนมากเหมือนตอนกลางวัน ร้านอาหารที่นี่ไม่แพงมาก และมีอาหารในถนนคนเดิน

อร่อยๆ เช่น ปาท่องโก๋ยัดไส้ กุ้งเสียบ (ตัวเล็กมาก คนเสียบใจเย็นจริงๆ ) ร้านค้าที่นี่ยังคงอนุรักษ์ของท้องถิ่น เนื่องจากเดินทาง          

มาทัง้วัน พ่อกับแม่อายุมาก ถงึแม้จะเหนื่อย แต่ทุกคนก็มคีวามสุขกับการเดนิเที่ยวบรเิวณถนนคนเดนิ

 สำาหรับวันนี้ขอเข้าที่พักนอนหลับก่อนนะคะ พรุ่งนี้เช้าเตรียมตัวใส่บาตรข้าวเหนียวแต่เช้าค่ะ พระจะมาบิณฑบาตรไม่เกิน 

7.30 น. จะมีแม่ค้าเตรียมข้าวเหนียวไว้ให้ กระติบละ 50 บาท แต่ถ้าอยากจะซื้อของมาใส่บาตรเองก็ได้ค่ะ มีทั้งเซเว่นและโลตัส        

ราตรสีวัสดิ์คร้า พรุ่งนี้เช้าเจอกันค่ะ
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 เช้าวันที่ 2 รีบตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวมาใส่บาตร วันนี้   

มีแค่สองสาวที่ตื่นมาใส่บาตร หนิงและแม่ รีบออกจากที่พักมา  

เดนิมาปากซอยที่พัก มคีุณป้า เตรยีมเสื่อ พร้อมข้าวเหนยีวรอรับ

ผู้ที่มาเที่ยวเชียงคานที่อยากจะใส่บาตรเรียบร้อยร้อย แค่เอาตัว

และพกเงนิตดิตัวมาด้วยแค่นัน้ ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ

 ได้ทำาบญุเรยีบร้อย มาถงึเชยีงคานถ้าจะไม่ไปเดนิเทีย่วรมิแม่นำา้โขงกค็งไม่ถงึเชยีงคาน คอยสมาชกิหนุ่มๆ สกัแป๊บ กส็ามารถ

รวมพลกันได้ เหลอืแต่ลูกสาวที่ขอนอนต่อเนื่องจากเหนื่อยกับการเดนิทาง  ทางครอบครัวเดนิเล่นบรเิวณรมิฝั่งโขง ทางเชยีงคานได้

จัดทำาทางเดนิเลาะรมิฝั่งโขงไว้ให้นักท่องเที่ยวเดนิเล่นชมบรรยากาศได้สะดวก  บรรยากาศยามเช้าที่นี่สวยมาก มหีมอกลอยขึ้นจาก

บรเิวณผวินำ้า แสงพระอาทติย์ขึ้นกระทบผวินำา้  มองไปอกีฝั่งก็เป็นฝั่งลาว พระอาทติย์ค่อยๆ ขึ้น สวยมากจรงิๆๆ ค่ะ อยากแนะนำาให้

ไปเที่ยวที่เชยีงคานกันค่ะ

 วันนี้เตรียม check out ออกเพื่อเดินทางต่อไปเขาค้อ น้องชายติดใจ

อยากพักต่อสักคืน แต่ห้องพักเต็มแล้ว ก่อนจะมาน้องชายได้ถามว่าเชียงคาน 

ไม่เห็นมอีะไรเลย พักแค่คนืเดยีวก็พอ หนงิได้บอกน้องไปว่า “เชยีงคาน มเีสน่ห์

ตรงทีไ่ม่มอีะไรนัน่ล่ะ ความเงยีบ ความสงบ คอื จดุขายของทีน่ี”่ เมือ่ได้มาสมัผสั

ก็เป็นดังนั้น น้องชายติดใจในเสน่ห์ของเมืองเชียงคาน บอกว่าจะมาอีกสักครั้ง 

แต่จะขอพักติดแม่นำ้าโขง อยากดูพระอาทิตย์ขึ้นคงจะสวยมาก ..... มีโอกาส    

คงได้กลับมาอกีที่เชยีงคาน
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 แต่ตอนนี้ต้องรีบเตรียมตัวเพื่อออกเดินทางไปเขาค้อต่อ 

กว่าจะได้ออกจากเชยีงคานกเ็กอืบ 11 โมง ระหว่างทางไปเชยีงคาน

มีแผนเปลี่ยนตลอดเส้นทาง อยากเก็บสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้     

มากที่สุด แผน คือไม่มีแผน ระหว่างการเดินทางได้เจอฝนตก       

เป็นระยะ ตอนแรกที่วางแผนกันไว้ว่าจะขึ้นไปภูทับเบิกก่อน        

ค่อยมาเขาค้อ แต่มกีารทำาถนนระหว่างไปเขาค้อ กว่าจะถงึเขาค้อ

จะคำ่าเกินไป เปลี่ยนแผนขับตรงไปที่พักก่อนเพราะยังไม่รู้ว่าที่พัก

อยู่บรเิวณไหน เราถงึที่พักเกอืบ 5 โมงเย็น จงึรบีเข้าที่พัก วันนี้คง

ไม ่ สามารถ เที่ ย ว ไหนได ้  เดิ น เล ่ นบริ เ วณรอบๆ ที่ พั ก                                       

ซึ่ งบรรยากาศดี  มีลมพัดตลอดเวลา ที่พักที่ เ ขาค ้อคือ                          

“บ้านไม้กา-ตูน” เป็นรีสอร์ทเล็กๆ มีที่พักอยู่ประมาณ 10 หลัง  

เป็นบ้านไม้แยกเป็นหลังๆ บริเวณร่มรื่น ช่วงที่ไปเที่ยวแขก              

ไม่เยอะมาก คืนนี้แวะกินข้าวเย็นที่เซเว่นกันค่ะ อร่อยไปอีกแบบ 

พรุ่งนี้วางแผนเที่ยวกันต่อไป

 เช้าวนัที ่3  มโีปรแกรมไปเทีย่ววดัพระธาตผุาซ่อนแก้ว ทีไ่ด้รบัการยกย่องเป็นสถานทีท่่องเทีย่วแนะนำา วดัพระธาตผุาซ่อนแก้ว 

เดิมชื่อพุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามรอบด้านมองเห็นผาซ่อนแก้วและทิวเขา        

สลบัซบัซ้อน มศีาลาปฎบิตัธิรรมประดษิฐานพระพทุธรปูหยกงดงามภายในตกแต่งด้วยภาพวาดศลิปะสวยงามแปลกตา ตัง้อยู ่ณ บรเิวณ

เนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างในราวปลายปี 2547 โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร       

โชตกิูล ได้มจีติศรัทธาซื้อที่ดนิถวายเริ่มแรกจำานวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏบิัตธิรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนกิชนทั่วไป 

ปัจจุบันมีผู ้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้นมีที่ดินรวม 91 ไร่ สร้างขึ้นท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศที่เงียบสงบ                    

เทอืกเขาสลับซับซ้อน โดยรอบมพีระเจดยี์ที่งดงามโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา คอื เจดยี์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สริริาชย์ธรรมนฤมติ 

เจดีย์ที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกระเบื้องหลากหลายสี เครื่องประดับ พลอย สร้อย กำาไล ถ้วยชามเครื่องเบญจรงค์ เป็นต้น                     

นำามาตกแต่งทลีะชิ้นๆ จนทั่วองค์พระเจดยี์ รอบๆ องค์พระเจดยี์

แบ่งเป็นสถานที่พักของนักปฏิบัติธรรม และเขตสังฆาวาส         

แยกเป็นสัดส่วน ที่สะดุดตากว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งอื่นๆ       

อยู่ที่การสร้างกุฎิ อาคารที่พักของนักปฏิบัติธรรมอย่างสวยงาม 

กลมกลนืกบัธรรมชาต ิด้วยยดึหลกัทีว่่า หากได้อยู่ในสถานทีส่งบ

สวยงาม จดิใจก็จะสงบได้โดยง่าย
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 หากใครอยากมาเที่ยววัดผาซ่อนแก้ว แนะนำา

ให้มาในช่วงก่อนเทีย่ง ทีจ่อดรถจะอยูห่่างจากบรเิวณวดั 

ซึง่อากาศไม่ร้อนมาก และเมือ่เข้ามาบรวิเณวดั สามารถ

เดินได ้อย ่างสบายเท ้า จะมีเวลาเก็บภาพสวยๆ                  

ได้มากหลายมุมด้วยค่ะ แต่ถ้ามากับผู้สูงอายุ ก็มเีก้าอี้

ไว้ให้นั่งพักเพยีงพอค่ะ
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 ถ่ายรูปเป็บที่ระลกึ ก็หลังเที่ยงแล้ว ต้องรบีเดนิทางต่อเพื่อเดนิทางขึ้นเขาค้อแล้วค่ะ ทางขึ้นค่อนข้างสูงชัน ใช้ความระมัดระวัง

ในการเดินทางด้วยนะคะ ต่อไปก็เป็นสถานที่ของคุณพ่อ ที่อยากรำาลึกถึงสมัยเป็นทหารที่ผ่านการออกศึกในการรักษาแผ่นดินไทยมา  

ขับรถประมาณ 40 นาที ระหว่างข้างทางสวยงาม เพราะมีทิวเขาซ้อนกัน และสีเขียวสดชื่น ไม่นานถึงแล้วค่ะ “ฐานยิงสนับสนุน     

พพิธิภัณฑ์อาวุธเขาค้อ”

 ก่อนเข้ามีค่าบำารุงสถานที่ 10 บาทค่ะ เต็มใจให้เลย แต่ด้วยบุคลิกน้องชาย ทหารที่เฝ้าที่ประตูทางเข้าถาม “พี่เป็นทหาร         

หรือเปล่าครับ ถ้าเป็นทหารเข้าฟรีครับ” แต่หนิงก็ขอจ่ายค่าเข้าค่ะ ขอช่วยสักหน่อยละกัน เข้าไปคุณพ่อจะรู้สึกมีความสุขที่สุด           

อธิบายเรื่องราวต่างๆ ให้หลานสาวฟังอย่างภาคภูมิใจ แต่มาถึงเกือบบ่ายโมง อากาศร้อนมาก สักพักโชคดีมีเมฆก้อนใหญ่มาช่วยบัง

พระอาทติย์ เหมอืนบอกให้รู้ว่า อกีสักพักฝนจะตกแล้ว เราจงึรบีเดนิทางกลับลงมาก่อนที่ฝนจะตก

 โชคดีที่รีบตัดสินใจลงมาจากเขาค้อ ไม่นานเกิดฝนตกหนักพร้อมลูกเห็บ น้องชายรีบเข้าไปหลบในวัดเพื่อคอยให้ฝนหยุดตก  

ลูกสาวคนเก่ง “คุณมิ้นท์” ตื่นเต้นที่ได้เห็นลูกเห็บครั้งแรก เป็นเม็ดไม่ใหญ่มาก แต่ก็เกิดเสียงดังเวลากระทบกับรถ เกือบประมาณ       

ครึ่งชั่วโมงฝนได้บางเบา เราจงึเดนิทางกลับที่พัก พรุ่งนี้ออกเดนิทางไปยังแม่สอดต่อ
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 วันที่ 4 ทริปนี้เป็นทริปหวานเย็นค่ะ กว่าจะเดินทาง     

ออกจากเขาค้อเกอืบเที่ยง ต้องคอยคนขับรถพร้อม ระหว่างทาง

ที่ไปก็มกีารหลงทางกันบ้างพอเป็นพธิ ีจากฝั่งตะวันออกของไทย 

ไปยังฝั่งตะวันตก กว่าจะถึงแม่สอดก็เวลาใกล้เคียงกับ 3 วัน          

ที่ผ่านมา คือประมาณ 5 โมงเย็น เดิมวางแผนจะนอนคืนเดียว   

แต่น้องสาวที่แม่สอดจัดโปรแกรมไว้ให้ต่อ สรุปได้นอนพักที่นี่        

2 คนื สำาหรบัวนันี้เราได้ไปทานอาหารตดิรมิเขา บรรยากาศดมีาก  

พรุ่งนี้เตรยีมเที่ยวในตัวเมอืงแม่สอด พร้อมกับข้ามแดนไปเมยีวด ี

พม่าค่ะ

 วันนี้มาทานอาหาร “ปลาสด เมอืงฉอด” อาหารอร่อย 

และบรรยากาศดมีากค่ะ

 วันที่ 5 อรุณสวัสดิ์ค่ะ วันนี้       

มโีปรแกรม ไปนัง่ชมิกาแฟ บนดอยร้าน 

ROCHA CAFE  กาแฟอร่อย ขนมเค้ก   

มีการจัดแต่งสวยงามค่ะ ใครได้ไป

แม่สอดแนะน�าเลยค่ะ 

 กินกาแฟเรียบร ้อย เตรียมเดินทางไปทำาบุญที่                    

“วัดไทยสามัคคี” กันต่อเลยค่ะ ที่วัดมีโรงทานไว้บริการผู ้ที่          

เข้ามาทำาบุญด้วยค่ะ ใครอยากจะร่วมทำาบุญเท่าไหร่ก็แล้วแต่     

จิตศรัทธาค่ะ บริเวรวัดไม่กว้างมาก แต่มีพระพุทธรูปที่สวยงาม 

มาร่วมทำาบุญด้วยกันค่ะ
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 เสรจ็จากการทำาบญุกป็ระมาณ 5 โมงเยน็ เราเดนิทางกนัต่อเพือ่ข้ามฝากไปยงัเมยีวด ีเป็นบ่อนคาสโินเลก็ๆ ไม่ใหญม่าก

แต่ทุกคนสามารถเข้าไปเล่นได้ การข้ามไปฝั่งโน้น ยืนไปบนเรือหางยาว ประมาณหมุนหัวเรือ สัก 500 เมตรก็ถึงแล้วค่ะ                

เป็นครัง้แรกที่ได้เข้าบ่อนคาสโิน ข้างในมอีาหารพร้อม เครื่องเล่นการพนันมมีากมาย เข้าไปเพื่ออยากรู้ว่าเป็นอย่างไร เสร็จแล้ว

ออกมาเดินเล่นบริเวณรอบนอก แต่สังเกตเห็นได้ว่ามีคนไทยหลายคน ข้ามมาเพื่อมาหาความบันเทิงที่นี่ บางคนก็มาพร้อม

ครอบครัวมีลูกเล็กๆ มาด้วย ภายในบ่อน มีสถานที่ทานอาหารที่จะให้เด็กๆ นั่งรอได้ นั่งดูพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมมอง                  

พื้นแผ่นดนิไทย ใกล้กันแค่นี้จรงิๆๆ
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 วันที่ 6 เตรียมเดินทางกลับเชียงใหม่ แต่ก่อนกลับขอแวะช้อปปิ้งที่ด่านชายแดนแม่สอดสักเล็กน้อย ของที่นี่พอๆ กับ

แม่สาย แต่ราคาบางอย่างน่าจะถูกกว่านิดหน่อย แต่พลอยหรือหยกที่นี่ยังมีให้เลือกมากมาย แต่สภาพการจับจ่ายไม่คล่องตัว 

หรือมากมายเหมือนเมื่อก่อน ออกจากแม่สอดก็บ่ายแก่ๆ ระหว่างทางกลับมาถึงเชียงใหม่เจอฝนเป็นช่วงๆ เนื่องจากมีพายุเข้า

พอด ีแต่ก็สามารถเดนิทางถงึเชยีงใหม่ได้อย่างปลอดภัยค่ะ

 สิ่งที่ประทับใจที่สุด คือ การที่หลานได้ดูแลคุณตา คุณยาย ตลอดการเดินทาง เป็นภาพที่              

หันไปมองเมื่อไหร่ก็มคีวามสุข




