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ผอ. อยากคุย
(จรงิๆ)

 สารสถาบันฯ ฉบับนี้ ย่างเข้าสู่เดอืนตุลาคมอกีครัง้ ถอืเป็นเดอืนที่มวีันสำาคัญ

สำาหรับชาวสถาบันฯ ทุกท่านเหมอืนเช่นทุกปีที่ผ่านมา คอื วันสถาปนาสถาบันฯ วันที่ 11 

ตลุาคมของทกุปี ซึง่ถอืเป็นวันทีม่กีารจดัตัง้สถาบนัฯ อย่างเป็นทางการ โดยการประกาศ

ในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2521 โดยจะจัดพิธี

ทำาบุญ นมินต์พระสงฆ์มาสวดและถวายอาหารเพลในช่วงเช้า ที่อาคาร 1 ชัน้ 4 จงึขอ

เรยีนเชญิชาวสถาบนัฯ ทัง้รุน่เกา่ รุน่ปัจจบุนั มารว่มงานกนัมากๆ เสรจ็พธิแีล้ว กข็อเชญิ

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเหมอืนทุกปีนะครับ

 แต่ถ้าเรานับย้อนไปตั้งแต่ปีที่ก่อกำาเนิดเป็น “ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและ              

ทพุโภชนาการ” เรยีกชือ่เป็นภาษาองักฤษว่า MALAN (Anemia and Malnutrition Research 

Center) อยู่ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงแรกที่เริ่มก่อตั้ง   

ในปี พ.ศ. 2510 โดยรัฐบาลไทยได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ             

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ หรือ NIH (National Institutes of Health) ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน    

จากส่วนกลางลงมาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เพือ่ใช้เป็นงบในการ

ก่อสร้างอาคาร ร่วมกับงบที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Rockefeller Foundation 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สำาหรับการจัดซื้อคุรุภัณฑ์         

ขนาดใหญ่ เพือ่ใช้สำาหรบัการศกึษาวจิยัทางการแพทย์ในยคุแรกเริม่ ฉะนัน้หากนบัเวลา

เริม่ต้นจากปีทีม่กีารลงนามความร่วมมอืเพือ่ก่อตัง้ศนูย์วจิยัฯ เรือ่ยมาจนถงึปีนี้ สถาบนัฯ

จะมีอายุ 49 ปี และกำาลังจะก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 50 ที่เราจะมีอายุครบ 50 ปี ในปี               

พ.ศ. 2560 นี้ ซึ่งตอนนี้ทมีผู้บรหิารกำาลังประชุมปรกึษาหารอืกัน เพื่อจัดตัง้คณะทำางาน

จากแต่ละส่วนงานของสถาบนัฯ เพือ่ช่วยกนัคดิว่า เราจะจัดกจิกรรมเพือ่ฉลองการมอีายุ

ครบรอบ 50 ปีของสถาบันฯ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ต่อเนื่องยาวไปจนถึง              

วันสถาปนาสถาบันฯ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองใหญ่   

ถือเป็นวันคืนสู ่เหย้าของสมาชิกสถาบันฯ ตั้งแต่รุ ่นบุกเบิกก่อตั้ง MALAN ขึ้นมา              

และสมาชกิรุ่นต่อๆ มา จนเตบิใหญ่มาเป็น RIHES หรอื สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ 

ณ วันนี้ 
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 อยากให้ปีที่ 50 ของสถาบันฯ แห่งนี้ เป็นปีที่พวกเรา

ได้มีโอกาสมองไปข้างหลัง เพื่อเรียนรู้สิ่งดีๆ ที่คนรุ่นก่อนๆ         

ได้สร้างเอาไว้ เพื่อให้เราก้าวเดินต่อมาถึงวันนี้ และยังคงต้อง

ก้าวต่อไปข้างหน้า ร่วมแรงร่วมใจ สร้างสรรค์ผลงานวิจัย      

ด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพทีส่ามารถแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสขุ

ของประชาชน ทั้งในระดับพื้นที่ภาคเหนือ ระดับประเทศ         

และระดับโลก และสร้างชื่อเสียงในระดับสากลให้แก่สถาบันฯ 

และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำาหรับรายละเอียดว่าเราจะมีการ

จัดกิจกรรมอะไรกันบ้างในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า          

คอยติดตามข่าวสารได้จากทางสารสถาบันฯ เป็นระยะ           

และผ่านทางไลน์กลุ่มสถาบันฯ ที่จะประชาสัมพันธ์งานที่เรา    

จะได้จัดร่วมกันตลอดปีหน้านะครับ

 ส่วนงานเลี้ยงเกษยีณบุคลากรของสถาบันฯ วันที่ 29 

กันยายน 2559 ซึ่งปีนี้ เรามพีี่ๆ ที่เกษยีณจำานวน 5 ท่าน ตามที่

ได้เกริ่นไปแล้วในสารสถาบันฯ ฉบับก่อนนี้ ได้แก่ คุณกัลยา    

ว่องวรภัทร คุณชลธชิา  เรอืงยุทธกิารณ์ คุณบังอร  ศริโิรจน์ 

คุณฐติพิรรณ  กรณ์จริพงศ์ หรอื ป้าพนิ และลุงอนิแถลง  สทิธ ิ

บรรยายกาศเป็นอย่างไรกันบ้าง มีการหล่ังนำ้าตาอาลัยกัน     

หรือไม่ในช่วงที่แต่ละท่านเปิดใจกล่าวคำาอำาลาสถาบันฯ              

ทีแ่ต่ละท่านได้ทุม่เททำางานมายาวนานกว่า 20 ปี บางท่านน่าจะ

เกนิ 30 ปี ผมก็สุดจะเดาบรรยากาศในวันงานได้ เพราะขณะที่

กำาลังนั่งปั่นต้นฉบับอยู่นี้ เป็นปลายเดือนกันยา ซึ่งยังไม่ถึงวัน 

จัดงาน แต่ขอเดาล่วงหน้าว่า คงต้องมีคนหล่ังนำ้าตาแน่นอน     

ทั้งตัวคนที่กำาลังจะจากไปเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตหลังเกษียณ        

และรุ่นน้องๆ ที่ทำางานกับพี่ๆ ด้วยความเคารพรัก ได้เรียนรู้      

สิง่ดีๆ  จากพี่ๆ  ตอนนี้ขอแปะเอาไว้ก่อน ค่อยเอาเรือ่งน่าประทบัใจ

จากงานเลี้ยงอำาลาอาลัยปีนี้ ไปเล่าย้อนหลังให้อ่านกันใน      

ฉบับหน้าแล้วกันครับ

...

 ส่วนเรื่องที่ขออนุญาตแจ้งล่วงหน้าอีกหนึ่งเรื่อง ก็คือการมาตรวจประกันคุณภาพจากทีมงานส่วนกลางของ มช.               

ซึ่งในปีนี้ มช. ยังคงใช้เกณฑ์การประเมินที่เรียกว่า EdPEx มาตรวจซำ้าเป็นปีที่สอง ตอนนี้ทีมผู้รับผิดชอบกำาลังเร่งเขียนรายงาน

ประเมนิผลตนเองเพื่อส่ง มช. ในปลายเดอืนกันยายน ทราบกำาหนดการแจ้งมาแล้วว่า คณะกรรมการจะมาตรวจเยี่ยมสถาบันฯ 

ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2559 นี้ จึงขอเรียนแจ้งให้ทราบกันล่วงหน้าไว้ก่อน เพราะใกล้ๆ คงได้รบกวนส่วนงานต่างๆ                          

ได้เตรียมตัวต้อนรับคณะกรรมการฯ ที่จะมาตรวจประกันคุณภาพของสถาบันฯ ร่วมกัน และเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังผลการ             

ตรวจประเมนิในบ่ายวันที่ 2 พฤศจกิายน ต่อไปนะครับ 

 ปิดท้ายฉบบันี้ ขออนญุาตประชาสมัพนัธ์งานวถิวีจิยัประจำาปีของ มช. ซึง่ปีนี้ จะได้จดังานในวนัที ่3-4 พฤศจกิายน 2559 

โดยย้ายการจัดงานจากหอประชุมใหญ่ มช. มาจัดที่สำานักบรกิารวชิาการหรอื Uniserv โดยทางสถาบันฯ ได้รับมอบหมายให้เป็น

แม่งานช่วยจัดในส่วนของโซนด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ร่วมกับทางสถาบันวจิัยพลังงาน มช. และคณะต่างๆ อกีหลายคณะ 

ส่วนอีกสองโซนใหญ่ในงานวิถีวิจัย จะมีเรื่อง อาหาร สุขภาพ และเรื่องล้านนาศึกษา ซึ่งคณะทำางานในแต่ละโซน อยู่ในช่วง       

เตรยีมงานกันอยู่ รายละเอยีดของการจัดงานมอีะไรบ้าง คงจะได้นำามาแจ้งให้พวกเราได้ทราบในโอกาสต่อไป

         พบกันใหม่ ฉบับหน้า.... สวัสดคีรับ





คำาขวัญ 50 ปี ของสถาบันฯ

50 ปี สถาบันฯ ก้าวไกล 
วิจัยสุขภาพก้าวหน้า 

พัฒนามาตรฐานสู่สากล

"

"
โลโก้ 50 ปี ของสถาบันฯ
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“เลา่ขานงานวิจยั”

ศนูยว์จิยัดา้นโรคเอดส์และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพันธ์
รศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 สวัสดีครับ ช่วงนี้คงไม่มีข่าวเรื่องโรคและสุขภาพไหนที่จะดังไปกว่าไวรัสซิก้า (Zika Virus) อีกแล้ว อย่างที่พวกเราคง     

ทราบกนัแล้วว่าโรคนี้เป็นโรคตดิเชื้อไวรสัทีม่พีาหะเป็นยงุลาย ซึง่เป็นยงุชนดิเดยีวกบัทีเ่ป็นพาหะของไข้เลอืดออก และมรีายงานผู้ป่วย

ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วด้วย จึงถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวทีเดียว อันที่จริงซิก้าไม่ใช่เชื้อตัวใหม่หรือโรคใหม่แต่อย่างใด เพราะมีมา              

หลายสิบปีแล้วแต่ระบาดอยู่ในวงจำากัด ในทวีปแอฟริกา เพิ่งจะมาเป็นประเด็นโด่งดังตั้งแต่ปีที่แล้วด้วย 2 เหตุผลด้วยกันคือ           

ประการแรกพบว่าเดก็ทารกทีเ่กดิจากแม่ทีต่ดิเชื้อตวันี้ระหว่างตัง้ครรภ์จะมโีอกาสพกิารคอืมศีรีษะเลก็กว่าปกต ิและประการทีส่องคอื

เกิดการระบาดรุนแรงในแถบทวีปอเมริกาใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศบราซิล ซึ่งเป็นประเทศใหญ่และเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน       

กีฬาโอลิมปิกที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเดือนที่แล้ว เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้ารุนแรงที่สุด และเกิดเป็นข่าวใหญ่โตเกี่ยวกับ       

ความกังวลเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬารวมถึงแฟนกีฬาที่จะเดินทางไปชมการแข่งขัน จนนักกีฬาที่มีชื่อเสียงหลายคนไม่เดินทาง

ไปร่วมการแข่งขัน และมผีู้เชี่ยวชาญออกมาเตอืนจนถงึขัน้ขอให้ยกเลกิการแข่งขันเลยก็มี

 ฝอยมาตัง้นานยังไม่เข้าเรื่องสักท ีหลายท่านอาจสงสัยว่า

แล้วมันเกี่ยวอะไรกับศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ฯ คืออย่างนี้ครับ       

ศูนย์ของเราชื่อเต็ม ๆ ว่า ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อ     

ทางเพศสัมพันธ์ ก็ เลยมาเกี่ยวข ้องกับไวรัสซิก ้าตรงคำาว ่า                 

“โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” นี่แหละครับ แม้นักวิชาการทางการ

แพทย์และการสาธารณสขุจะยงัมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัโรคนี้

ไม่มากนัก แต่ก็มีข้อมูลเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่า นอกเหนือจาก      

จะติดต่อกันจากการถูกยุงลายที่มีเชื้อตัวนี้กัดและการติดเชื้อ       

ของทารกขณะอยู่ในครรภ์มารดาแล้ว เชื้อไวรัสซิก้ายังสามารถ

ถ่ายทอดผ่านทางการมเีพศสมัพนัธ์อกีด้วย โดยตดิต่อได้จากการมี

เพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทวารหนัก ปาก และ sex toy (อันนี้      

ขออนุญาตไม่แปลนะครับ) ทั้งจาก ชายไปหญิง หญิงไปชาย          

และชายไปชาย ส ่วนระหว ่างหญิงกับหญิงยังไม ่รายงาน                         

(อีกตามเคย) ผู้ติดเชื้ออาจแพร่เชื้อได้ทั้งก่อนมีอาการ ระหว่างมี

อาการ และหลังหายป่วยแล้ว ยุ่งไปกว่านั้นคือผู้ติดเชื้อบางคน      

ไม่มอีาการหรอืมอีาการน้อยมากอกีต่างหาก ปัจจบุนัศนูย์ควบคมุโรค

สหรัฐอเมริกา (US CDC) แนะนำาว่าให้ผู้ที่อาศัยอยู่หรือเดินทาง       

ไปยังพื้นที่ระบาดงดมีเพศสัมพันธ์ โดยคู่ที่ผู ้หญิงไม่ได้ตั้งครรภ์    

ควรงดมเีพศสัมพันธ์หรอืใช้ถุงยางอนามัยเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

เนื่องจากมีการพบพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซิก้าในนำ้าอสุจขิองผู้ชาย

หลังจากเริ่มป่วยแล้วนานถงึ 93 วัน



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  6

 พวกเราคงต้องระมัดระวังตัวและคอยติดตามข่าวสาร 

เรือ่งนี้อย่างใกล้ชดิ เพราะจะมข้ีอมลูวชิาการและมาตรการทางด้าน

สาธารณสุขออกมาเรื่อย ๆ ที่เร่งด่วนคือจะคัดกรองการติดเชื้อ    

ของทารกในครรภ์หรอืไม่อย่างไร และจะดำาเนนิการอย่างไรหากพบ

ทารกติดเชื้อ ส่วนการป้องกันไม่ให้ยุงกัดผมยังไม่เห็นทาง และผม

สังหรณ์ใจว่าเรื่องนี้ต ้องเป็นมหากาพย์หมายถึงคงลากยาว           

และดราม่าเป็นหนังชีวิตค่อนข้างแน่ เพราะบ้านเรามีองค์ประกอบ

ครบทีจ่ะเป็นพื้นทีจ่ะเกดิการระบาดของโรค คล้ายๆ ตอนโรคเอดส์เลย 

มอีย่างเดยีวทีค่ดิออกตอนนี้ทีซ่ก้ิาดกีว่าเอดส์กค็อื ไม่น่าจะมปัีญหา

เรื่องคนในสังคมรังเกยีจตตีราผู้ตดิเชื้อซกิ้าเหมอืนเอดส์ครับ

...
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 ดร.จีรัง  ว่องตระกูล นักวิจัยชำานาญการพิเศษ สังกัดศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา          

ของโรคติดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ดำาเนินการวิจัยเรื่องการศึกษาการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่   

ของเซลล์โมโนไซต์ในสภาวะทีอ่าศยัแอนตบิอดเีหนีย่วนำาด้วยเทคนคิฟอสโฟโปรตโิอมคิส์ : สารยบัยัง้โปรตนี

ไคเนสเป้าหมายเพื่อลดการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัย       

แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559 และมีนักวิจัยที่ปรึกษาคือ Prof.Duncan R. Smith, Molecular Pathology                   

Laboratory, สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์โมเลกลุ มหาวทิยาลยัมหดิล และทมีวจิยัประกอบด้วย ผศ. ดร.ธนัญญา 

ทองตัน (ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), คุณสุพิชฌาย์  ปั้นเหน่งเพ็ชร 

(Proteomics services center คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล), คุณวริศรา  สุวรรณ                   

(คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยแม่โจ้)

 โดยคณะผู้วิจัยได้วางแผนที่จะเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาว ที่มีรายงานว่าเหนี่ยวนำาไวรัส             

จากการติดเชื้อครั้งที่สองเข้าสู่เซลล์ได้มากขึ้นโดยผ่านระบบภูมิคุ้มกัน โดยจะทำาการเลียนแบบการติดเชื้อ

ครั้งที่สองในหลอดทดลอง เพื่อที่ต้องการหาโปรตีนในเซลล์ที่ทำาหน้าที่ในระบบสื่อสัญญาณด้วยการใช้        

เทคนคิฟอสโฟโปรตโิอมคิส์ โปรตโิอมคิส์เป็นการศกึษาโปรตนีที่มกีารแสดงออกในขณะนัน้ สามารถทำาได้

โดยการแยกโปรตีนแบบสองทิศทาง ในทิศทางแรกจะเป็นการแยกโปรตีนตามประจุ จากนั้นจะแยกตาม

ขนาดโมเลกลุ ส่วนเทคนคิฟอสโฟโปรตโิอมคิส์ เป็นการเน้นการศกึษาเฉพาะโปรตนีทีม่กีารเตมิหมู่ฟอสเฟต        

ซึ่งโปรตีนเหล่านี้เป็นโปรตีนที่ทำาหน้าที่ในการสื่อสัญญาณ อาจมีความเกี่ยวข้องกับกลไกการติดเชื้อไวรัส  

เดงกี่ คณะผู้วิจัยจะได้ทำาการเตรียมโปรตีนจากเซลล์เม็ดเลือดขาวโดยเน้นเอาส่วนของฟอสโฟโปรตีนมา 

จากนัน้ทำาโปรตโิอมคิส์ตามวธิพีื้นฐาน แล้วนำาแผ่นเจลทีแ่ยกได้ไปย้อมสทีีจ่ำาเพาะกบัฟอสโฟโปรตนี จากนัน้

จะระบุชื่อของฟอสโฟโปรตนีออกมา

 ประโยชน์จากการศกึษานี้ทำาให้ได้องค์ความรูเ้กีย่วกบักลไกการตดิเชื้อครัง้ทีส่องว่ามฟีอสโฟโปรตนี

อะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง เมื่อได้ข้อมูลฟอสโฟโปรตีนจะทำาการทดลองต่อโดยการใช้สารยับยั้งฟอสโฟโปรตีน  

แล้วดูผลต่อการลดลงของเชื้อไวรัสเดงกี่และอัตราการตายของเซลล์เม็ดเลือดขาว ประโยชน์ด้านวิชาการ 

ในทางเศรษฐกิจคือสามารถนำาผลไปสู่การผลิดเชิงพาณิชย์ ซึ่งบริษัทยาสามารถใช้ข้อมูลจากงานวิจัย          

ไปประยุกต์ใช้ในการผลติยาเพื่อควบคุมการตดิเชื้อ

 นอกจากนี้ได้มีการต่อยอดโครงการวิจัยดังกล่าวโดยได้ร่วมงานกับ ดร.ภัทรพล  ลีธนัชอุดม   

อาจารย์ประจำาจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการวางแผนเพื่อรับ

นักศกึษาระดับปรญิญาเอกในงานวจิัยหัวข้อเรื่อง  Phospho-proteins as targets for anti-dengue therapy 

(การใช้ฟอสโฟโปรตีนเป็นเป้าหมายในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกี่) ซึ่งการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการวจิัย The development and application of induced pluripotent stem cells (iPSCs) to infectious 

disease research in Thailand เป็นทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International     

Research Network:IRN) จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  มีระยะเวลาดำาเนินการระหว่างวันที่          

1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 หัวหน้าโครงการคือ Prof.Duncan R. Smith                

โดยจะได้นำาเสนอความคบืหน้าของโครงการวจิัยในโอกาสต่อไป

ดร.จรีงั  ว่องตระกลู
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 สวัสดคีรับพี่ๆ น้องๆ ชาวสถาบันฯ ทุกท่าน ในฉบับนี้มคีวามเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานวจิัยดังนี้ครับ

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 1. หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นำาโดย ดร.ธัญภรณ์     

เกิดน้อย และทีมงานโครงการ “ส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการใช้      

พืชสมุนไพรทดแทนสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชเพื่อการผลิตพืชอาหาร

ปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของชุมชน” อบรมให้ความรู ้การใช้              

พชืสมนุไพรทดแทนการใช้สารเคม ีณ โรงเรยีนแม่ซา และ อบต.แม่นาจร 

อ.เแม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ เมื่อวันที่ 23-25 กรกฏาคม 2559

 และเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ยังได้ไปทำากิจกรรม        

ณ อบต.ศรบีัวบาน อ.เมอืง จ.ลำาพูนอกีด้วย

  2. ดร.ธัญภรณ์ เกิดน้อย และทีมงานโครงการ       

“การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการบรโิภคอาหารปลอดภัย 

จากสารเคมกีำาจัดศัตรูพืชโดยชุมชนมีส่วนร่วมในอำาเภอพร้าว 

จังหวัดเชียงใหม่” ประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมอาหาร

ปลอดภัย เมื่อวันที่ 2 สงิหาคม 2559

  3. ดร.ธัญภรณ์ เกิดน้อย และทีมงานโครงการ    

“ขยายผลการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยจากสารเคมีกำาจัด

ศัตรูพืชในตำาบลอมก๋อย อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่”       

จดัสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ผลกระทบของสารเคม ีและตรวจ

ระดับสารเคมใีนเลอืดเมื่อวันที่ 15-16 สงิหาคม 2559
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  4. ดร.ธัญภรณ์ เกิดน้อย ติดตามแผนการผลิตและ

เสริมสร้างความเข็มแข็งเครือข่ายเกษตรกร เมื่อวันที่ 18-19 

สงิหาคม 2559 ในโครงการ “การพฒันาเครอืข่ายการผลติและ

การบริโภคอาหารปลอดภัย จากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช          

โดยชุมชนมสี่วนร่วมในอำาเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม่”
  5. หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นำาโดย           

นายแสวง  กาวชิัย และนายวริัตน์  ซอระส ีลงพื้นที่ อ.แม่แจ่ม 

จ.เชียงใหม่ เข ้าเยี่ยมบ้านผู ้ป ่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง                   

เก็บตัวอย่างฝุ่นในบ้าน พร้อมทั้งขอเก็บตัวอย่างปัสสาวะ    

อาสาสมัคร ช ่วงเดือนสิงหาคม 2559 ในโครงการ                       

“สร้างเสริมสุขภาวะของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในพื้นที่

อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชยีงใหม่” เพื่อทำาการตรวจหาสารบ่งชี้

การสัมผัสทางมลพิษทางอากาศ พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาด้าน

สุขภาพ และความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ หมอกควัน    

และผลกระทบต่อสุขภาพแก่อาสาสมัครโครงการด้วย

 ดร.ธญัภรณ์ เกดิน้อย นกัวจิยัหน่วยวจิยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ ร่วมกบั คณะนักวจิยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดัเวทนีำาเสนอ 

“ของดีมีค่า ย่านวัดเกต เพื่อการบูรณาการสู่พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ได้มีการจัดเวทีนำาเสนอ ของดีมีค่า    

ย่านวัดเกต เพื่อการบูรณาการสู่พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ภายในงานได้มีการนำาเสนอของดีของย่านวัดเกตในหลายด้าน และได้นำาเสนอ    

ในด้านอาหารในหัวข้อ “รื้อฟื้นวถิชีวีติอาหารการกนิต้นตำารับย่านวัดเกตสู่การพัฒนาให้เป็นพพิธิภัณฑ์ที่มชีวีติ”
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หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 1.  หน ่วยวิจัยโรคไม ่ติดต ่อเรื้อรัง  นำาทีมโดย                        

ดร.จักรกฤษณ์  วังราษฎร์ ดำาเนนิงานวจิัยเรื่อง “การส่งเสรมิ

ภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของ  

เด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ ตำาบลปงยางคก อำาเภอห้างฉัตร 

จงัหวัดลำาปาง” เน้นให้ผู้นำาชุมชนและภาคเีครอืข่ายที่เกี่ยวข้อง

ได้ตระหนักถึงความสำาคัญทางด้านโภชนาการของลูกหลาน   

ในชุมชน ทางเทศบาลตำาบลปงยางยกจึงได้จัดทำาโครงการ  

“เฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”ขึ้น       

โดยทางเทศบาลฯ ได้เชญิ ดร.จักรกฤษณ์ เป็นวทิยากรในการ

ให้ความรู ้ถึงปัญหาและความสำาคัญของสารอาหารที่เด็ก    

ก่อนวัยเรียนควรจะได้รับอย่างถูกต้องและเหมาะสมเมื่อวันที่ 

24 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบล     

ปงยางคก ซึ่งกิจกรรมในงานเป็นไปด้วยความรู้และความ

สนุกสนานจากกิจกรรมถามตอบแบบเป็นกันเองทั้งวิทยากร

และผู้เข้าร่วมในงาน

 3. หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นำาทีมโดย ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม ร่วมให้บริการตรวจวัดการอุดตันของหลอดเลือด         

ด้วยเครื่อง ABI (Ankle Brachial Index) ในการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำาปี 2559 ณ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 

ชัน้ 1 ห้องคลนิกิครอบครัวของสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 29 สงิหาคม ถงึวันที่ 1 กันยายน 2559 ให้แก่ผู้ที่มคีวามเสี่ยงต่อการเกดิการ  

อุดตันของหลอดเลือด เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นพร้อมให้คำาแนะนำาวิธีดูแลสุขภาพในการลดความเสี่ยงและส่งเสริมให้

บุคลากรมสีุขภาพร่างกายแข็งแรงต่อไป

 2. ศ. นพ.กติตพิันธุ์  ฤกษ์เกษม เสนอผลงานวจิัยภาย

ใต้โครงการ “ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วน

ปลาย” โดยได้รบัคดัเลอืกผลงานวจิยัเด่นให้ร่วมจดันทิรรศการ 

ในงาน “มหกรรมงานวจิัยแห่งชาต ิ2559 (Thailand Research 

Expo 2016)” จัดโดยเครอืข่ายองค์กรบรหิารงานวจิัยแห่งชาต ิ    

(คอบช.) และสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)      

ภายใต้แนวทาง “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง

และย่ังยนื” เมือ่วันที ่17-21 สงิหาคม 2559 ทีผ่่านมา ณ โรงแรม

เซ็นทาราแกรนด ์  และบางกอกคอนเวนชันเ ซ็นเตอร ์              

เซ็นทรัลเวลิด์ กรุงเทพฯ
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 4. ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม พร้อมนักวิจัย          

ของหน่วยฯ ร่วมประชุมเสวนาวิชาการกับศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล

และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ ในวันที่ 6 กันยายน 2559          

ณ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ อาคาร 1 ชัน้ 2 ห้องประชมุ 

DONALD JEFFREY GIBSON ในการประชุมได้มีการเสวนา     

แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลงานงานวิจัย เพื่อนำาไปพัฒนา

งานวจิัยที่จะร่วมมอืกันระหว่างหน่วยงานต่อไป

 5. ศ. นพ.กิตติพพันธุ์  ฤกษ์เกษม พร้อมนักวิจัย       

ของหน่วยฯ ร่วมประชุมกับหน่วยบริหารจัดการข้อมูลวิจัย       

ในโครงการ “นวัตกรรมโปรแกรมคำานวณคณุค่าทางโภชนาการ

อาหารพื้นบ้านล้านนาไทย” ในวันที่ 6 กันยายน 2559               

ณ ห้องประชุม BOARD ROOM ในการประชุม ผู้ร่วมประชุม   

ได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม

คำานวณคุณค่าอาหารพื้นบ้านล้านนาไทย และการพัฒนา

โปรแกรมเพื่อนำาไปใช ้กับผู ้ป ่วยเบาหวานหรือผู ้ที่สนใจ                 

ใช้โปรแกรมในการดูแลและส่งเสรมิสุขภาพให้ดขีึ้น

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทางหน่วย

ประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สขุภาพ ได้เชญิ ดร.จกัรกฤษณ์  วงัราษฎร์ เป็นวทิยากร บรรยาย

ในรายการวิทยุ “เล่าขานงานวิจัย” ในหัวข้อเรื่อง “มารู้จัก       

โอเมก้า 3,6,9 กันเถอะ” ซึ่งได้พูดในประเด็นคำาถามถึง             

โอเมก้า 3 6 9 คืออะไร, ทำาไมถึงเรียกว่า โอเมก้า 3 6 9,         

โอเมก้าแต่ละชนิด มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร, 

แต ่ละชนิดมีความสำาคัญอย ่างไรกับสุขภาพ และหาก                    

รับประทานโอเมก้าแต่ละชนิดมากหรือน้อยเกินไป จะมีผลด ี 

ผลเสียอย่างไรกับสุขภาพ ซึ่งการบันทึกรายการวิทยุในครั้งนี้  

ได้นำาออกอากาศเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจในห้อข้อ โอเมก้า 3 6 9 

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปิดโครงการ HPTN 052 อยา่งเป็นทางการ
 โครงการวจิัย HPTN 052 ดำาเนนิงานวจิัยมายาวนานกว่า 10 ปี นับเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และบัดนี้ได้ประกาศ

ปิดโครงการอย่างสมบูรณ์ โดยในวันที่ 30 สงิหาคม 2559 ได้มกีารจัดงานเพื่อขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำางานร่วมกับ HPTN 052

 ประกาศผลสรปุอย่างเป็นทางการของโครงการวจิยัยาต้านไวรสัในคูผ่ลเลอืดเอชไอวเีอดส์ต่างกนั (HPTN052) ….. การรกัษา

ด้วยยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีผลต่อการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และยั่งยนื

สรุปประเด็นข้อค้นพบที่สำาคัญเมื่อสิ้นสุดโครงการวจิัยได้ดังนี้

 1. โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยทางคลินิกแรกที่แสดงให้เห็นว่าการเริ่มรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส        

เร็วขึ้นในขณะที่ระดับเม็ดเลือดขาวซีดีสี่ อยู่ระหว่าง 350 -550 เซลล์/ลบมม. ช่วยลดโอกาสในการแพร่เชื้อไปสู่คู่ที่ยัง           

ไม่ตดิเชื้ออย่างได้ผลและยังมผีลดตี่อสุขภาพของตัวผู้ตดิเชื้อเอง

 2. เมื่อสิ้นสุดการศกึษา พบว่า การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเร็วขึ้นช่วยลดการตดิเชื้อไปสู่คู่ได้ 93 % ซึ่งใกล้เคยีงกับ

ผลการศกึษาเบื้องต้นเมอืปี 2554 ที่ 96%

 3. ไม่พบว่ามกีารแพร่เชือ้ไปสูคู่ท่ีเ่ป็นผลลบในรายของผูต้ดิเชือ้ทีม่กีารกนิยาต้านอย่างสมำา่เสมอ และยาต้านสามารถ

กดไวรัสในกระแสเลอืดจนตรวจไม่พบได้

 4. การที่ผู้ตดิเชื้อกนิยาต้านจนสามารถกดไวรัสได้เต็มที่และควบคุมปรมิาณไวรัสไว้ได้ในระยะยาว นับเป็นวธิกีาร

ป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวไีปสู่ผู้อื่นได้อย่างมปีระสทิธภิาพและยั่งยนืวธิหีนึ่ง

 ผลสรุปสุดท้ายของโครงการที่เพิ่งจะมีการแถลงผลออกมา จึงช่วยยืนยันถึงความสำาคัญของแนวคิด “treatment 

as prevention” หรอื “การรักษาเปรยีบเสมอืนการป้องกัน”  ที่มกีารแนะนำาให้เริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ตดิเชื้อเร็ว

ที่สุดโดยไม่ต้องคำานึงถึงระดับของซีดี 4 หรืออาการของโรค ซึ่งผลของการเริ่มยาต้านเร็วจะส่งผลดีทั้งต่อสุขภาพของ             

ผู้ติดเชื้อ และยังช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อเอชไอวีไปสู่คู่สัมผัส  ซึ่งถือเป็นมาตรการสำาคัญที่จะช่วยนำาพาเราไปสู่การยุติ

ปัญหาเอดส์ของประเทศไทยและของโลกต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้
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ปิดโครงการ HPTN 052 อยา่งเป็นทางการ
ข้อมูลโครงการวจิัยยาต้านไวรัสในคู่ผลเลอืดเอชไอวตี่างกันโดยย่อ

 โครงการนี้เป็นการศกึษาวจิยัทดลองทางคลนิกิระยะที ่3 ชนดิการสุม่เปรยีบเทยีบ เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพของยาต้านไวรสั

ในการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ในคู่สมรส/คู่นอนที่มีผลเลือดต่างกัน หรือพูดอีกอย่างว่า คู่ที่คนหนึ่งติดเชื้อแล้ว    

แต่อีกคนยังไม่ติดเชื้อ และยังศึกษาถึงการประเมินผลเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มยาต้านเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและอัตราตายในกลุ่ม 

ผู้ตดิเชื้อเอชไอวี

 การศกึษาวจิัยในครัง้นี้มคีู่สมรส/คู่รักที่มผีลเลอืดต่างกันสมัครเข้าร่วมจำานวน 1,763 คู่ จาก 13 หน่วยวจิัย ใน 9 ประเทศ 

ทัง้ในทวปีแอฟรกิา เอเชยี (ในประเทศไทย) อเมรกิาเหนอื และอเมรกิาใต้ ระหว่างเดอืนเมษายน พ.ศ. 2548 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2558  

ผู้ตดิเชื้อมซีดี ี4 อยู่ระหว่าง 350-550 เซลล์/ลบมม. และถูกสุ่มอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คอื 1) กลุ่มที่ได้กนิยาต้านฯทันทเีมื่อเริ่มเข้า

โครงการ 2) กลุ่มที่ได้กินยาช้ากว่าคือได้กินเมื่อซีดี 4 ลดตำ่าลงมาเท่ากับหรือน้อยกว่า 250 เซลล์/ลบมม.สองครั้งติดต่อกัน                 

อาสาสมัครร้อยละ 97 เป็นอาสาสมัครคู่ต่างเพศ (heterosexual)

 อาสาสมัครแต่ละคู่ยนิดทีี่จะได้รับการตดิตามจากโครงการวจิัยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี ข้อมูลที่ได้รับจากอาสาสมัคร

ทั้งคู่ตลอดการศึกษาวิจัย ได้แก่ การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นระยะในอาสาสมัครที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี และข้อมูลด้านปัจจัยที่

สัมพันธ์กับการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวีในอาสาสมัครที่ติดเชื้อ  อาสาสมัครทุกรายได้รับการให้คำาปรึกษา

แบบคู่  การให้คำาปรกึษาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเอชไอว ี ได้รับการแจกถุงยางอนามัยฟร ี ได้รับการตรวจวนิจิฉัยและรักษา

โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์  และการให้คำาแนะนำา/รกัษาภาวะเจบ็ป่วยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการตดิเชื้อทีอ่าจมผีลต่อสขุภาพของคูอ่าสาสมคัร 

ตลอดเวลาที่อยู่ในโครงการวจิัยฯ

เมื่อเดอืนพค. 2554 ผลการวจิัยเบื้องต้นพบว่า

 ในแง่การป้องกัน: การให้ยาต้านไวรัสเร็วเพื่อยับยั้งการเพิ่มจำานวนของเชื้อเอชไอวี สามารถลดการถ่ายทอด         

เชื้อเอชไอวไีปสู่คู่ได้ 96%

 ในแง่การรักษา: การให้ยาต้านไวรัสเร็ว ลดอัตราการเกิดโรคฉวยโอกาสกับเอชไอวีได้ 41% โดยเฉพาะวัณโรค     

นอกปอด โดยไม่ได้เพิ่มอัตราการเกดิผลข้างเคยีงจากยา

 ผลการวิจัยเบื้องต้นดังกล่าวทำาให้คณะกรรมการกำากับดูแลข้อมูลและความปลอดภัยของโครงการวิจัยแนะนำาให้ 

เสนอการรักษาด้วยยาต้านไวรัสให้กับอาสามัครผู้ติดเชื้อในโครงการที่ยังไม่ได้กินยาต้านไวรัส ซึ่งอาสาสมัครจะเลือกที่จะ

กนิยาหรอืไม่กนิยาแล้วแต่ความสมคัรใจ และให้โครงการตดิตามอาสาสมคัรไปจนสิน้สุดโครงการตามระยะเวลาทีก่ำาหนดเดมิ 

(ปี 2558) เพื่อดูว่า ประสทิธผิลของยาต้านไวรัสต่อการป้องกันและรักษาจะคงอยู่ได้นานแค่ไหน
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งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุประจำาปี 2559

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดงาน       

แสดงมทุติาจติผูเ้กษยีณอายปุระจำาปี 2559 ณ ห้องประชมุ 

DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 วันที่ 29 กันยายน 

2559 โดยในปี 2559 นี้ สถาบันฯ มีผู้ครบกำาหนด 

เกษยีณอายุ 5 ท่าน คอื คุณชลธชิา  เรอืงยุทธกิารณ์ 

ตำาแหน่งพยาบาลชำานาญการพิเศษ, คุณกัลยา    

ว่องวรภทัร ตำาแหน่งนกัเทคนคิการแพทย์ชำานาญการ, 

คุณบังอร  ศิริโรจน์ ตำาแหน่งนักวิจัยเชี่ยวชาญ,    

คุณฐิติพรรณ  กรณ์จิรพงศ์ ตำาแหน่งพนักงาน

บรกิารทัว่ไป และคุณอนิแถลง  สทิธ ิตำาแหน่งผูช่้วย

ช่างทั่วไป ของสำานักงานสถาบันฯ โดยบรรยากาศ

ภายในงานครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นและสร้างความ

ประทับใจให้แก่ทั้งผู้เกษียณ ตลอดจนผู้เข้าร่วมงาน     

ทุกคนได้เป็นอย่างดี
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กัลยา  ว่องวรภัทร
ทุกคนในที่ทำ งาน

เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว

 สวัสดีค่ะ พี่หยา กัลยา ว่องวรภัทร นะคะ นักเทคนิค  

การแพทย์ชำานาญการพิเศษ อดีตเคยเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการ 

Clinical Laboratory พี่เกษยีณอายุราชการเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 

2559 ที่ผ ่านมานี้เองค่ะ พี่เริ่มทำางานที่สถาบันฯ มาตั้งแต่             

จบมหาวิทยาลัยในปี 2521 ตอนนั้นพี่สมัครงานไว้ 2 แห่ง คือ    

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ 

สำาหรับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พี่เลือกลงที่โรงพยาบาล

สวรรค์ประชารักษ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำาจังหวัดนครสวรรค์ 

พี่เลือกนครสวรรค์ก็เพราะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ มีโอกาส       

เจรญิก้าวหน้าได้ แล้วอยู่ระหว่างบ้านที่เชยีงใหม่ และกรมวทิย์ฯ 

กรุงเทพฯ แต่พอพี่สอบได้แล้วตอนไปรายงานตัว ทางกรมวิทย์ฯ 

จะให้พี่มาอยู่ลำาพูน พี่ไม่อยากอยู่ลำาพูน เพราะตอนนั้นมีแต่ข่าว 

ไม ่ค ่อยดี และมันใกล้บ ้านไปหน่อย (555) พอดีผลสอบ                    

ทางสถาบันฯ ออก คุณแม่ของพี่ก็ขอให้อยู่เชียงใหม่เพราะจะได้

อยู ่บ้านกับท่าน และที่น ่าสนใจอีกอย่างคือตอนเข้ามาเป็น

ข้าราชการกจ็รงิ แต่ได้เงนิพเิศษเรยีกว่าเงนิ supplement ครึง่หนึ่ง

ของเงนิเดอืนก็ถอืว่าได้เงนิเยอะ (ไม่ค่อยงกเลยนะ)

การทีเ่ราเป็นหวัหน้า
ถ้าไม่มลูีกน้องทีด่ี
เรากท็�างานไม่ได้

เพราะฉะนัน้
พีจ่ะสนใจดแูลทกุข์สุข
ของลูกน้องเป็นพเิศษ 

"

"
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 ตอนพีเ่ข้ามาอยู่ทีน่ีเ่ป็นสถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์สขุภาพแล้ว 

ไม่ใช่ MALAN พีเ่ป็น RIHES รุน่แรกเลยนะ พีเ่ข้ามากท็ำางานทีห่น่วย 

Hematology หรอืโลหติวทิยา ซึง่เมือ่ก่อนไม่ใช่ Clinical Laboratory 

สมยันัน้ห้องปฎบิตักิารแบ่งเป็นหลายๆ หน่วย ตอนแรกๆ ทีเ่ข้ามา 

มกีารตรวจ test น้อยกว่าปัจจบุนัมาก โดยจะเป็น test ทีเ่กีย่วข้อง

กับเรื่องโลหิตวิทยาโดยเฉพาะเช่น ตรวจความเข้มข้นของเลือด 

การแข็งตัวของเลอืด ดูเรื่องทาลัสสเิมยี ดูเรื่องเกี่ยวกับเม็ดเลอืด 

และเลอืดโดยตรง ต่อมาในปี 2532 อ.จริศกัดิ ์เข้ามาเป็นผูอ้ำานวยการ 

อาจารย์นำางานทางด้านปรสิตวิทยาเข้ามา ก็เลยมีการตรวจ          

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพยาธลิำาไส้และมาลาเรยีเพิ่มขึ้นมา ดังนัน้

จงึเปลีย่นชือ่เป็นหน่วยโลหติวทิยา และปรสติวทิยา  และในปี 2544 

ที่ อ.ธรีะ เป็นผู้อำานวยการ และเตรยีมตัวที่จะเข้าสู่ CTU ก็ต้องมี

หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน จึงมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อ

รองรับงานของ CTU ขึ้นมาใหม่หลายหน่วยงาน เรากเ็ป็นหน่วยงานหนึง่

ที่มีศักยภาพ ดังนั้นหน่วยโลหิตวิทยาและปรสิตวิทยา จึงได้       

ปรับเปลี่ยนเป็น Clinical Laboratory ม ีtest ต่างๆ เพิ่มขึ้นมากมาย 

ซึ่งมทีัง้ set up ขึ้นมาใหม่และโอนมาจากห้องปฏบิัตกิารอื่นด้วย

 พี่มีความสุขที่ได้ทำางาน ได้เห็นความก้าวหน้าของงาน 

เมือ่มปัีญหาเข้ามาให้คดิและแก้ไขกท็ำาให้เรารู้สกึภมูใิจทีส่ามารถ

แก้ปัญหาได้ ถามว่าเหนื่อยไหม มันก็มบี้าง แต่ก็เป็นช่วงสัน้ๆ พี่

จะหาความสุขรอบๆ ตัวในสิ่งที่มอียู่ในแต่ละวัน และตัง้ความหวัง

เล็ก ๆ ไว้ พอทำาสำาเร็จก็ทำาให้เรามคีวามสุข  เวลามคีวามทุกข์พี่

ก็มีความทุกข์เหมือนคนอื่น แต่พี่เป็นคนที่ลืมง่าย พอมันผ่านไป

แล้วก็จบแล้ว ไม่เก็บเอามาใส่ใจ
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 สิง่ทีป่ระทบัใจตอนเป็นเดก็มาทำางานใหม่ๆ  กป็ระทบัใจ      

ในรุ่นพี่ที่ทำางาน ที่เขาให้คำาแนะนำา สอนในเรื่องของการทำางาน         

การปฏบิตัติวั พอเรามาเป็นรุน่พีเ่รากส็อนน้องต่อ เรากจ็ะรกักนั         

มคีวามผกูพนั เป็นพีเ่ป็นน้องกนัและมคีวามรกัในสถาบนัฯ ร่วมกนั   

แต่ ณ ขณะนี้พีเ่ริม่ไม่แน่ใจว่าอกีปี สองปีข้างหน้าจะเป็นแบบนี้หรอืไม่ 

เนือ่งจากระยะหลงัๆ น้องๆ ทีเ่ข้ามาจะเป็นลกูจ้างงานวจัิย และไม่มี

ตำาแหน่งให้เขา เมือ่เขาเจอในสิง่ทีด่กีว่าเขากจ็ะไป เพราะฉะนัน้ทกุคน

อยู่ด้วยความคดิทีว่่าถ้าฉนัมอีะไรดกีว่าฉนักจ็ะไป ความผกูพนักอ็าจ

จะเป็นอกีแบบหนึง่

 การทีเ่ราเป็นหวัหน้าถ้าไม่มลีกูน้องทีด่ ี เรากท็ำางาน     

ไม่ได้ เพราะฉะนัน้พีจ่ะสนใจดแูลทกุข์สขุของลูกน้องเป็นพเิศษ 

มปัีญหาปรกึษาพีไ่ด้ในทกุเรือ่งทัง้เรือ่งงาน และเรือ่งส่วนตวั   

และพี่ก็หวังว่าผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้า Clinical laboratory              

คนต่อๆ ไปจะทำาเหมอืนพี่

 หลงัเกษยีณ ตัง้แต่ 1 ตลุาคม เป็นต้นไป กจ็ะใช้ชวีติอยู่กบั

ครอบครวัให้มากขึ้น ต้องดแูลคณุแม่ทีอ่ายเุกอืบ 80 ปีแล้ว โดยเป็น

สารถีขับรถให้ท่านไปทำาบุญหรือไปในที่ต่างๆ ที่ท่านอยากไป           

ส่วนสามพีีเ่กษยีณแล้ว ลกูตอนนี้อยู ่กทม. 1 คน และอกีคนอยูญ่ีปุ่น่ 

กต้็องไปเยีย่มเยยีนลกู ดแูลแม่ ดแูลสาม ีเมือ่ 3-4 เดอืนก่อนหน้านี้ 

พีม่าทำางานทกุวนั ยุง่ทุกวัน กลบับ้านกค็ำา่ทกุวนั ไม่รูส้กึเลยว่าตวัเอง

กำาลังจะเกษยีณ จนกระทัง่ประมาณ 2-3 เดอืนหลงัมานี้ เพือ่นๆ       

ทีจ่ะเกษยีณพร้อมกนักเ็ริม่มาคยุ ทำาให้พีรู่ส้กึว่า เอ้อ… พีต้่องเกษยีณ

จรงิๆ แล้วนะ เราต้องวางแล้ว เพราะคนอายขุนาดนี้ กต้็องดแูล       

เรือ่งสขุภาพ จะมาทำางานหามรุง่หามคำา่ไม่ได้ แล้วพีก่เ็ริม่เตรยีมกาย

เตรยีมใจ โดยเริม่วางมอืจากงาน และเริม่การรกัษาสขุภาพ โดยไปรำา

มวยจนีตอนเช้ากบัเพือ่นบ้าน และตอนเย็นกไ็ปเรยีนสมาธกัิบสาม ี  

เริม่ทำาแบบผูส้งูวยัเขาทำากนั และพีค่ดิว่าการทีเ่ราจะดแูลคนอืน่ได้ด ี

สขุภาพเราต้องดก่ีอน ทัง้สขุภาพกายและใจ 
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 ขณะนี้นอกเหนือจากการแลตัวเองและคนใกล้ชิดแล้ว สิ่งใดที่เป็นความดีทำาแล้ว          

เป็นประโยชน์ต่อสงัคมหรอืผูอ้ืน่พีก่ย็นิดทีีจ่ะช่วยเพราะคดิว่าน่าจะถงึเวลาตอบแทนโลกนีท้ีใ่ห้

อะไรดีๆ  กบัชวีติพีม่าตลอดค่ะ

 ฝากให้กบัน้องๆ นะคะ เรือ่งงานทำาให้เตม็ทีใ่นหน้าทีข่องเรา และพยายามค้นคว้า

หาความรูใ้นสิง่ทีท่ำา ให้มมีากกว่าเดมิ อย่าคดิว่าทำาแค่งานวนันีแ้ล้วกจ็บ และเนือ่งจากเราทำางาน

อยูท่ีส่ถาบนัฯ เรือ่งภาษาองักฤษสำาคญัมาก ต้องพฒันาให้มากขึน้เรือ่ยๆ ส่วนในเรือ่งของการ

ปฏสิมัพันธ์กบัเพือ่นร่วมงาน ให้พยายามมองคนอืน่ในแง่บวก ถ้ากำาลงัคดิในแง่ลบก็พยายาม

หาด้านดีของเขามาหักล้าง เพราะถ้าเรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดี และทำางานด ี           

ทกุอย่างมนัก็จะไปได้ด้วยดค่ีะ 
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ชลธิชา  เรืองยุทธิการณ์

สรรหาอาสาสมัคร ไม่ใช่เรื่องง่าย
และก็ไม่ใชเ่รื่องยากถ้าเราไปถูกจุด

 พี่เริ่มเข้ามาทำางานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

แห่งนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2526 ตอนนี้ก็ 33.5 ปีแล้วค่ะ             

(ยิ้มมุมปาก) เข้ามาด้วยตำาแหน่งพยาบาลวิจัย ซึ่งในขณะนั้น

สถาบันฯ มพียาบาลอยู่ 2 หน่วย ก็คอืหน่วยนงึเป็นพยาบาลวจิัย

ภาคสนาม เรยีกว่าเวชศาสตร์ชุมชน และอกีหน่วยคอืพยาบาลที่

ทำาวิจัยในคลินิก พี่มาในส่วนของพยาบาลวิจัยภาคสนาม              

ในตอนที่เข้ามาทำางานที่สถาบันฯ เป็นครัง้แรกเป็นภาคครบเทอม

ของ อ.อุษา (อดีตผู้อำานวยการสถาบันฯ คนแรก) ส่งไม้มาถึง        

อ.กอสิน ซึ่งในขณะนั้นงานวิจัยของ อ.อุษา ที่ทำาศูนย์เลี้ยงเด็ก      

ที่ทำาจบแล้ว แต่ยังตัองตดิตามดูแลเด็กเด็กในศูนย์อยู่ ในขณะนัน้ 

พี่ก็ช่วยพี่ๆ ตดิตามเด็กในศูนย์ และหลังจากนัน้ก็มโีครงการวจิัย

ใหม่เข้ามา เป็นโครงการศึกษาด้วยการเลี้ยงนมมารดาในการ  

เลี้ยงดูเด็กในขวบปีแรก โครงการนี้ดำาเนนิการเป็นระยะเวลา 5 ปี 

ทำาที่อำาเภอสันป่าตอง เป็นการศึกษาแม่และลูกเป็นคู่ จำานวน      

52 คู่ โดยติดตามตั้งแต่แม่คลอดลูก และไปเฝ้าดูที่บ้าน ดูการ  

เลี้ยงดูบุตรด้วยนำ้านมแม่ การให้อาหารเสริม ติดตามการ          

เจิญเติบโตของเด็ก และดูสุขภาพทั้งแม่ทั้งลูก โดยการออกไป   

ครั้งนึงจะต้องอยู ่ 48 ชั่วโมงติดต่อกัน เปลี่ยนเวรกันคนละ             

12 ชั่วโมง โครงการนี้พี่คิดว ่าถ้ามาทำาตอนนี้น ่าจะไม่ไหว         

เพราะต้องนั่งเฝ้าตดิต่อกัน 48 ชั่วโมง เริ่มตัง้แต่เด็กอายุได้ 45 วัน 

3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน และ 1 ปี ก่อนที่เด็กจะกนินมทุกครัง้  

ต้องชั่งนำา้หนัก บบีนำา้นม พอกนิเสร็จก็ต้องชั่งนำา้หนัก บบีนำา้นม 

ถ้าเด็กอารมณ์ดีก็ดีไป และถ้าเด็กอารมณ์ไม่ดีกำาลังจะกินแล้ว

บอกเดี๋ยวๆ ชั่งนำ้าหนักบีบนำ้านมก่อน (หัวเราะ) แล้วพูดว่า  

โครงการนี้มีความลำาบากมาก ก็ทำาโครงการวิจัยภาคสนาม     

เรื่อยมา จนมาถึง 10 กว่าปีสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ พี่มา             

รับผิดชอบโครงการ HPTN 052 ในฐานะผู้ประสานงาน ทั้งงาน

คลนิกิ และภาคสนาม

โครงการนี้พี่คิดว่า
ถ้ามาท�าตอนนี้น่าจะไม่ไหว
เพราะต้องนั่งเฝ้าติดต่อกัน

48 ชั่วโมง

"

"
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พี่ชลทำางานที่สถาบันฯ เป็นที่แรกหรอืเปล่า?

 อ๋อ ไม่ใช่ค่ะ พีช่ลจบพยาบาลจากแมคคอร์มคิ พอจบมา

พี่ต ้องใช้ทุนที่โรงพยาบาล 1 ปี ตอนนั้นที่จบเป็นหลักสูตร

อนุปรญิญา และพี่ก็ไปต่อ ป.ตร ีที่มหาวทิยาลัยขอนแก่น อกี 2 ปี 

หลังจากนั้น พี่ก็ เข ้าไปทำางานที่กรุงเทพฯ (โรงพยาบาล

กรุงเทพคริสเตียน) อีก 1 ปี และกลับมาเชียงใหม่ทำางานที่            

โรงพยาบาลสวนดอก และในขณะนั้นพี่ก็คิดว่าพี่จะต้องเข้าเวร

กลางคนืจนถงึอายุ 50 ปีหรอืไม่ และทราบจากรุ่นพี่ว่าสถาบันฯ 

รับพยาบาลภาคสนาม และไม่ต้องเข้าเวรกลางคนื แต่ไปในพื้นที่ 

ไม่เข้าเวรกลางคนื จงึสนใจมาก และตืน่เต้นมากทีจ่ะได้ไปในชมุชน 

เพราะโอกาสน้อยมากที่จะเข้าไปในพื้นที่หรือชุมชน ก็เลยเข้ามา

สมัครค่ะ สมัยนัน้ไม่มปีระกาศสอบ ตอนนัน้ผู้อำานวยการเป็นคน

สัมภาษณ์ พี่ถูกเรยีกสัมภาษณ์อยู่หลายรอบนะคะ และ อ.กอสนิ

ถามพี่อยู่คำานึงว่า “เนี่ยถ้าผมรับคุณเข้ามาทำางาน คุณจะอยู่        

นานมั้ย ผมไม่อยากเจอปัญหาเลย ว่ารับเข้ามาทำางานเดี๋ยวปีนึง 

กอ็อก” พีก่ม็องหน้าอาจารย์ พีก่็บอกอาจารย์ว่า “หนกูต็อบไม่ได้

ว่าหนูจะอยู่ได้นานมากน้อยแค่ไหน แต่บ้านอยู่ตรงนี้ค่ะ ยังไงก็

อยากอยู่บ้านอยู่แล้ว แต่ไม่สัญญากับอาจารย์ว่าจะอยู่นาน      

มากน้อยแค่ไหน เพราะไม ่รู ้อนาคต” อ.กอสินตอบพี่ว ่า                      

“...ผมเข้าใจ... ตกลงผมรับคุณเข้าทำางาน” ครั้งนั้นเป็นการ

สัมภาษณ์ ครัง้ที่ 3

เมื่อเข้าทำางานภาคสนามในครั้งแรกจำาความรู้สกึนั้นได้มั้ย?

 อยากจะบอกว่าตื่นตาตื่นใจมากค่ะ เพราะว่าพี่เป็น      

เด็กในเมือง และก็ไม่ได้ไปไหนเลย ตอนเรียนก็อยู่ที่หอพัก ไม่ได้ 

ไปไหน พอมาอยู่สนามได้ออกจริงๆ ศูนย์เลี้ยงเด็กอยู่ที่แม่ริม       

อยู ่ที่ดอยเต่า พี่ก็ไม่รู ้หรอกนะคะว่าดอยเต่ามันอยู ่ตรงไหน 

(หัวเราะ) ตามพี่ๆ เค้าไป โอ๊ยๆๆๆๆๆๆ รู้สกึเปิดหูเปิดตา สดชื่น 

เหน็ทุง่นาเขยีวชอุม่ เออ พีม่เีรือ่งเล่าให้ฟัง มน้ีองๆ ผูช่้วยพยาบาล 

เค้าเห็นพี่เข้ามาทำางานครั้งแรก และมาเล่าให้พี่ฟังที่หลังว่า          

“อีปี ้คนนี้มันจะอยู่ได้นานแค่ไหน เดี๋ยวคอยดูนะ” เพราะเค้า      

บอกว่า เหน็พีต่วัขาวๆ ซดีๆ ไม่ถกูแดดเลย มันจะอยูไ่ด้นานมัย้เนีย่ 

ไม่ค่อยเชื่อ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ พี่ก็อยู่จนเกษยีณนี่แหละ

งานสนาม และผูป้ระสานงาน ความยากง่ายต่างกนัอย่างไร? 

 พี่คิดว่ามันเป็นงานเดียวกันนะ ตอนแรกที่เรายังไม่มี

ประสบการณ์เรากเ็ป็นพยาบาลปฏบิตัช่ิวยในการวจิยั พอเรารูง้าน

มากขึ้น ก็ได้เป็นหัวหน้าทีม ต่อไปก็เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงาน       

และก็ผู้ประสานงานต่อไป ซึ่งงานเราก็ต้องดูทั้งหมดเหมือนกัน  

คอืลกัษณะงานมนักเ็หมอืนกนัเพยีงแต่ว่ามนัเพิม่เรือ่งการดแูลทมี

มากเข้าไปอีก งานสนามในตอนแรกพี่ชลเข้ามาฐานะ พยาบาล

วิจัยก่อน เป็น research nurse เป็นผู้ปฏิบัติ และพี่ก็สั่งสม

ประสบการณ์ไปเรื่อยๆ และก็ถูกเลื่อนตำาแหน่งเป็นผู ้ช ่วย                

ผู้ประสานงาน และก็มาเป็นผู้ประสานงาน 

พยาบาลกับโครงการวจิัย พี่ชลได้ใช้ความรู้วชิาชพีพยาบาล

หรอืไม่อย่างไร?

 พี่ว่าเราได้ใช้ความรู้วิชาชีพพยาบาลตลอด ถึงแม้ว่าจะ

เป็นโครงการวิจัย แต่โครงการวิจัยเราก็ต้องเก็บข้อมูลส่วนหนึ่ง  

กเ็ป็นข้อมลูจากแบบสอบถาม และอกีส่วนหนึง่กจ็ะเป็น specimen 

เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ แล้วแต่งานวิจัยเค้า     

ต้องการส่วนใหน ซึ่งมันจำาเป็นต้องใช้วชิาชพีพยาบาลเข้ามาด้วย 

การสัมภาษณ์ เวลาพยาบาลเราคุยกับคนไข้ เราก็ต้องมีเทคนิค

การสัมภาษณ์ในการเอาข้อมูลจากอาสาสมัคร
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พีช่ลมคีวามเชีย่วชาญในการสรรหาอาสาสมคัรเพือ่ทีจ่ะเข้า

มาอยู่ในโครงการวจิัย?

 พีค่ดิว่าพีไ่ม่ได้พเิศษหรอืพสิดารกว่าคนอืน่ แต่อย่างแรก

พี่รู ้ว่าพี่มีหน้าที่จะต้องหาอาสาสมัคร เราต้องตั้งปณิธานว่า        

เราต้องหาให้ได้ตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่กำาหนด      

เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความตั้งใจภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่า 

Commitment กับตัวเองว่าเราต้องหาให้ได้ตามเป้าหมาย ถ้าเรา

หาไม่ได้จะมีผลเสียเกิดขึ้นมากมาย คนให้ทุนเค้าก็ไม่อยากให้   

ต้องใส่ความตั้งใจจริง ตั้งใจทำา ปัญหาอุปสรรค มีแน่นอนค่ะ     

และกม็เียอะด้วย วธินีี้ไม่ได้เราจะหาวธิไีหน เพราะฉะนัน้ต้องปรบั

ตัวอย่างรวดเร็วด้วย ทีมต้องคุยกันตลอด ว่าจะปรับเปลี่ยนวิธ ี  

กนัอย่างไร และมุง่มัน่หา ตรงนี้ไม่ได้เราจะไปหาตรงไหน และต้อง

บอกตัวเองว่ามันต้องได้ 

 ในการสรรหาอาสาสมัครพี่ชลจะมุ่งไปที่แหล่งจริงๆ   

และคุยกับเค้าเลย เป็นแบบเผชิญหน้ากัน ยกตัวอย่างโครงการ 

HPTN 052 เป็นผู ้ติดเชื้อ 1 คน อีกคนยังไม่ติด เป็นคู ่ต่าง           

เพราะฉะนั้นพี่ตั้งต้นหน่วยที่มีการเจาะเลือดหาการติดเชื้อ HIV 

บ้านเราก็ไม่พ้นโรงพยาบาล คลินิกนิรนาม กาชาด คือตรงไหน    

ที่มีการเจาะเลือดหาเชื้อ HIV พี่จะพยายามไปตรงนั้น ต้องไป

ประสานกับเจ้าหน้าที่ว ่าโครงการของเรามีแบบนี้เกิดขึ้นนะ     

อาสาสมัครจะได้ประโยชน์อะไร ขอเค้าช่วยประชาสัมพันธ์           

ให้เราหน่อย ให้อาสาสมัครรู้ว่ามีโครงการแบบนี้เกิดขึ้น แล้วถ้า

สนใจขออนุญาตให้เราเข้าไปคุยกับเค้า คอืจุดเริ่มต้นเป็นแบบนัน้

ก็เลยต้องไปตามนัน้

 

สิ่งที่ประทับใจในการทำางาน?

 พี่คิดว่าทุกครั้งที่พี่ทำางานสำาเร็จมันจะเกิดความอิ่มใจ 

ภูมใิจ พี่ก็ว่านั่นคอืความประทับใจของพี่ มันจะเกดิขึ้นทุกๆ ครัง้ 

ที่เราได้รับมอบหมายให้ทำางาน เพราะลักษณะของเราเป็น

โครงการวจิยั มนัจะมโีครงการวจัิยเข้ามา ดำาเนนิการ และกจ็บลง 

และก็เริ่มโครงการใหม่ แต่ละโครงการที่เข้ามามีความยากง่าย

แตกต่างกัน และอยู ่ที่ระยะเวลาของแต่ละโครงการด้วย                 

บางโครงการสั้น บางโครงการยาว โดยเฉพาะโครงการที่ยาว     

เราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เยอะ จะเห็นความยากลำาบาก     

ที่เกดิขึ้นตลอด ความประทับใจเกดิขึ้นทุกครัง้ที่เราทำางานสำาเร็จ
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มขี้อแนะนำาน้องๆ ในสถาบันฯ อะไรบ้าง?

 พี่สั่งสมประสบการณ์ทลีะเล็กทลีะน้อย พยายามศกึษา

เรยีนรู้ไปเรือ่ยๆ ในขณะนัน้พีเ่ข้ามาพีไ่ด้บรรจเุลย พีก่เ็ลยไม่กังวล

ว่างานมันจะเสถียรมั้ย โครงการจบเราจะต้องไปทางไหน มันจะ

ไม่มีความคิดนี้อยู ่ในหัวเลย เพียงแต่ว่าโครงการนี้จบเดี๋ยวมี

โครงการใหม่มาเราจะไปโครงการใหม่นะ โครงการนี้ยังไม่จบเรา

ไปช่วยเค้าได้ก็ไปได้ คือเป็นการสั่งสมประสบการณ์ไปทีละน้อย 

พี่อยากแนะนำาน้อง ๆ ถ้าเราอยากทำางานให้มคีวามสุขพี่ว่าทักษะ

การทำางานบางอย่างทีเ่ป็นทกัษะพื้นฐานกต้็องฝึกไว้บ้าง เช่นทกัษะ

การแกปั้ญหา มนัหมายความว่าเวลาเราไปเจอสถานการณ์ตา่งๆ 

เราสามารถจัดการกับมันได้ ทักษะการทำางานเป็นทมี เราทำางาน

คนเดยีวไม่ได้คะ่ เราต้องทำาเป็นทมี มนัทำาให้เราสามารถลดความ

ขัดแย้งกันในทมี รู้ว่าเราจะตดิต่อกับเพื่อนร่วมงาน ประสานงาน

กันยังไง และทักษะการสื่อสาร ต้องรู้จักฟัง พูด เพื่อที่จะลดข้อ  

ขัดแย้งในการประสานงาน

หลังจากเกษยีณแล้วจะทำาอะไร?

 ตอนนี้พีย่งัไม่ได้คดิไกล หรอืยาวมาก เกษยีณเราไม่ต้อง

มภีาระกบังานทีเ่ราต้องทำาประจำา ความรบัผดิชอบตรงนี้กห็มดไป 

ส่วนจะทำาอะไรข้างหน้า พี่คงค่อยเป็นค่อยไป พี่ไม่ได้วางแผนยาว

ออกไป หรอืมธีุรกจิ หรอืจะให้ทำาอะไร มันยังไม่เป็นรูปธรรมชัด 

พี่ก็ต้องปรับตัวเหมือนกัน ก็ต้องคงหาว่าตัวพี่เองชอบอะไร        

และค่อยเป็นค่อยไป พีจ่ะบอกตวัเองว่าพีด่งึตัวเองให้ช้าลง ไม่เร่งรบี 

ไม่วติกกงัวลให้มาก ค่อยๆ เป็นไป ตอนนี้อยูน่ิ่งๆ กบัตัวเอง พกัผ่อน 

ทำาอะไรที่เราทำาแล้วเราสบายใจ คนรอบข้างเราสบายใจ 

ในการสรรหาอาสาสมัคร
พี่ชลจะมุ่งไปที่แหล่งจริงๆ   

และคุยกับเค้าเลย

...

...
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บังอร  ศิริโรจน์
การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต

อย่าเพิ่งหยุดคิดที่จะเรียนรู้

 พี่อรปฏิบัติงานในตำาแหน่งนักวิจัยเชี่ยวชาญ เริ่มต้น

ทำางานในตำาแหน่งพยาบาลใช ้ทุนที่ โรงพยาบาลสวนปรุง                

และหลังจากใช้ทุนเสร็จ ก็ย้ายไปทำางานที่โรงพยาบาลราชวิถ ี

เนื่องจากพี่เรียนจบที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ   

และก็มีเพื่อนอยู ่ที่นั่นหลายคน และที่สำาคัญพี่ เป ็นคนชอบ         

เรยีนหนงัสอื เลยอยากอยูท่ีก่รงุเทพเพือ่หาทางเรยีนต่อ แต่พออยู่

ที่ราชวิถีได้ประมาณ 5 ปี พ่อเกิดป่วยเป็นโรคหัวใจ รู้สึกกังวล

อยากกลับมาดูแลพ่อ บังเอิญว่าตำาแหน่งที่สถาบันฯ ว่าง             

เป็นตำาแหน่งพยาบาลวิจัยทางคลินิก ก็เลยทำาเรื่องย้ายมา              

ที่สถาบันฯ ในปี 2532 และเริ่มทำาโครงการวจิัยที่ดูความสัมพันธ์

ระหว่างฮอร์โมนของแม่กบัการดดูนมของลกู และโครงการศกึษา

พัฒนาการของเด็ก เป็นโครงการวจิัยของ อ.กอสนิ

 ทำางานที่สถาบันฯ ได้ 3 ปี พี่ก็ขอไปศกึษาต่อปรญิญาโท 

สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ที่มหาวิทยาลัย

มหดิล พอกลับมา อ.จริศักดิ์ิ์ รับโครงการ CONRAD ดูการตดิเชื้อ

เอชไอวีระหว่างชายหญิง โครงการนี้ดำาเนินการประมาณ 5 ปี   

และก็มีโครงการใหม่ๆ มาเรื่อยๆ อย่างเช่นโครงการ HEPS         

และหลงัจากนัน้กม็โีครงการวจิยัเกีย่วกบัการใช้ฮอร์โมนคมุกำาเนดิ

ว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ โครงการวิจัยนี้ 

ดำาเนินการ 5 ปี ในโครงการนี้สถาบันฯ ทำาหน้าที่เป็นมอนิเตอร์ 

ดำาเนนิการใน 4 จังหวดัคอื เชยีงใหม่ ขอนแก่น กรุงเทพ และสงขลา 

ซึ่งพี่อรดูแลการปฎิบัติงานของพยาบาลในแต่ละพื้นที่ โดยมีคน 

มา train จาก จอนส์ ฮอปกนิส์ เรามหีน้าที่ตดิตามให้คำาแนะนำา

พี่เป็นคนชอบเรียนหนังสือ 
เลยอยากอยู่ที่กรุงเทพ

เพื่อหาทางเรียนต่อ

"

"
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เท่าที่ดูการทำางานวิจัยของพี่อรจากระยะเริ่มต้นจนมาถึง

ปัจจบุนั เป็นคนละแนวกนัเลยแล้วพีอ่รมคีวามถนัดอย่างไร?

 อาจจะเป็นเพราะ ดร.เดวสิ เหน็ว่าพีอ่รเรยีนมาทางด้าน

สังคมศาสตร์ ขณะที่พี่ทำางานกับอาจารย์สังวาลย์ พี่ก็ทำาหน้าที่  

ในการดูแล การสัมภาษณ์ Counsel ing การลงบันทึกใน

แบบสอบถาม เพราะว่าเวลาเราทำาไปมันจะมีปัญหาการลงผิด   

ลงถูก จะลงอย่างไร โดยที่พพี่อรจะต้องแม่นในตัว protocol        

ต้องอ่านให้เข้าใจ และเวลาเค้าถามเราจะต้องตอบได้ เวลาม ี      

QC report บางทีคนบันทึก ดูก็ไม่รู้ว่าผิดตรงไหน เราก็จะต้อง

อธิบายได้ และหลังจากนั้นพี่ก็เข้าไปสู่งานวิจัยด้านสารเสพติด  

โดย ดร.เดวสิ ให้พี่ไป train ที่อเมรกิาอยู่ 3 เดอืน ไปดูงานด้วยว่า

เค้า recruit อย่างไร การทำางานกับคนใช้ยาเสพตดิมกีระบวนการ

อย่างไร

โครงการวจิัยใดที่ภูมใิจที่สุด?

 จริงๆ แล้วทุกโครงการนะคะที่ภูมิใจ อย่าง CONRAD     

ก็เป็นโครงการวิจัยด้านเอชไอวีโครงการแรกของสถาบันฯ            

ไม่เคยมใีครทำามาก่อน กไ็ด้ทำา ซึง่มันกไ็ด้เรยีนรูม้ากมาย และถดัมา

ทำากับ อ.สังวาลย์ ก็เป็นอีกแบบเลย ทำาให้รู้จักการมอนิเตอร์     

การทำางาน ได้มโีอกาสที่ได้ไปเจอคนที่ทำางานในโครงการ และได้

รู้จักคนเยอะแยะมากมาย เมื่อถามว่าที่รู้สกึดมีากๆ ก็คอืตอนมา

ทำางานกับเด็กที่เกี่ยวกับยาเสพติด เพราะพี่รู้สึกว่ามันแก้ปัญหา 

ได้ตรงจุด เราได้ช่วยเด็กๆ แม้แต่เด็กเพียงคนเดียวที่ช่วยได้            

พีก่ด็ใีจแล้ว และมเีดก็ทีผ่่านโครงการเราแล้วเค้าสามารถปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรม ไปเรยีนหนงัสอื ทำางาน และเดก็บอกเรา เรากร็ูส้กึดใีจ 

ว่าช่วยเด็กได้

เราได้ช่วยเด็กๆ
แม้แต่เด็กเพียงคนเดียว

ที่ช่วยได้
พีก่ด็ใีจแล้ว

"

"
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พี่อรประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานหรอืยัง?

 พี่ชอบงานวิจัย เพราะงานวิจัยทำาให้เราได้รับความรู้   

เพิ่มไปเรื่อยๆ ไม่ได้อยู่ที่เดิม แต่ความฝันของพี่สูงสุดคือการได้

เรียนปริญญาเอก แต่พี่ก็พลาดโอกาสนี้ไปหลายครั้ง พี่อยากมี

ความรู ้มากขึ้นและอยากมีเครือข่ายมากขึ้น ใจพี่อยากให้             

คนสถาบันฯ เราสามารถเขียน Project ขอทุนได้ เขียนผลงาน     

วจิัยได้ ซึ่งที่ผ่านมาเรายังไม่ไปถงึขัน้นัน้

เดมิเป็นพยาบาลทำาไมถงึเป็นตำาแหน่งเป็นนักวจิัย?

 คือพี่มีจุดมุ่งหมายว่าจะเป็นนักวิจัย ทั้งๆ ที่พยาบาล       

มีเงินประจำาตำาแหน่ง แต่นักวิจัยไม่มี ก็มีคนว่าพี่เยอะนะ แต่พี่ก็

อยากจะไปให้ถงึจุดมุ่งหมายของพี่

เทคนิคการสัมภาษณ์ เวลาสัมภาษณ์ เราควรทำาอย่างไร    

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเชงิลกึจรงิๆ ?

 การสัมภาษณ์มี  2 อย ่างคือเชิงปริมาณ ที่ เป ็น

แบบสอบถาม ต้องไปตามแบบสอบถาม วธิถีามต้องเป็นมาตรฐาน

เดยีวกัน 

 การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ เราจะต้องมีมุมมองที่          

เปิดกว้าง และเป็นมุมมองเจ้าของเรื่อง และเราจะไม่นำาทัศนคติ

ของเราเข้าไปใส่ เวลาถามก็ต้องถามแบบเปิด ในขณะที่เราถาม

ต้องใช้ไหวพรบิปฏภิาณ ขณะทีเ่ราฟังจะต้องจบัประเดน็  คนทีถ่าม

ก็จะต้องแม่นว่าเราต้องการข้อมูลอะไรที่แท้จริง มันเป็นทักษะ 

ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงบุคลิกภาพเราด้วย มีความเป็นกลาง 

เคารพผู้ให้สัมภาษณ์ จรงิใจ และไม่ตัดสนิเขา

ใจพี่อยากให้
คนสถาบันฯ เรา
สามารถเขียน

Project ขอทุนได้ 
เขียนผลงานวิจัยได้

"

"
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ฝากให้กบัคนรุน่ใหม่ทีจ่ะมาทำางาน?

 การอยู่ร่วมกนับรรยากาศการเป็นพีเ่ป็นน้องควรจะมมีากกว่านี้ 

เพราะจะทำาให้พวกเราเกดิความรักองค์กรและ มคีวามสขุในการทำางาน  ควร

มกีารสือ่สารกนัระหว่าง 3 ตกึมากกว่านี้ โดยมกีารจดักจิกรรมร่วมข้ามหน่วย

งานเพือ่สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกนั 

...

...
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ฐิตพิรรณ  กรณ์จิรพงศ์

มาท�างานที่นี่ยาวนานกว่า
อายุน้องๆ บางคนอีก

 เริ่มทำางานที่สถาบันครั้งแรกเมื่ออายุ 15 ปี (ตอนนั้น     

ป้าเข้ามาทำางานยังไม่มบีัตรประชาชนเลย คร ิคร)ิ สมัยพ่อกิ๊บสัน 

โอ้โห ลองนับดูแล้ว ป้าพนิทำางานที่นี่ได้ 45 ปี ยาวนานมากเลย 

ป้าพินเล่าว่ามาครั้งแรกยังไม่ได้บรรจุนะคะ ได้บรรจุเมื่อปี        

พ.ศ. 2522 เป็นลูกจ้างประจำา ตัง้แต่ที่บรรจุก็ 37 ปี (มาทำางาน  

ที่นี่ยาวนานกว่าอายุน้องๆ บางคนอีก) เริ่มเข้ามาทำางานตอนนั้น

ป ้าพินเข ้ามาทำางานกับป ้าสมลักษมิ์  ในเรื่องของทารกที่                     

นำ้าหนักน้อย ช่วยในโครงการนี้ ตั้งแต่การเตรียมอาหารให้          

เดก็ทารก ช่วยนักวจัิยวดัตวัเดก็ หลงัจากนัน้กไ็ด้ช่วยธรุการในการ

ทำาความสะอาดเนือ่งจากว่าในสมยันัน้ยงัไม่มแีม่บ้าน ป้าพนิกเ็ป็น

ทั้งแม่บ้าน และทำาความสะอาด รวมจนถึงทำาให้เจ้าหน้าที่ได้       

อิ่มท้องโดยการซื้ออาหารมาให้ในตอนกลางวัน และหลังจากนั้น

ก็ได้เลื่อนลำาดับไปอกี 1 ขัน้ โดยไปอยู่ชัน้ 4 จัดเตรยีมอาหารให้   

ผู ้บริหาร และก่อนเกษียณ 5 ปีสุดท้ายก็ได้ย ้ายไปอยู ่กับ         

ดร.ทพิวรรณ หน้าทีห่ลกัของป้าพนิ คอืล้างเครือ่งแก้ว เตรยีมข้าวของ

เพื่อที่จะเตรยีมให้นักวจิัย ผู้ช่วยนักวจิัย ในการออกพื้นที่ 

 ป้าพินเล่าให้เราฟังว่า “ป้ารู ้สึกภูมิใจในการทำางาน      

ของป้ามาก” การทำางานของป้าต้องสนุกกับงานที่ทำา ทำาให้ได้ดี 

และงานของป้าจะพยายามให้เสร็จ วันต่อวัน จะไม่ให้งานค้าง     

ยิง่วันศกุร์กจ็ะต้องเครยีร์งานออกให้หมด และวนัจนัทร์กจ็ะมาเริม่ใหม่ 

 ป้าพนิวางแผนในอนาคตไว้ว่า ถ้าไม่ได้ทำางานทีส่ถาบนัฯ 

ป้าก็จะไปขายหวย (ทำาในสิ่งที่ชอบ ชอบในสิ่งที่รัก ชอบเล่นหวยก็

ต้องขายหวยส)ิ อยากลองผดิลองถูกดู เพราะตัง้แต่โตมาก็อยู่แต่

สถาบันฯ ก็ไม่ได้เห็นนอกรั้วภายนอกเป็นอย่างไรบ้าง ป้าตั้งใจ

อยากจะขายหวยมาก ป้าบอกเราว่า “ขายหวย มันไม่ต้องได้ทำา

อะไรเลย แค่เอาหวยมาวางไว้เฉยๆ คนเดนิไปเดนิมาก็ซื้อ”  

 หวยนี้ต้องเป็นหวยรัฐบาลเท่านั้นนะ ก็วางแผนให้กับ    

ตัวเองไว้อย่างงี้ แต่ส่วนลกึในใจของป้าพนิทีเ่ล่าให้เราฟัง ป้าบอกว่า 

ป้าก็อยากขายก๋วยเตี๋ยวนะ จนมาวันนงึ ป้าพนิรู้สกึสับสนมากว่า 

หลังจากเกษยีณจะทำาอะไร “ป้าพนิ ป้าพนิ ... I want sale หวย 

.... I want  sale ก๋วยเตี๋ยว อ้า หวย ก๋วยเตี๋ยว” (ร้องเป็น PPaP นะ 

555) ดร.ทิพวรรณ ก็มาถามว่าใกล้เกษียณแล้วอยากทำาอะไร    

ถ้ายังไม่ได้วางแผนอะไรไว้ กม็าทำางานทีน่ีด้่วยกนัก่อน แต่ป้าพนิก็

คดิว่าคงมาทำางานที่สถาบันฯ อกีสัก 1 ปี แล้วจะทำาอะไรต่อทหีลัง

ค่อยว่ากันอกีท ี

 เพื่อนร่วมงานทุกคนน่ารัก สอนงานและเคี่ยวเข็ญ

เรามาจนเรามีได้ทุกวันนี้ การทำางานทุกวันนี้แทบจะไม่ต้อง

มาสอนงานอีกแล้วเพราะผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมมา    

อย่างยาวนาน ขอบคุณเพื่อนๆ ร่วมงานทุกคน
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การท�างานของป้า
ต้องสนกุกบังานทีท่�า 

ท�าให้ได้ดี 

"

"
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 สว. อนิแถลง  สทิธ ิ(หรอืชื่อสัน้ๆ ว่า ลุงแหลง) เดมิรับ

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่       

ภายใต้หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในตำาแหน่ง    

ผู้ช่วยช่างทั่วไป เริ่มมาทำางานที่สถาบันฯ วันที่ 1 กรกฎาคม 2517 

มาทำางานสัปดาห์แรกดื่มนำ้าก๊อก และข้าวนึ่งกับไส้อ่ัวทุกวัน     

เพราะไม่รู้จักใคร ต้องเก็บตัวและเจยีมตัว ตอนที่มาทำางานใหม่ๆ 

ทำาหน้าที่ในการเลี้ยงสัตว์ทดลอง ซึ่งจะมี กระต่าย หนูตะเภา      

หนขูาวเลก็ หนขูาวใหญ่ หน้าทีห่ลักคอืให้นำา้ให้อาหาร และเปลีย่น

ขี้เลือ่ย โดยวันพธุจะต้องไปซื้อขี้เลือ่ย และวันศกุร์กต้็องไปเอาหญ้า

ให้กระต่าย และเริ่มบรรจุเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2519 เลี้ยงมาได้ 

20 ปี หลงัจากนัน้คนงานสถาบนัฯ ไม่พอ กไ็ด้มาอยู่เวรวันวันจนัทร์

อาคาร 1 วันพฤหัสลงสนามอาคาร 2 รดนำ้าต้นไม้ ตัดต้นไม้          

ตัดหญ้า และหลังจากนัน้คนอาคาร 1 ไม่เพยีงพอก็ได้มาทำางานที่

อาคาร 1 อย่างเต็มตัว ในขณะนั้นคุณบุปผาเป็นคนขอร้อง  

ตำาแหน่งผมลูกมือช่างนะคร๊าบ (หันมาสบตา) แต่เป็นยาม           

(หัวเราะๆๆ)

อินแถลง  สิทธิ
จากชีวิตที่อยู่กระทรวงศึกษา   

อยู่ดีๆ ชีวิตก็จะต้องพลิกผันครั้งใหญ่
ไปอยูก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  30

 เทียบกันแล ้วเลี้ยงสัตว ์ทดลองกับเป ็นยามมันด ี           

คนละอย ่างนะ เวลาเลี้ยงสัตว ์ทดลองร ้อนก็ถอดเสื้อได ้                   

เลี้ยงสัตว์ทดลองให้มันกินแล้วก็จบ ระยะหลังๆ ของการเลี้ยง   

สัตว์ทดลองมกีารผสมอาหารเอง อัดเม็ดเองเลย มกีารวเิคราะห์

โดยนักวิทยาศาสตร์สถาบันฯ ว่าสารอาหารที่ให้กับสัตว์ทดลอง  

มแีร่ธาต ุและความจำาเป็น และมสีารอาหารอะไรบ้าง แยกอตัราส่วน 

และทำาการอดัเม็ด ในกรณสีตัว์ทดลองตายกจ็ะทำาการแจ้งหวัหน้า

ผู้รับผิดชอบ และใส่ถุงดำาไปเผา ส่วนกระต่ายที่วิจัยแล้ว กรณ ี   

นักวิจัยบอกว่ากินได้ ลุงแหลงก็จะนำากลับบ้านและทำาห่อนึ่ง      

ขายเลย ขายห่อละ 10 บาท ตอนนั้นขายดีมาก และเมื่อม ี        

ความต้องการห่อนึ่งกระต่ายมากขึ้น เมื่อลุงแหลงมีเวลาหรือ      

วันหยุดก็จะไปตามดอยต่างๆ เพื่อจับกระต่าย มาให้อาจารย์       

ทำาวิจัยบ้าง กินบ้าง ฮ ่าๆๆๆ ส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบ                 

ในเรื่องยามต้องมกีรอบนะ ต้องแต่งตัวเรยีบร้อย มกีฎมเีกณฑ์  

 สว.แหลง บอกว่าการทำางานที่สถาบันฯ เป็นการทำางาน

แบบพี่แบบน้อง มีอะไรพูดกัน คุยกัน ไปมา ลาไหว้ และคิดว่า   

การทำางานของผมถงึทีส่ดุแล้วนะ บนัไดสดุท้ายของผมในกระทรวง

ศกึษาธกิารคอืเป็นยาม ผมคดิว่าผมทำางานด ีถ้าไม่ดเีค้าคงไล่ผม

ไปอยู่ส่วนงานอื่นเป็นแน่แท้ (หัวเราะ) 

 และอยากให้พี่ๆ  น้องๆ ชาวสถาบนัฯ คนทีอ่ยูก่ข็อให้ตัง้ใจ

ในการทำางานของตนเองให้ดทีี่สุด และขอให้ทุกท่านอย่าได้เจ็บไข้

ได้ป่วย เจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานยิง่ๆ ขึ้น เชา้มากม็าทำางาน 

คำ่าก็กลับบ้าน ขอให้มคีวามสุขทางใจมากๆ ครับ

 และหลงัจากจบจากกระทรวงศกึษาธกิารแล้ว จะไปเขา้

กระทรวงเกษตรเต็มตัวเป็นแน่แท้ คอืไปเลี้ยงวัว และทำานา (555) 

โดยกระทรวงใหม่ของผม (กระทรวงเกษตร) ผบ. ดุกว่ากระทรวง

ศกึษาอกีครับ (หัวเราะ)

ผมคิดว่าผมท�างานดี
ถ้าไม่ดีเค้าคงไล่ผมไปอยู่
ส่วนงานอื่นเป็นแน่แท้

"

"



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   31

"Visitor"

Professor Robert Suskind อดีต Field director ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา

และทุโภชนาการ เยี่ยมเยือนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 Robert Suskind, M.D. Professor of Pediatric and               

International Health, California University of Science and       

Medicine และยังเป็นอดตี Field director ของศูนย์วจิัยโลหติวทิยา

และทุโภชนาการ (MALAN) ระหว่างปี ค.ศ. 1970-1974 ได้กลับมา

เยี่ยมเยือนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์สุขภาพอีกครั้ง โดยม ี                    

ศ. นพ.สวัุฒน์  จรยิาเลศิศกัดิ ์ผูอ้ำานวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ พร้อมด้วย ศ. นพ.กติตพิันธุ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์วจิัย

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ที่ได้นำานักวิจัยจากหน่วยวิจัย

โภชนาการ มาร่วมให้การต้อนรับ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ 

ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง BOARD ROOM อาคาร 1 

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 26 สงิหาคม 2559

...

ผูส้ื่อขา่วจาก CNS เยอืนพมิานเซน็เตอร ์พรอ้มสมัภาษณเ์รือ่งการดำาเนนิการวจิยั

กับอาสาสมัครชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยนักวิจัยจากโครงการ MTN0-17 

ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Bobby  Ramakant, Health Editor และ      

Mrs.Shobha  Shukla, Senior Health Correspondent จาก             

Citizen News Service (CNS) ซึ่งได้มาเยี่ยมชมพิมานเซ็นเตอร์   

พร้อมทั้งสัมภาษณ์เรื่องการดำาเนินการวิจัยกับอาสาสมัครชายที่มี

เพศสมัพนัธ์กบัชาย และสาวประเภทสอง เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2559 

เพือ่ตดิตามความก้าวหน้าของโครงการวจิยั ตลอดจนแผนงานวจิยั

ด้าน HIV ที่จะดำาเนินการโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ        

ในอนาคต และจะนำาไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อในระดับนานาชาต ิ     

ต่อไป



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  32

"Doing & Training"

 โครงการวัยรุ่น ศูนย์วิจัยด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นเจ้าภาพจัดทำาบูธ         

จัดกิจกรรมคลินิกวัยรุ่นในโครงการ Open House เปิดบ้าน กศน.              

ณ ศนูย์ กศน.อำาเภอเมอืงเชยีงใหม่ เมือ่วนัที ่3 กนัยายน 2559 นำาทมีโดย 

ดร.อรุณรัตน์  ตั้งมั่นคงวรกูล และเจ้าหน้าที่จากคลินิกวัยรุ ่น              

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ ศูนย์อนามัยที ่10 เชยีงใหม่ ร่วมให้บรกิาร

วิชาการตามโครงการวิจัย “ให้การศึกษาเพื่อป้องกันเอดส์และ        

การ  ตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์ในวัยรุ่น กศน. เมอืงเชยีงใหม่” เพื่อให้

นักเรียนนักศึกษา กศน. ตระหนักถึงปัญหาจากการมีความสัมพันธ์  

ทีไ่ม่ปลอดภัยและสามารถหาทางออกทีเ่หมาะสมใหก้บัปัญหา อกีทัง้

ยังเป็นการประชาสัมพันธ์คลนิกิวัยรุ่นให้แก่นักศกึษา กศน.

โครงการวัยรุ่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมจัดกิจกรรม Open House 

เปิดบ้าน กศน. อำาเภอเมืองเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

...

 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 MR.PAUL RICHARDSON นักวิจัย

โครงการเรื่อง “การศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลในระยะที่ 2บี/3 

แบบปกปิดทัง้ 2 ด้านของยาคาโบทกีราเวยีร์แบบฉดี เปรยีบเทยีบกับยาทโีน

โฟเวยีร์ ดสิพร๊อกซลิ ฟมูเูรต/เอม็ทรซิทิาบนี (ทดีเีอฟ/เอฟทซี)ี แบบรับประทาน

ทุกวัน เพื่อป้องกันการตดิเชื้อเอชไอวกี่อนสัมผัส ในชายตามเพศกำาเนดิและ

สาวประเภทสองทีไ่ม่ตดิเชื้อเอชไอว ีโดยมเีพศสมัพนัธ์กบัชาย" (โครงการวจิยั 

HPTN083) ได้เดินมาทางเยี่ยมเยือนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ              

ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 พร้อมทั้งประชุม     

เตรียมความพร้อมสำาหรับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก 

ร่วมกับบุคลากรจากหน่วย Clinical Laboratory และ หน่วย Specimen       

Processing Unit รวมถงึบุคลากรจากคลนิกิพมิาน เซ็นเตอร์ ซึ่งคลนิกินี้จะใช้

เป็นสถานที่รับอาสามัครเข้าร่วมโครงการในอนาคตด้วย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เตรียมความพร้อม

เพื่อเริ่มโครงการวิจัย HPTN083
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"Activities"

พิธีถวายพระพรและบริจาคโลหิตเพื่อแม่

ณ สำานักงานมหาวิทยาลัย มช.

วันที่ 10 สิงหาคม 2559

วิ่งมหากุศลมหิดล 59
ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

วันที่ 18 กันยายน 2559

ถวายพวงมาลาร่วมรำาลึกถึง พระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ วันที่ 23 กันยายน 2559
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ตรวจสุขภาพบุคลากร 
ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559

ผู้เกษียณอายุงานประจำาปี 2559
ร่วมงานแสดงมุทติาจติ ณ ศาลาธรรม มช.

7 กันยายน 2559
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 "ร่วมแสดงความยินดีกับ
ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม"่

คณะมนุษยศาสตร์ เนื่องในพิธีทำาบุญ ครบรอบ 52 ปี  

วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ วันท่ี 24 สิงหาคม 2559

คณะพยาบาลศาสตร ์เนือ่งในโอกาสพธิทีำาบญุครบรอบ 

44 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ วันท่ี 15 สิงหาคม 2559

คณะการสื่อสารมวลชน เนื่องในโอกาสงานครบรอบ 11 ปี        

วันคล้ายวันสถาปนาคณะการส่ือสารมวลชน วันท่ี 24 สิงหาคม 2559
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ตารางกิจกรรม

4           ตุลาคม 2559

6           ตุลาคม 2559 

11          ตุลาคม 2559

12          ตุลาคม 2559

13 - 14   ตุลาคม 2559

18 - 20   ตุลาคม 2559

19 - 21    ตุลาคม 2559

31           ตุลาคม 2559

ตุลาคม 2559
นางสาวกนิษฐา  ไทยกล้า นักสถิติ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2560      

ต่อภาคสีำานัก 1 โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการเงินศูนย์วิจัย      

ต่างประเทศ

แพทย์หญงิขวัญหทัย  แก้วปู่วัด นักวจิัย ร่วมเป็นกรรมการ Liver Transplant Liver Transplant 

selection committee ศนูย์รบับรจิาคอวยัวะ ชัน้ 8 อาคารสจุณิโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ 

จังหวัดเชยีงใหม่

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ

นายจักรกฤษณ์  วังราษฎร์ นักวจิัย เป็นอาจารย์พเิศษ ณ ห้อง ICT1104/1 มหาวทิยาลัยพะเยา 

จังหวัดพะเยา

นายจักรกฤษณ์  วังราษฎร์ นักวิจัย เข้าร่วมฝึกอบรมในประเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ     

การพฒันาศักยภาพการวจิยัทางคลนิกิในประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

จังหวัดเชยีงใหม่

แพทย์หญงิลนิดา  เอือ้ไพบลูย์ นกัวจิยั, นางสาวธวัลชญาน์  โชตเิจรญิธนนัต์ พยาบาลวจิยั 

เข้าร่วมประชุม 16th TREAT Asia Network Annual Meeting ณ กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม

นายจักรกฤษณ์  วังราษฎร์ นักวิจัย ร่วมประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการโภชนาการ         

แห่งชาต ิครัง้ที่ 10 ณ ศูนย์นทิรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

นางสาวสุธาทิพย์  วงศ์ศรีเทพ นักสถิติ, นายจรัญ  เชื้อเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร ์     

ร่วมเป็นวทิยากร S&D Vietnam จัดการประชุมเชงิปฏบิัตกิารเกี่ยวกับ stigma and discrimination 

reduction at health care settings to implement assessment tools in Vietname. ณ กรุงโฮจมินิ 

ประเทศเวยีดนาม

นายศกัดา  พรงึลำาภ ูนกัวจิยัอาวุโส เข้าร่วม ทำาการสอนกระบวนวชิา 514442 เรือ่งโภชนาการ

กับการกีฬา ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนเทคนิคการแพทย์ 12 ชั้น            

คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
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ตารางกิจกรรม

พฤศจิกายน 2559
1 - 2      พฤศจกิายน 2559

2           พฤศจกิายน 2559

3 - 4      พฤศจกิายน 2559

8 - 10     พฤศจกิายน 2559

8 - 12     พฤศจกิายน 2559 

23          พฤศจกิายน 2559

24 - 25   พฤศจกิายน 2559

คณะกรรมการ EdPEx ได้แก่ ผศ. ดร.อัจฉรา  สุคนธสรรพ์ ประธานคณะกรรมการ,                      

รศ. ดร. ทพ.สทิธชิยั  วนจนัทรรกัษ์, รศ. นพ.รณภพ  เอือ้พนัธเศรษฐ และ อ. ดร. ภญ.ภรูดิา  

เวยีนทอง คณะกรรมการ เข้าตรวจประเมนิสถาบนัฯ

นางนงคราญ  ลำาจวน นักวจิัยชำานาญการพเิศษ เข้าร่วม สอนนักศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิา

พิษวิทยา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กระบวนวิชา พ.นต.(312)704: วิธีการวิจัยและ    

การวเิคราะห์ทางพษิวทิยา ในหวัข้อเรือ่ง "Electrophoresis" ณ ห้องประชมุ ศ. นพ.ยงยทุธ สจัจะวานชิย์ 

ชัน้ 4 ภาควชิานติเิวชศาสตร์ จังหวัดเชยีงใหม่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นเจ้าภาพร่วมในกลุ่มยุทธศาสตร์งานวิจัยเชิงรุก      

กลุ่ม Environment and Energy งานวันวถิวีจิัย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

แพทย์หญงิลนิดา  เอื้อไพบูลย์ นักวจิัย ร่วมประชุมวชิาการ โรคตดิเชื้อในเด็ก The 8th Asian 

Congress of Pediatric Infectious Disease (ACPID2016) Queen Sirikit National Convention 

Center กรุงเทพฯ

นายแพทย์ทววีัฒน์  สุปินธรรม นักวจิัย, นางผ่องพรรณ  เสาร์เขยีว พยาบาลชำานาญการ, 

นางสาวอมรรัตน์  ยางน้อย พยาบาล เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ HPV The 2nd ICGEB      

Workshop on "Human papillomavirus: From Basic Biology to Cancer Prevention" Faculty of 

Medicine The Chinese University of Hong Kong ประเทศจนี

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ           

เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ HPV The 2nd ICGEB Workshop on "Human papillomavirus:              

From Basic Biology to Cancer Prevention" Faculty of Medicine The Chinese University of    

Hong Kong ประเทศจนี

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพเป็นเจ้าภาพ การประชุมผู้บรหิารกลุ่มคณะ และสถาบัน

ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ

นางสาวกนษิฐา  ไทยกล้า นักสถติ ิร่วมเป็นวทิยากร การประชุมนานาทรรศน์ 1 ตแีผ่โฆษณา

ธุรกจิสุราบนโลกโซเซยีล ในวันที่ 24 พฤศจกิายน 2559 และวทิยากร การประชุมนานาทรรศน์ 

10 สถานการณ์ปัญหาสุราและพฤตกิรรมเสีย่งต่อสขุภาพในเยาวชน ในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2559 

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

ลอง ZOOM !ZOOM! ที่หน้าผากคนเจาะเลือดดูสิ..ว่ามีเหงื่อกี่เม็ด?

ผู้ที่ครองแชมป์ในการใช้พยาบาลเปลืองที่สุดในการเจาะเลือดในปีนี้..ได้แก่....แทม ต๊ะ ละ แล่ม แทม แท่ม ... ๆๆๆ
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Consult..! เม้าท์มอยว่าจะไปแอ่วหนายกันดีน๊า....

ยิ้มสู้..สปิริตสูง.. ค๊า

แม้กระนั้น..สายสังวาลย์ก็ยังจะคงร่วงหล่นลงจากบ่านาง 

เป็นอุปสรรคในการฟ้อน..หลายครั้งหลายครา ^-^

เพื่อให้ได้ภาพอันสวยงาม ตระการตา

...ช่างกล้องของเรานั้น..ทุ่มเทมว๊าก..สุดตัวเรยนะ..
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด

 ใครรู้บ้างเดือนตุลาคมนี้ ไร่เห็ดของเรามีอายุกี่ขวบแล้ว (ใครรู้ยกมือขึ้น) เอาตั้งแต่เป็น MALAN แล้วมาเป็น

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะ ไม่มีใครยกมือเป็นแน่แท้เลย พี่แมงเม้าท์ว่าพี่แมงเม้าท์แจกของดีกว่า ติ๊กต๊อก            

ติก๊ต๊อก เอาไรด ีเอานีด่กีว่า สมุดแมก็เนต็สถาบนัฯ ส่งรูปให้ดดู้วย ส่งคำาตอบมาให้พีแ่มงเม้าท์นะ พีแ่มงเม้าท์แจก 2 รางวลั 

ใครมาก่อนได้ก่อน ใครมาทหีลังอด แล้วจะหาว่าพี่แมงเม้าท์ไม่บอก

 มา ม๊า เล่าเรื่องบ้านเราดีกว่าฉบับนี้   

ไหนๆ ก็จะวันคล้ายวันสถาปนาของเราแล้ว         

วันที่ 11 ตุลาคม นี้นะจ๊ะ ปีนี้กิจกรรมของเรา          

ก็นิมนต์พระสงฆ์มาทำาพิธีทางศาสนา เพื่อความ

เป็นศริมิงคล และหลังจากพธิสีงฆ์ ผู้บรหิารก็จะ

ประกาศผลการประกวดตราสัญลั กษณ ์                 

และคำาขวัญ 50 ปี สถาบันฯ งานนี้ใครส่ง          

เตรยีมตวัเข้าห้องประชมุด้วยนะ ไม่แน่อาจจะมชีือ่

เพือ่นๆ กไ็ด้ คริๆ  5,000 บาท ต่อรางวัล ไม่ใช่น้อยๆ 

เลยนะ เมื่อเสร็จก็รับประทานอาหารร่วมกัน ปีนี้

เราจะจัดแบบง่ายๆ แต่ปีหน้าสจิะจัดแบบยิ่งใหญ่ 

เนื่องจากวาระครบ 50 ปี ที่ก้าวย่างจากศูนย์วจิัย

โลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สู ่สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ในปีหน้าเห็นว่าเค้าจะมี

กิจกรรมตลอดทั้งปีเลยนะ แต่จะเป็นกิจกรรม 

อะไรบ้าง ต้องคอยดูนะจ๊ะ พี่แมงเม้าท์ยังไม่บอก 

555 อุบไว้ก่อน

 ที่แน่ๆ ปีนี้ จะมีแขกจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานภายนอก อดีตผู้อำานวยการ และผู้อาวุโส

สถาบนัฯ เข้าร่วมงานวนัคล้ายวนัสถาปนาของเรามากมาย ในฐานะทีเ่ราเป็นเจ้าบ้าน พีแ่มงเม้าท์ขอความร่วมมอืทกุคนนะคะ    ให้การ

ต้อนรับ ทักทายท่าน เป็นการต้อนรับ ยกมอืไหว้ สวัสด ีอย่าลมืนะคะ เราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดี (โอย พี่แมงเม้าท์พูดเหมอืน   จะแข่ง

กฬีาระดับโลก แล้วมผีู้เข้าแข่งขันจากภายนอกเข้ามาแข่งที่สถาบันฯ ยังไงอย่างงัน้ 555)
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 สำาหรับการทำาบุญในปีนี้เราจะมกีารถ่ายทอดภายในอาคาร 1 ของสถาบันฯ ด้วยนะ แต่สำาหรับอาคาร 2 และ อาคาร 3  

ไม่ได้ถ่ายทอด แต่จะเชิญทุกท่านมาร่วมงานที่อาคาร 1 กันเยอะๆ นะคะ จะได้เป็นศิริมงคล รับพรจากพระสงฆ์ร่วมกันด้วย              

หลังจากพธิเีสร็จ รออะไรคะ กนิสคิะ กนิ กนิด้วยกัน งานนี้ป้าแอ๊ด จัดอาหารไว้รอพวกเราแล้ว ส่วนจะเป็นเมนูอะไรนัน้แอบกระซบิ

ถามป้าแอ๊ดได้เลยนะคะ ป้าบอกว่ารับรองว่าทุกคนอิ่มอร่อยกันทุกคน ... พี่แมงเม้าท์ขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะคะ คร ิคริ

 พี่แมงเม้าท์ลืมอีกเรื่องนึง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 พี่แมงเม้าท์ขอความร่วมมือ พี่น้องชาวไร่เห็ดทุกท่านสวมใส่เสื้อผ้า   

พื้นเมอืง หรอืชดุไทย เน้อเจ้า แล้วมาเซลฟ่ีกบัพีแ่มงเม้าท์ โอ้ย ไม่ใช่ ใส่ชดุผ้าพื้นเมอืง หรอืชดุไทยแสดงถงึเอกลกัษณ์ และวัฒนธรรม

ของเรา และเวลาถ่ายภาพมา พี่แมงเม้าท์ว่ามันสวยงามและดูดีมากเลย อย่าลืมนะคะ ใส่ชุดไทย หรือชุดพื้นเมืองร่วมงานกัน          

และมากันเยอะๆ นะคะงานนี้

 แล้วเราพบกนัวนัที่ 11ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไปค่ะ สวสัดค่ีะ ชาวไร่เหด็
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I  English
By Kittipong & Arunrat

 ฉบับนี้นี้มาว่ากันต่อเรื่องกฏเกณฑ์ของการใช้   

question tag จากที่อธิบายไปแล้วเป็นหลักการใช้กริยา

และสรรพนามของคำาถามที่ต้องการการยืนยัน ซึ่งก็            

ดูจะเข้าใจได้ไม่ยากเพราะถือหลักว่าประโยคนำากับ tag  

จะต้องตรงข้ามกัน ประโยคนำาเป็น positive, tag จะเป็น 

negative หรอื vice versa มทีี่ต้องระวังคอืเมื่อประโยคนำา

ใช ้กริยาเป็น am ใน tag จะใช้ aren’t ทีนี้ก็มาด ู                       

ส่วนที่เหลอืกัน

กฏเกณฑ์ที่ไม่เป็นการขอคำายนืยัน แต่เป็นคำาขอ ขอร้อง หรอืคำาสั่ง มดีังนี้

การชักชวนโดยใช้ let ประโยคนำาใช้ Let's + V1, tag ใช้ได้แบบเดียวคือ shall we? เพราะ Let's คือ Let us นั่นเอง            

เช่น Let's go shopping, shall we? 

การใช้กรยิาใน tag ประโยคนำาใช้ Let + object + V1, tag ต้องใช้ will you/won't you เช่น Let me go out, will you/won't 

you? นยิมใช้ will you? มากกว่า หากจะใช้ won’t you จะเป็นรูป You will let me go out, won’t you?

การออกคำาสั่ง • ประโยคนำาใช้ Don't + V1, tag ใช้ will you? เช่น Don't make any noise, will you?

                       • ประโยคนำาขึ้นต้นด้วย infinitive without to (V1), tag ใช้ will you? เช่น Read this book, will you?

การอุทาน ประโยคนำาใช้ What a ...., tag ใช้ isn’t it เช่น What a lovely day, isn't it? มาจาก Isn’t it a lovely day? นั่นเอง

 ในบางกรณกีารใช้ประโยคนำาเป็นประโยคบอกเล่า แต่ใช้ tag เหมอืนกันคอืเป็น positive แทนที่จะเป็น negative จะได้

ความหมายต่างไปจากการขอคำายนืยัน

 ตัวอย่างเช่น You saw him, didn’t you? หมายถงึต้องการการยนืยันว่าคุณได้เห็นเขา

 แต่หากใช้ tag เหมอืนกันเป็น You saw him, did you? จะมคีวามหมายว่าผู้พูดรู้สกึแปลกใจที่คุณได้เห็นเขา อาจจะ

รู้สกึว่าไม่น่าเป็นไปได้
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QingDao
ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก

ชัยพล  พรชีวไพศาล
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 ตึ๊ดๆ ... กริ้งๆ ...
 

 ทัง้เสยีง Line เสยีงโทรศัพท์ ดังประสานเสยีงกันเข้ามาว่า

ให้รีบเข้าไปซื้อตั๋วไปเที่ยวชิงเต่ากัน ตั๋วโปรโมชั่นราคาถูก จัดไป    

ตามคำาขอ เพื่อร่วมสมทบกับคณะทัวร์การเจ้าหน้าที่ โดยเป็นการ

จองตัว๋ก่อนเดนิทาง 2 วัน ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็ต้องจัดการให้เรยีบร้อย

ก่อนเดินทาง เช่น ถ่ายรูปทำาวีซ่า ทำาวีซ่าเข้าประเทศจีน ซื้อตั๋ว   

เครื่องบินเดินทางในประเทศ โดยเฉพาะเรื่องสำาคัญคือการขอวีซ่า 

เนื่องจากมีเวลาแค่วันเดียว สำาหรับข้อมูลก่อนเดินทาง รู้จักแค่ว่า

เป็นสโมสรที่น้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ ไปเล่นแบตมินตันอาชีพ        

(ไชน่า ซูเปอร์ลกี) อยู่ที่นั่น

 มาเริ่มผจญภัยต่างแดนกันที่จุดเริ่มต้นจากเชียงใหม่ ออกเดินทางจากเชียงใหม่ตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น เพราะต้องไป       

เตรียมตัวสู้กับคนจีน ทัวร์จีน กับการเช็คอินตอน 11 โมง โดยพวกเราใช้บริการสายการบิน NokScoot โดยพาเราออกเดินทางจาก

ประเทศไทยเวลา 14.25 โดยใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไปถึงโน่นประมาณสองทุ่มครึ่ง แต่ไม่ต้องแปลกใจว่าถ้านับเวลาออกกับ   

เวลาถงึ มัน 6 ชั่วโมงนี่ เพราะเวลาประเทศจนีเร็วกว่าประเทศไทยอยู่ 1 ชั่วโมงครบั เมื่อมาถงึเมอืงชงิเต่า เราควรรู้ข้อมูลพื้นฐานกันก่อน 

โดยเป็นเมอืงที่ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลชานตง (Shandong Sheng) เป็นเมอืงชายทะเล เลยมคีวามสำาคัญเป็นเมอืงท่ายุทธศาสตร์ 

โดยในอดตีถูกยดึครองโดยประเทศเยอรมันน ีจนได้ฉายาเป็น Seaside City in European Style

 สำาหรบัความรู้สกึแรกทีก่้าวย่างออกไปภายนอกสนามบนิ ชงิเต่าเป็นเหมอืนเมอืงในหมอก มหีมอกปกคลมุไปทัว่ อากาศกเ็ยน็ 

ทั้งที่เป็นหน้าร้อน สำาหรับวันแรกพวกเราในชิงเต่าคือการน่ังรถจากสนามบินไปโรงแรม คืนแรกก็ดูวิวไปก่อน เพราะจากห้องจะเป็น     

ววิทะเล และจัตุรัส May Fourth Square  ที่สร้างให้น้องเมย์ รัชนก
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 หลังจากการเดนิทางอันเหน็ดเหนื่อย ได้นอนพักผ่อนคนืนงึ พวกเราก็รบีตื่นกันแต่เช้าเพื่อออกสำารวจเมอืงกัน โดยพวกเรานั่ง

รถเมล์ 1 หยวน (5 บาท) ตลอดสาย ไปตลาดกันเพื่อให้เข้าถงึชวีติผู้คนของที่นี่จรงิๆ (จรงิๆ รถเมล์หมดระยะตรงนี้) สำาหรับตลาดสด   

ที่นี่ พวกผักผลไม้ดูสดน่ากนิไปหมด ทัง้ลูกท้อ แอปเปิ้ล แตงกวา ฯลฯ และราคาก็ไม่แพง พ่อค้าแม่ค้าก็ใจด ีและที่สำาคัญอาหารทะเล 

เพราะเป็นเมืองชายทะเล เลยมีให้เลือกมากมายทั้ง กุ้ง กั้ง และปลาต่างๆ ที่หน้าตาแปลก แต่ก็คงกินได้แหละ เพราะเขาเอามาขาย      

ให้ไปทำาอาหารกนินี่นา

 หลงัจากไปลยุตลาดสด พวกเรากน็ัง่รถเมล์ไปสำารวจเมอืง

กนัต่อ นัง่ไกลจนเบือ่กแ็ค่ 5 บาท สดุท้ายวนกลบัมาเทีย่วแถวโรงแรม

ที่พัก ซึ่งที่เป็นจุดศูนย์กลางและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า       

นัน่ก็คอื May Fourth Square (Wusi Guangchang) หรอื จตรัุส 54 

คือเป ็นสัญลักษณ์ของการเรียกร ้องอิสระภาพจากเยอรมัน            

เมื่อปี May 4, 1919 แต่พวกเราก็ต้องจำาชื่อภาษาจีนที่คนจีนเรียก 

คอื จัตุรัสอู่ซื่อ เมื่อมาถงึก็ไม่รอช้าเลยครับ ถ่ายรูป เช็คอนิ ว่ามาถงึ    

กันแล้ว (เช่า Pocket Wifi มาจากเมอืงไทย ใช้ชวีติ Social ได้เหมอืน

ตอนอยู่เมอืงไทย) สำาหรบับรเิวณนี้กจ็ะมผีูค้นมากมายมาทำากจิกรรม

หลากหลายอย่าง ทั่งถ่ายรูป เดนิเล่น วิ่งออกกำาลังกาย รับลมทะเล 

ซื้อของ ขายของกัน รวมถึงพวกศิลป ินต ่างๆ ก็จะมาโชว ์                       

ความสามารถแลกกับเงินรางวัลสินนำ้าใจจากผู้คนที่เดินผ่านไปมา 

ซึ่งจากตัวจตุรัสไปก็จะเจอจุดที่น่าสนใจให้ไปชมกันหลายอย่าง เช่น 

นำ้าพุประกอบดนตรีในทะเล, Qingdao Olympic Sailing Center    

สถานที่จัดแข่งเรอืใบ ตอนโอลมิปิค ปักกิ่งเกมส์เมื่อปี 2008 ซึ่งเป็น

จุดที่พวกเรามแีรงเดนิมาถงึสำาหรับวันนี้

*ข้อสังเกต ุ1.คนที่นี่ขับรถส่วนใหญ่จะเปิดกระจกรถยนต์

               2.เบยีร์ราคาถูกมาก ประมาณขวดละ 22 บาท
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 สำาหรับวันที่สามในชงิเต่า ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา โปรแกรมวันนี้เราเลยจะไปเที่ยววัดกัน ซึ่งเราออกกันแต่เช้า โดยพวกเรา

นั่งรถเมล์กันไป Hub ของทัวร์ต่างๆ ในเมอืงชงิเต่าที่อยู่ตรงข้ามกับสถานรีถไฟ ก่อนไปหาตัว๋ไปเที่ยวกัน เลยแวะถ่ายรูปและเช็คอนิกัน

ตามประสาคนตดิ Social กันสักนดิ

 หลังจากสนุกสนานเฮฮากับการถ่ายรูปกันก็มาเจอกับปัญหาเวียนหัวกันนิดหน่อย เพราะคนจีนเขาไม่ค่อยจะพูดภาษา        

อังกฤษกัน ทัง้ application แปลภาษา ภาษามอื เซยีนภาษาอังกฤษ พูดได้คล่องปรื้อ... กว่าจะผ่านการซื้อทัวร์นี้ใช้เวลากันพอสมควร

เลยทเีดยีว สำาหรับทัวร์ที่เราซื้อไปนี้จะพาพวกเรามุ่งสู่ เขาเหลาซาน เป็นคนละที่กับเหลยีงซานนะครับ โดยพวกเรานั่งรถทัวร์ออกจาก

เมืองไปขึ้นดอยกันโดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง แต่ก็ไม่น่าเบื่ออะไรเพราะรถทัวร์พาพวกเราลัดเลาะไปตามชายทะเล          

เข้าเมือง เข้าเขตชนบทแล้วขึ้นเขาไปถึงจุดหมาย แต่เป็นที่ตีนดอยเพราะเราจะได้กระเช้าขึ้นไปยังยอดเขาเหลาซานกันอีกต่อนึง                 

ซึ่งพวกเราจะต้องเที่ยวในเวลาที่กำาหนดคอืประมาณ 5 ชั่วโมงเพราะ 16.00 น. รถจะรับพวกเรากลับเข้าเมอืง

 ตัดไปที่กระเช้าลอยฟ้ากันเลย เป็นกระเช้าเป็นเปิดโล่ง ลมปะทะเราได้ทุกทศิทาง 360 องศา และความสูงก็ค่อยๆ เพิ่มระยะ

ขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ความสวยงามของวิวทิวทัศน์ทำาให้ลืมความหวาดเสียวไปหมดเลย สำาหรับเวลาการนั่งกระเช้า 20 นาที แต่ดูเหมือน  

แป๊บเดียวก็ถึงสถานีแล้ว (คือยังไม่ถึงยอดเขา) หลังจากออกมาจากสถานีกระเช้าลอยฟ้า พวกเราต้องเดินขึ้นเขาไปเพื่อไปต่อแถว       

คลื่นมหาชนชาวจีน เพื่อลอดและปีนอุโมงค์ ที่มืด ชื้น แฉะ พอผ่านอุโมงค์ออกมาได้ดังสวรรค์เลยครับ สวยงามมาก ทั้งที่เห็นวิวได้       

ไม่ไกลเนื่องจากหมอกลงจัด พวกเราก็เดินขึ้นฝ่าลม ฝ่าหมอกและอากาศเย็นขึ้นไปกันอีกจนถึงยอดดอยจนสำาเร็จ ถึงแล้วก็ดื่มดำ่า        

ความสวยงาม แล้วก็รบีเดนิลงเพื่อมานั่งกระเช้าลอยฟ้าลงอกีรอบ ซึ่งเป็นไฮไลท์สำาหรับขาลงเพราะสวยงามมาก มองเห็นววิทะเลและ

ชายหาดสเีขยีวมรกต เมือ่กระเช้าลงมาถงึพวกเรารบีไปน่ังรถบรกิารนักท่องเทีย่วไปไหว้พระตามโปรแกรมของวันนี้คอื ตำาหนกัไท่ชงิกง  

ซึ่งเป็นวัดลัทธเิต๋า พอรถไปถงึพวกเราก็ต้องใช้วธิกีารเดนิเข้าไปชมวัดโดยส่วนของทางเข้าจะมรีูปปั้นจี้กง และเจ้าแม่กวนอมิขนาดใหญ่ 

สำาหรับวัดนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาต ิใช้เวลาอยู่ที่นี่พอสมควรก็ต้องรบีกลับลงไปนั่งรถทัวร์กลับเข้าเมอืง

 *ข้อสังเกตุวันนี้ คนจนีนยิมกนิแตงกวากันมาก กนิเหมอืนเป็นขนมเลย มขีายอยู่ทั่วไป
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 วันที่สี่แล้วที่ชงิเต่า เช้านี้ตื่นมาหมอกลงจัดกว่าทุกวันเลย ลมก็พัดแรงมาก แต่พวกเราก็ไม่หวั่น ตัง้มั่นออกไปเที่ยวกันแต่เช้า

เหมือนเดิม แต่เช้าวันนี้คือเกือบสิบเอ็ดโมงนะครับ ก็เลยเที่ยวกันในเมือง โดยวันนี้ไปแถวหาดชิงเต่า เพื่อไปเช็คอินที่ที่คนทั่วไปคุ้นชิน  

กบัสถานทีน่ี้ เนื่องจากว่าเป็นโลโก้ของเบยีร์ชงิเต่าทีม่ชีือ่เสยีงและส่งออกไปขายทัว่โลก นั่นกค็อื สะพานโบราณจ้านเฉยีว เป็นสะพาน

โบราณราชวงศ์ชิงที่ยื่นลงไปในทะเล เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของชิงเต่า ที่คนทั่วโลกจะคุ้นเคยเนื่องจากถูกนำามาเป็นโลโก้ของเบียร์       

ชงิเต่าที่ส่งไปขายทั่วโลกนั่นเอง โดยสุดปลายสะพานจะมอีาคารที่เรยีกว่า Zhan Qiao Pier (โลโก้เบยีร์ชงิเต่า) โดยพวกเราต้องเดนิผ่า 

ฝงูคนชาวจนีจำานวนมาก และฝ่ากระแสลมทีพ่ดัแรงจนยนืกนัแทบจะไม่อยู ่อยูท่ีน่ีไ่ด้สกัพกัทนกบัสภาพอากาศไม่ไหวเลยเดนิย้อนเขา้ไป

ในเมอืงย่านเมอืงเก่าเยอรมัน

 เดนิขึ้นมาได้หน่อยนงึจะเห็นยอดโบสถ์สูงเด่น โบสถ์นี้มชีื่อว่า St. Michael’s Catholic Church โดยเป็นครสิตศาสนสถาน  

ที่ใหญ่ที่สุดในชิงเต่า เป็นโบสถ์คาทอลิก มีสถาปัตยกรรมเยอรมันสไตล์โรมันกอธิก เมื่อมาถึงเห็นคู่บ่าวสาวมาถ่าย Pre wedding          

กันหลายคู่เลยทีเดียว จากที่นี่พวกเราก็ใช้วิธีเดินกันไปโดยจุดหมายสุดท้ายคือจะไปดูบ้านพักของผู้ปกครองเมืองชิงเต่าในสมัยโบราณ 

นั่นก็คือบ้านพักของผู้ปกครองชาวเยอรมัน จริงๆ จะเรียกบ้านพักก็ไม่ถูกหรอก เพราะมันเป็นปราสาทเลย ตั้งอยู่บนยอดเขาด้วย          

มองลงมาก็เห็นววิเมอืง โดยปราสาทนี้มชีื่อว่า The Former German Governor’s House โดยภายในตัวปราสาทก็เปิดให้เข้าชมได้ 

แต่ห้ามถ่ายรปูเลยไม่มรีปูข้าวของเครือ่งใช้ในอดตีของผูป้กครองเมอืงเลย ซึง่ในปัจจบุนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑ์ทีท่ำาการเกา่ประเทศเยอรมนั

 *ข้อสังเกต ุ– เราหลงทางทุกวัน 55555
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 เข้าสู่วันที่ห้าพวกเราก็ยังเที่ยวกันอยู่ในเมอืงเช่นเคย วันนี้ไป Little fish hill หรอื จุดชมววิเสี่ยวหวซีาน ซึ่งเราจะต้องขึ้นไป

ชมววิเป็นเก๋งจนี ทำาให้สามารถมองเห็นววิได้ 360 องศา จะเห็นววิเมอืงสไตล์ยุโรป และเห็นววิทะเล ซึ่งถอืว่าเป็นสถานที่ที่ห้ามพลาด 

เพราะจุดนี้เราจะเข้าใจเลยว่าทำาไมเขาจึงขนานนามเมืองชิงเต่าว่าเป็น Seaside City in European Style หลังจากชมวิวเมืองกันแล้ว      

ชมวิวกันเสร็จนั่งรถต่อไปเที่ยววัดกันอีกแล้ว วันนี้ไปวัดจ้านซาน (มหายานฝ่ายเซน) แต่พวกเราไปปีนขึ้นเก่งจีนชมวิวเมืองกันอีกแล้ว 

ก่อนที่จะเข้าไปพบกับความสงบภายในวัด หลังจากได้พบความสงบในจิตใจ เราก็เดินทางกลับโรงแรมด้วยวิธีการเดิน ประมาณ               

2 กโิลกว่าๆ เพื่อมาชาร์ตพลังก่อน เพื่อออกไปดูพระอาทติย์ตก ดูแสงสยีามคำ่าคนือกีรอบจากบรเิวณ จตุรัส 54 แต่วันนี้พวกเรามพีลัง

กันมากเดินริมชายหาดชมโน่นชมนี่ผ่าน Olympic park จนเลยไปถึงท่าเรือยอชต์นานาชาติยินไห่ เดินไปพักไปแล้วก็เดินกลับที่พัก           

เล่นเอาหมดแรงเลยทเีดยีว
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 วนัทีห่กอนิชงิเต่า เมือ่วานตอนเดนิทางจากสะพานจ้านเฉยีว ไปโบสถ์คาทอลกิ ได้เดนิเฉีย่วๆ กบัย่านบาดากวน (Ba Da Guan) 

โดยย่านนี้จะมีถนน 8 สายเชื่อมต่อกันและมีต้นไม้เยอะมาก เข้ามาเดินย่านนี้ก็เหมือนเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะ และยังมีบ้านพัก  

สไตล์ยุโรปอยู่ทั่วไป และเมื่อเดนิมาจนถงึชายทะเล บรเิวณแหลม Huiqwan ที่คั่นระหว่างอ่าว Huiquan กับ อ่าว Taiping จะมปีราสาท

ให้เข้าชมได้อีก แต่เนื่องจากว่าแถวยาวมากสำาหรับการเช้าชม พวกเราเลยเดินลงไปสัมผัสนำ้าทะเล และชายหาด ที่คราครำ่าไปด้วย        

นักท่องเที่ยวมานอนอาบแดด เล่นนำา้ทะเล จรงิๆ ชายหาดของเขาก็ไม่ได้น่าเดนิเล่นหรอืทำากจิกรรมใดเพราะเต็มไปด้วยสาหร่ายสเีขยีว

จำานวนมาก ซึ่งในทะเลเหลอืง ฝั่งเมอืงชงิเต่านี่มสีาหร่ายจำานวนมาก จนต้องใช้รถแบ็กโฮตักใส่รถบรรทุกขนออกจากทะเล

 หลังจากที่ได้สัมผัสนำ้าทะเลสมใจแล้วช่วงบ่ายพวกเราจะได้ไปจุดที่มีชื่อเสียงของชิงเต่ากันสักที เพราะตั้งแต่มาถึง คนที่นี่ก็

แนะนำาให้ไปเที่ยวที่นี่เลย นั่นก็คือ โรงเบียร์ชิงเต่า (Tsingtao Beer Museum) แต่แอบแปลกใจอยู่ว่าชื่อโรงเบียร์ กับชื่อเมืองที่        

ออกเสยีง ชงิเต่า เหมอืนกันแต่เขยีนเป็นภาษาอังกฤษต่างกันระหว่าง Tsingtao กับ Qingdao สำาหรับโรงเบยีร์ก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยว 

เข้าชม โดยเห็นขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอน และแสดงเครื่องจักรในการผลิตเบียร์ในสมัยก่อน และไฮไลท์คือมีเบียร์ให้ชิมฟรีด้วยครับ 

ก็ได้เมากันไป แต่สำาหรับคนไม่ดื่มเบียร์นั่น มาที่นี้แล้วถึงแม้จะไม่ดื่มแต่ก็สามารถได้รับรู้ความรู้สึก อาการเมาได้ด้วยห้องทำาให้เมา      

เมื่อเมากันได้พอประมาณแล้วเวลาก็ล่วงเลยมาจนเย็นแล้ว เลยไปเดนิถนนเบยีร์ที่ซึ่งมรี้านอาหารและขายเบยีร์เต็ม 2 ข้างทาง แต่ว่า

เพิ่งดื่มฟรกีันที่โรงงานมา เลยเดนิผ่านเลยเพื่อไปช้อปปิ้งกันทีถ่นนคนเดนิไท่ตง (Taidong Commercial Walk Street) โดยย่านนี้  

จะสังเกตุได้ง่ายจากอาคารต่างๆ ในย่านนี้จะทำาการ Paint อาคารเป็นรูปต่างๆ กันไป สวยงามมาก สำาหรับเรื่องการช้อปปิ้งก็มรี้านรวง

มากมายตัง้แต่รถเข็น แขวนขายข้างทาง จนถงึร้านแบรนด์เนม
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 เข้าสู่วันรองสุดท้ายก่อนจะกลับ เรี่ยวแรงก็เริ่มลดน้อย    

กนัไป วนันี้พวกเราเลยจะไปเกบ็สถานทีท่ีไ่ปมาแล้วแต่ยงัไม่จใุจ เช่น 

ตอนเช้าก็ไปสถานรีถไฟชงิเต่า จะไปดูรถไฟความเร็วสูงกัน แต่ไม่ได้

ซื้อบัตร เลยเข้าไม่ได้ ก็เลยถ่ายรูปเล่นกันด้านนอกสถานีรถไฟ      

แล้วก็ไปตลาดสดที่หลงไปกันเมื่อวันแรก ไปซื้ออาหารทะเลสดๆ 

แปลกๆ มาลองกินกัน และก็ไม่พลาดที่จะซื้อผลไม้สดๆ ลูกใหญ่ๆ 

เช่น ลูกท้อ เชอร์รี่ แอปเปิ้ล แตงกวา มาชิมกัน พอเย็นๆ ก็ไป      

Shopping กนัทีถ่นนคนเดนิไท่ตง กนัอกีครัง้โดยวนันี้ตัง้ใจ Shopping 

กันจริงจังมาก จนต้องซื้อกระเป๋าเป้เพื่อใส่ของที่ซื้อกันเลยทีเดียว   

ทีต้่องซื้อกระเป๋าเป้เพราะทีช่งิเต่า ร้านค้าต่างๆ เขาไม่ให้ถุงใส่ของครบั 

ถ้าเอาถุงก็จะคดิเงนิค่าถุงเพิ่ม

 และแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายในชิงเต่า วันนี้ทุกๆ คนตื่นสาย

เป็นพิเศษเพราะไม่มีโปรแกรมไปไหน เตรียมตัวจัดกระเป๋า         

เพราะต้องจัดสรรนำ้าหนักกระเป๋าแต่ละใบให้เรียบร้อยเพื่อความ

สะดวกสบายตอนเชค็อนิ จดักระเป๋าเสรจ็กว่็าง ไหนๆ กวั็นสดุท้ายแล้ว

ออกไปตระเวณเมืองกันอีกรอบน่ังรถเมล์ชมเมือง เดินเล่นสถานี

รถไฟฟ้าใต้ดินแล้วไปหาซื้อขนมเป็นของฝากกลับเจียงใหม่                   

ได้ของฝากเรียบร้อยก็รีบกลับมาเตรียมตัวเดินทาง เพราะนัดรถ     

ให้มารับที่โรงแรมตอนเย็นเพื่อเดินทางไปสนามบิน พอมาถึง    

(18.00 น.) พอมเีวลาเหลอืให้เดนิเล่นดสูนามบนิบ้านเขา เพือ่รอเวลา

เช็คอินตอนทุ่ม เพื่อเดินทางกลับไทยตอน 21.45 น. โดยมาถึง

ดอนเมอืงเวลา 1.45 น. หลงัจากนัน้กร็อเวลาให้เช้า เพือ่ทีจ่ะนัง่เครือ่ง

กลับมาทำางานในเช้าวันจันทร์
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ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก

TOKYO
3 วัน 2 คืน ด้วยงบหมื่นเดียว ใครก็เที่ยวได้

18+

พิพัฒน์พงศ์  ตุลาพงษ์พิพัฒน์
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 ตอนแรกก็ไม่อยากไปเท่าไหร่หรอกครับ แต่เมื่อ อ.หนุ่ย ล่อลวงด้วยการบอกว่า “ด้วยเงินแค่หมื่นเดียวนะเว้ย        

ญี่ปุ่นเลยนะเว้ย” (ดังข้อมูลด้านบน) ความใจแข็งของผมก็ละลายสิ้น ไปก็ไปวะ!

 ผมเกริ่นเบื้องต้นเลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปกัน หลายท่านคงเคยเห็นจากรีวิวการท่องเที่ยวที่หาอ่านได้อย่างง่ายดาย             

และมากมายตามอินเทอร์เน็ต (ในยำ่าเท้าท่ัวไทย ไปทั่วโลก ก็มีคนเขียนประสบการณ์การเที่ยวญี่ปุ ่นไปหลายคนแล้วเช่นกัน)                          

ชิบุย่า-ฮาราจุกุ-รปปงงิ-อาซาบุจูบัน-อูเอโนะ-มินามิเซ็นจู-นาคาโนะบรอดเวย์-ชินจุกุ-อาซาคุสะ-อากิฮาบาระ เหล่านี้คือ

ที่ผมและ อ.หนุ่ย ได้ก้าวย่างไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ไม่เอาดีกว่าการรีวิวแบบรายวัน ขอลองทำา Top 10 การท่องเที่ยว    

กรุงโตเกยีวในครัง้นี้ดูครับ
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 1. ความเป็นคนมนีำา้ใจและเอาจรงิเอาจังของชาวญีปุ่น่

 จริงๆ เราก็ได้ยินได้เห็นมาบ่อยๆ ว่าคนญี่ปุ่นมีคุณสมบัตินี้อยู่ในสายเลือดเลยก็ว่าได้ ผมได้ประสบพบเจอแล้ว ทั้งการที่           

ตลอดทรปินี้จะมพีายุเข้าประเทศญี่ปุ่น ทำาให้ฝนตกทุกวัน ผมไม่มรี่ม แต่ผู้ดูแลโฮสเทลที่ผมไปซุกหัวนอน แกมอบร่มมาให้ฟรีๆ  บอกว่า 

คุณเป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่รึ ช่วงนี้ฝนตก คุณเอาไปใช้สิ ฉันให้ นั่นแหละครับ ซึ้งเลย อ.หนุ่ยจึงทำาการมอบของฝากที่หอบมาจาก           

แผ่นดินไทย เป็นมาม่ารสต้มยำากุ้งนำ้าข้นจำานวน 2 ซอง ส่วนผมมอบเพรทซ์รสลาบให้ไป 1 กล่อง สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้ด ี      

ทเีดยีว ส่วนความเอาจรงิเอาจังนัน้ เห็นจากการที่เขามเีทศกาล Harajuku Omotesando Genki Matsuri Super Yosakoi Festival 2016 

ซึ่งเป็นเทศกาลเต้นเพื่อเฉลมิฉลองวันสุดท้ายของฤดูร้อน (วันที่ไปถงึวันแรกคอืวันที่ 28 สงิหาคม 2559 ซึ่งเขาถอืว่าเป็นวันสุดท้ายของ

ฤดูร้อนพอด)ี นักเต้นกว่าร้อยทมีจากทัง้ประเทศญี่ปุ่น มาใส่ชุดประจำาชาต ิวาดลวดลายไม่ได้เต้นแบบต๊ะต่อนยอนเสยีด้วย ทัง้กระโดด 

ทัง้ร้อง สหีน้าท่าทาง มอืไม้สะบัดพริ้วไหวอย่างพร้อมเพยีงมาก นี่เต้นกันจรงิจังไปไหม 5555 แต่สวยงามและแข็งแรงมากครับ ชอบ
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 2. ความโชคดใีนหลายๆ แห่ง 

 คือนอกจากผมและ อ.หนุ่ย จะได้เจอเทศกาลเต้นลืมโลกลาก่อนฤดูร้อนแล้ว พวกเรายังมีโอกาสได้เจองาน Doraemon       

Summer Station 2016 ที่เจ้าแมวหุ่นยนต์สฟี้ายกโขยงกันมา 66 ตัว จัดแสดงยนืต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปด้วย ณ Roppongi Hill 

ซึ่งจัดวันที่ 28 เป็นวันสุดท้าย อย่าคดิว่าเจ้าโดเรม่อนจะมาแบบตัวเล็กๆ กะโหลกกะลาเหมอืนเหล่าหมแีพนด้าท่าแพนะครับ พี่ม่อนแก

ตัวสูงประมาณ 150 เซ็นติเมตรแน่ะ งานนี้เลยดูตื่นตาตื่นใจผู้มาเยือนเป็นพิเศษ แล้วที่เด็ดที่สุด ผมได้ไปศาลเจ้าเมจิ ย่านฮาราจุกุ       

ปอดกลางกรุงโตเกียว จะเรียกแบบนี้ก็คงไม่กระดากปากเพราะต้นไม้ที่นี่เติบโตเขียวชะอุ่มจนเรียกป่าได้แบบเต็มปากเต็มคำา                     

แต่ความพีคมันอยู่ที่ผมได้เจอพิธีแต่งงานแบบญี่ปุ่นเข้าพอดี เพราะเคยได้ยินมาว่าชาวญี่ปุ่นนิยมมาแต่งงานกันที่ศาลเจ้าเมจิแห่งนี้      

แล้ววันนัน้ก็โชคดทีี่พวกพี่ยุ่นเขามาแต่งกันจรงิๆ รู้สกึอบอุ่นโรแมนตกิมาก
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 3. ความโชคร้ายอันเกดิจากฝน 

 ช่วงวันที่ 28-30 สิงหาคม พายุลูกใหญ่เข้ากรุงโตเกียวพอดิบพอดีไม่มีโต๊ด เลยทำาให้สถานที่ที่อยากจะอยู่ให้นานกว่านี้          

หรอืถ้าฝนไม่ตกเราคงไปได้ เช่น เทศกาลอาซาบุจูบัน ณ ย่านอาซาบุจูบัน ก็เป็นงานส่งท้ายฤดูร้อนเหมอืนที่อื่นๆ แต่ภาพในหัวของเรา

คือมีแต่ความเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่มากมาย ใส่ชุดยูกาตะ มีการละเล่นตักปลา เล่นลูกโป่งนำ้า ตีกลองอันใหญ่เฉลิมฉลองบนเวท ี                 

มีการเต้นรำาแบบญี่ปุ่น (ถ้าใครเคยดูการ์ตูนญี่ปุ่นคงเข้าใจอารมณ์ที่บรรยายไป) แต่ก็อย่างว่าครับ ฝนลง ฝนแบบญี่ปุ่นไม่ได้ตกหนัก  

เป็นห่าใหญ่เหมอืนบ้านเรา แต่ตกแบบสยุๆ เหมอืนพีนุ่ย้ทศันวรรณเอาฟ๊อกกี้มาฉดีแบบรัวๆ อยูน่ัน่แหละ คอืถา้ไม่กางรม่กเ็ปียกแนน่อน 

ตกสกัพกักห็ยดุ หยดุแล้วเดนิไม่ถงึห้านาท ีตกอกีละ นีเ่ลยเป็นเหตใุห้ชาวญีปุ่น่นยิมพกรม่มากกว่าใส่เสื้อกนัฝน เพราะรม่มนัพบัเกบ็ง่าย 

แต่อย่างผมเตรยีมเสื้อกันฝนไป ถ้าผมใส่ปุ๊บจะดูสะเหร่อไม่เข้าพวกทันท ีด้วยเหตุนี้การเที่ยวจงึสนุกไม่สุด กลัวกล้องเปียก จะถ่ายภาพ

ตอนกลางคนืก็ไม่สะดวกเพราะมอืหนึ่งถอืร่มอกีมอืหนึ่งถอืกล้อง ภาพที่ได้ก็จะเบลอ ร่มเบยีดเสยีดเดนิไม่สะดวก ฯลฯ เพราะน้องฝน

เป็นต้นเหตุนั่นเอง
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 4. ใช้เทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสม

 ญีปุ่น่เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลย ีหากผมจะใช้คำานี้คงไม่ใชค่ำาทีเ่กนิจรงิมากไปนกั ไม่ใช่แคเ่ทคโนโลยชีัน้สงูทีเ่รามกัเหน็ตามโฆษณา

เท่านัน้ แต่ตามถนนหนทาง ข้างทาง หากเราสงัเกตดีๆ  จะพบว่าญีปุ่่นเจ๋งจรงิๆ ยกตวัอย่างเช่น ในงานเต้นลมืโลก ระบบเสยีงและลำาโพง

เขาดมีาก ไม่มเีสยีงหอนเลย ก้องกังวาล ฟังเป็นคำาได้อย่างชัดเจน ถ้าเป็นบ้านเราเหรอ ไมค์หอนวิ้งๆ แสบแก้วหูแล้วล่ะ รถไฟฟ้าใต้ดนิ

อันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด แถมยังตรงเวลาอกีต่างหาก ตรงเวลาถงึขนาดว่าถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าใต้ดนิจากต้นสายไปลงปลาย

สายนู้นเลย เขาจะบอกเวลาว่าใช้เวลากี่นาท ี เราก็ตัง้นาฬิกาปลุกในโทรศัพท์มอืถอืรอเลยแล้วก็นั่งหลับไปอย่างสบายใจ รับรองว่าพอ

มอืถอืสั่นปุ๊บ แปลว่าคุณอยู่หน้าสถานทีี่คุณต้องการจะลงแล้วแน่นอน (แต่ผมไม่ยักเห็นคนญี่ปุ่นตัง้นาฬิกาแฮะ แม้พี่แกจะหลับแบบอ้า

ปากหวอ แต่พอมเีสยีงประกาศว่าถงึหน้าสถานแีล้วนะ พีแ่กกล็กุออกไปได้แบบอตัโนมตั ินีพ่วกเอง็ใชเ้ทคโนโลยตีัง้ระบบตืน่อตัโนมตักินั

ได้แล้วเหรอ) แล้วที่ผมเห็นแล้วชอบมากที่สุด คงจะเป็นเทคโนโลยทีี่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้พกิารสามารถอยู่ร่วมกับคนปกตใินสังคมได้ ไม่

ว่าจะเป็นลฟิท์ รางเลื่อนขึ้น-ลงบันได ฯลฯ ว่าง่ายๆ คอืเขาไม่กลัวเปลอืงไฟฟ้าเลยครับ สุดยอดมาก
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 5. การใช้พื้นที่ของชาวญี่ปุ่นมันช่างสุโก้ย 

 ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นตอนนั่งรถเมล์จากสนามบินนาริตะเข้าตัวเมืองโตเกียวครับ เป็นธรรมดาที่เมื่อเราไปต่างที่ต่างถิ่น                

ภาพบรรยากาศสองข้างทางทีด่ธูรรมดามกัจะดแูปลกตาเสมอ แค่ถนน แม่นำา้ แบรเิออร์ กท็ำาให้ตืน่เต้นได้ แต่ทนัททีีผ่มเห็นสนามเบสบอล

อยู่ติดกับแม่นำ้า เห็นตลิ่งแม่นำ้าที่เป็นถนนสำาหรับให้วิ่ง และที่สำาคัญเมื่อผมได้ขึ้นไปชั้นบนสุดของศาลาว่าการกรุงโตเกียว (Tokyo        

Metropolitan Art Museum) ที่สามารถเห็นทวิทัศน์กรุงโตเกยีวจากมุมสูงได้ ก็เห็นพื้นที่สเีขยีวกลางเมอืงหลวงอยู่มากมาย (ถ้าเดาไม่ผดิ

ก็คงเป็นศาลเจ้าเมจิ สวนอูเอโนะ และสวนอื่นๆ) ผมจึงรู้สึกว่านอกจากเขาจะไม่กลัวเปลืองไฟแล้ว เขายังพยายามรักษาพื้นที่                   

ทางวัฒนธรรม พื้นที่ทางใจ พื้นที่ออกกำาลังกาย ที่แม้ที่มขีนาดที่ใหญ่โตมาก แต่เขาก็พร้อมจะให้มันคงอยู่ไว้อย่างนัน้ (อย่างที่ทราบว่า

ญี่ปุ่นมีพื้นที่เขียมมาก แต่เขาก็ยอมให้มีป่ากลางเมืองหลวง แต่จะว่าไป กทม. บ้านเราก็มีพวกสวนรถไฟ สวนจตุจักร อะไรพวกนี้     

เหมอืนกันนี่หว่า ทำาไมเราไม่ตื่นเต้นว้า 5555)
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 6. อย่า อยู่ อย่าง อยาก

 เป็นไปไม่ได้ที่จะอดอยากในประเทศนี้จริงๆ อาหารล่อตาล่อใจทั้งของคาวหวานมีมากมายก่ายกอง มีทั้งของถูกของแพง       

ตามแต่กำาลงัทรพัย์จะเอื้ออำานวย อ.หนุ่ย ประกาศตวัเลยว่าทรปินี้เงนิ 90% จะใช้เพือ่การกนิของทีอ่ยากกนิ (แน่วแน่มาก) ดงันัน้ อ.หนุ่ย

จะได้กินของที่หลากหลายกว่าผม เพราะผมไม่ได้เตรียมเงินไว้เพื่อการนี้ รูปส่วนใหญ่ผมก็ถ่ายจากหน้าร้านเขาทั้งนั้นแหละครับ               

แต่ไปญี่ปุ ่นทั้งที ซูชิต้องได้กิน ราเม็งข้อสอบต้องไปโดน (ราเม็งข้อสอบนำ้าซุปมันร้ายสมคำารำ่าลือจริงๆ) ซูชิของญี่ปุ่นเอาจริงๆ              

สำาหรับผมรสชาตกิ็คล้ายๆ ที่ไทยแหละครับ แต่เขาให้หน้าเยอะกว่ามากแค่นัน้เอง ผมถูกใจซูชไิข่ปลาแซลมอนมากเพราะผมไม่เคยกนิ

มาก่อน วินาทีที่ไข่ปลามันแตกในปากให้รสชาติเค็มแปลกๆ มันอร่อยมาก อันที่จริงสำาหรับผมอะไรที่มันแตกในปากมันก็ดีหมด             

แหละครับ (!) ที่ผมแปลกใจที่สุดเห็นจะเป็นข้าวกล่องในเซเว่นบ้านเขา ไปตอนคำ่าจะเจอราคาถูก ยังไม่พอ ให้เยอะ อร่อยอกีต่างหาก  

จงึเป็นความประทับใจส่วนตัวว่าเรื่องอื่นอาจจะถูกเอาเปรยีบได้ แต่เรื่องกนิประเทศนี้ไม่เคยเอาเปรยีบผู้บรโิภคจรงิๆ



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   59

 7. สวรรค์ของเหล่าโอตาคุ

 ที่จรงิคำาว่า “โอตาคุ” แปลว่า บ้าน แต่มักจะถูกใช้เรยีกคนที่ตดิการ์ตูน ของเล่น เกม อะไรพวกนัน้ ทำาให้ภาพลักษณ์ของคำาว่า

โอตาคุ ก็คือคนที่คลั่งไคล้ในการ์ตูน ตัวการ์ตูน ของเล่น หรือเกม ซึ่งผมและ อ.หนุ่ย ยอมรับตัวเองแต่โดยดีว่าเป็นโอตาคุ ดังนั้น         

สถานที่อย่างนาคาโนะบรอดเวย์ และย่านอากิฮาบาระ จึงเป็นสรวงสวรรค์ของพวกผมอย่างแท้จริง อีกหนึ่งเหตุผลที่ผมมาที่ญี่ปุ่น    

เพราะผมอยากได้ตัวต่อเรอืในการ์ตูนเรื่องวันพซี แล้วผมก็สอยมันมาจนได้ในราคา 1,300 เยน (ประมาณ 400 กว่าบาท) เมื่อได้ของ   

ที่อยากได้สมใจแล้วก็ได้เวลาเดินเล่น จึงพบว่าถ้าผมอยู่ที่นี่ต่อไป จะต้องเสียเงินมากกว่าพันสามร้อยเยนเป็นแน่ โอ้โห แต่ละส่วน       

แต่ละร้าน แต่ละตกึ มันช่างดงึดูด ไม่ว่าจะเป็นของเล่น หนังสอื และต่างๆ อกีมากมาย โดยเฉพาะเจ้าตู้กาชาปองเนี่ย เป็นจุดผลาญ

เหรยีญ 100 เยนชัน้ดเีลย ที่แห่งนี้ผมสามารถอยู่ได้ทัง้วันบอกเลย แต่ผมมคีวามยับยัง้ชั่งใจพอ (แลกเงนิมาน้อยเพื่อจำากัดความอยากมี

อยากได้ของตัวเอง) จุดที่น่าสนใจคือ เขามีโซน 18+ อยู่ในร้านปกติด้วย เช่น ร้านหนังสือ จะมีโซน 18+ ซึ่งไม่ได้หายากหรือลึกลับ        

ซับซ้อนอะไรเลยอยู่ที่นั่นด้วย มหีรอืที่ผมจะไม่เข้าไปเปิดหูเปิดตา อื้อหอื! (ผมแอบถ่ายรูปมาด้วย แต่คดิว่าไม่สามารถเอาลงได้ครับ)
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 8. สาวญี่ปุ่น น่าฮักขนาดดดดดด

 อันที่จริงสาวญี่ปุ่นก็มีทั้งหน้าตาดีและหน้าตาไม่ดีนั่นล่ะครับ เพียงแต่จุดโฟกัสของผมมันไปตกอยู่กับคนน่าตาดีเป็นพิเศษ  

เท่านั้นเอง 555 งานนี้มันช่าง #ดีต่อใจ และ #แจกความสดใส จนผมต้องรีบส่งรูปสาวน่ารักกลับมาให้แม่ดูเลยทีเดียว บอกว่า             

หนูอยากได้ๆๆๆๆ (แม่บอกว่า  เพ้อฝัน *_*) แต่ผมไปหาคำาตอบมาแล้วครับว่าเหตุใดสาวญี่ปุ่นจงึน่ารัก เพราะเขามตี้นทุนผวิพรรณที่ด ี

ขาว มีดั้ง ที่สำาคัญเครื่องสำาอางเขาดีมีคุณภาพ (มันมาเฉลยตรงเครื่องสำาอางนี่แหละ) เพื่อนคนไทยในญี่ปุ่นบอกว่า ลองให้พวกนี้         

ล้างหน้าดูส ิแทบจำาไม่ได้เลยล่ะคุณ (จะบอกว่าสาวไทยก็แบบนัน้แหละคุณ) อ้อ และบังเอญิผมเดนิผ่านร้านขายชุดชัน้ในอยู่ 3-4 ร้าน 

ก็เห็นป้ายเขียนติดว่า Cup B ทั้งนั้น (ไม่ได้หื่นนะครับ เขาเขียนจริงๆ แต่ถ้าผมถ่ายรูปมาประกอบด้วย อันนั้นแหละหื่นจริง 5555)        

แสดงว่าสาวยุ่นส่วนใหญ่เขาเริ่มต้นที่คัพบกีันสนิะ ว๊า แบบนี้สาวไทยจะใช้ชวีติอยู่ในญี่ปุ่นได้อย่างไรกันเล่า
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 9. รวีวิแคปซูลโฮสเทลแบบจัดเต็ม 

 ผมซุกหัวนอนอยู่ในแคปซูลโฮสเทลย่านอูเอโนะอยู่ 2 คืน ราคาประมาณคืนละ 800 บาท เป็นโฮสเทลเฉพาะท่านชาย          

เท่านั้นครับ พอไปถึงจะมีตู้ล็อกเกอร์เล็กๆ ให้ผู้พักคนละตู้ไว้เก็บของ หากใครเอากระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาก็จะมีที่ให้เก็บด้านนอก     

แต่สำาหรบัผมกไ็ม่มัน่ใจในความปลอดภยัมากนกั แม้ว่าทางโฮสเทลจะมกีล้องวงจรปิดตดิอยูแ่ทบทกุจดุสำาคญักต็าม ดงันัน้สะพายเปไ้ป

ดทีี่สุด เช็คอนิเสร็จผู้ดูแลโฮสเทลจะมอบชุดยูนฟิอร์มของโฮสเทลให้ เหมอืนชุดคนไข้ในโรงพยาบาล ฟิวชั่นกับชุดนักโทษในคุกชอบกล 

และให้ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กกับใหญ่มาอย่างละผืน ตอนแรกก็งงว่าจะให้ผืนเล็กมาทำาไมว๊า ถึงบางอ้อเมื่อเข้าไปในห้องนำ้า ซึ่งก่อนมาก็รู้      

อยู่แล้วว่าเป็นห้องนำ้ารวมแบบญี่ปุ่น คือมีตั่งก๊อบหน้ากระจกบานใหญ่ มีฝักบัวอยู่ข้างหน้า มีครีมอาบนำ้า แชมพู สบู่ แปรงสีฟัน          

มดีโกนหนวด ทุกอย่างพร้อมสรรพ เราก็แค่ไปนั่งหน้ากระจกของตัวเอง แล้วก็อาบนำา้ไป โดยที่ด้านข้างก็ไม่ได้มอีะไรปิดบังขวางกัน้เลย 

เรยีกได้ว่า “นี่มันมหกรรมแข่งขันศกึชงิเจ้ายุทธจักรกันชัดๆ เลยนี่หว่า”

 ทีแรกผมก็รู้สึกแปลกๆ เพราะสมัยตอนเรียน รด. อาบนำ้าก็ยังเนียนใส่บ๊อกเซอร์อาบได้ แต่นี่มันต้องเปลือยหมดเลยเหรอวะ 

หรอืว่าเจ้าผ้าขนหนูผนืน้อยมันเอาไว้ใช้เพื่อการนี้ นำามาปกปิดแหนมตุ้มจิ๋วนี่เอง จำาได้แล้ว เราเคยดูในหนังญี่ปุ่นนี่นา แบบนี้ก็ได้เหรอ 

ยังไม่ทันจะทำาใจได้ ตาลุงล็อกเกอร์ข้างๆ ถอดเสื้อ ถอดกางเกง เหลือแต่ตัวเปล่าๆ ปลี้ๆ เดินผ่านหน้าผมไปอย่างไม่สะทกสะท้าน         

เข้าห้องนำ้าไปอาบนำ้าสบายใจเฉิบ เมื่อเห็นดังนั้น เอาวะ วัดกันไปเลย ไทยหรือญี่ปุ่นมันจะแน่กว่ากัน! ถ้าเป็นที่ไทยก็คงเอาผ้าเช็ดตัว    

มัดเอวไว้ แต่ตาลุงได้ทำาเป็นแบบอย่างแล้วว่าแบบนั้นมันไก่อ่อนว่ะไอ้น้อง คนแต๊มันต้องนุ่งลมห่มฟ้า ผมเลยเอาผ้าเช็ดตัวทั้งผืนเล็ก     

ผนืใหญ่พาดบ่าเดนิเข้าห้องนำ้าไปอย่างสง่าผ่าเผย คนเพยีบ แต่ละคนก็อาบนำ้าของใครของมันไป ไม่ได้สนใจหรอืเหนยีมอายอะไร ผมจงึ

คลายความกังวลไปได้ ก็จัดการอาบนำา้ไป เออ เริ่มสนุกดแีฮะ นำา้ก็ใช้ไม่อัน้ สบู่ครมีอาบนำา้แชมพู อาบสักกี่รอบก็ได้ ผมใช้ครมีอาบนำา้ 

เพราะถ้าใช้สบู่แล้วเกิดมันลื่นหลุดมือขึ้นมา อาจเกิดภาพที่ไม่ควรจินตนาการขึ้นได้ แล้วผ้าเช็ดตัวผืนเล็กเขาเอาไว้ทำาอะไรหว่า อ้อ       

เขาเอาชุบนำ้า แล้วบีบครีมอาบนำ้าใส่ให้เป็นฟอง แล้วก็จัดการถูหลัง (ถูหลังตัวเองนะครับ ไม่ใช่ไปถูคนข้างๆ แบบนั้นมันจะฟิน                   

เกนิไปหน่อยมัง้พ่อคุณ) เป็นการขัดขี้ไคลอย่างดเีลย อาบนำา้เสร็จ ยังมอี่างออนเซ็นอยู่ภายในห้องนำา้อกี ก่อนลงแช่เห็นเขาตักนำา้ขึ้นมา

ราดตัวก่อน 1 ขัน เราทำาบ้าง โอ้วววววววว! นำ้าอย่างร้อน หันไปดูอุณหภูมิ 40 องศา ปั๊ดโท๊ะ! นี่จะลวกไข่กันหรืออย่างไร สรุปเลย         

ไม่แช่ครับ คดิว่าทรมานอวัยวะโดยไม่มเีหตุอันควร ว่าแต่ ไอ่ผ้าขนหนูผนืเล็กๆ ที่วางอยู่หน้าอ่างออนเซ็นนี่คอือะไรเนี่ย ยังไม่ทันจะใช้

สมองวเิคราะห์ กม็ชีายหนุม่เดนิมาหยบิผ้าขนหนตูรงนี้แล้วไปนัง่หน้ากระจกของตวัเอง แล้วกจ็ดัการกดครมีอาบนำา้ใส่ให้เกดิฟอง จดัการ

ถูหลังตัวเองอย่างสบายใจ อ่าวเห้ย แล้วไอ้ผ้าเช็ดตัวผนืเล็กที่ตูใช้ขัดหลังไปแล้วนี่มันเอาไว้ใช้ทำาอะไรกันแน่ (วะ) หันออกไปหน้าห้องนำา้    

สายตาก็พบเจอชายอื่นเขาเอาผ้าขนหนูผืนเล็กมาเช็ดหน้าเช็ดผมกันครับ ผมนี่ทิ้งตัวลงคุกเข่าด้วยความอ่อนแรง ใช้อุปกรณ์                      

ผิดวัตถุประสงค์จึงทำาให้เสียโควต้าผ้าเช็ดตัวไปเสียแล้ว เมื่อตั้งสติได้จึงออกห้องนำ้ามา ถือว่าภารกิจอาบนำ้ารวมในญี่ปุ่นครั้งแรก        

สำาเร็จเสร็จสิ้นแบบมั่วซั่วที่สุด

 ในโฮสเทลมีทั้งครีมทาผิว เจลและสเปรย์ฉีดผม ไดร์เป่าผม มีเครื่องซักแห้งและเครื่องรีดผ้าอัตโนมัติด้วย มีให้ทุกอย่าง          

ครบครันจรงิๆ ตายล่ะ ดันปวดหนัก เลยไปถามว่าทอยเล็ทอยู่ทางไหน เขาก็ชี้ทางให้ เปิดเข้าไป ป๊าดดดดดดด! นั่งยองๆ แบบญี่ปุ่น ไม่มี

ที่ฉีดตูดครับ แต่จังหวะนั้นไม่ไหวแล้ว เลยจัดการสร้างอารยธรรมไว้ ณ เจแปน แล้วก็ใช้ทิชชู่เช็ดเอา ซึ่งยอมรับเลยว่าผมรู้สึก                   

ผดิบาปมาก ไม่ชอบการใช้ทชิชู่เลย รู้สกึไม่สะอาด แต่ทำาอย่างไรได้ ต่อไปกถ็งึควิไปยงัทีซ่กุหวันอนแล้ว อ่าว แถวทีน่อนกม็หี้องนำา้นีห่ว่า 

ไหนเข้าไปดูซ ิอ่าว มชีักโครก มปีุ่มฉดีนำ้าล้างตูดด้วย นี่สนิะ คอืการไม่ยอมสำารวจให้ครบทุกอย่างก่อน



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  62

 ทำาธรุะเสรจ็กไ็ด้เวลาเข้านอนแล้วสนิะ เดนิไปยงัห้องที่มตีู้แคปซลูเรยีงกันเป็นตับ แบ่งเป็นชัน้บนชัน้ล่างอกี รวมๆ แล้วมากกว่า 

500 แคปซูลเลยก็ว่าได้ 1 แคปซูลก็นอนได้ 1 คนเท่านัน้ ส่วนขนาดก็ไม่ได้เล็กเลย นอนกลิ้งไปมาได้สบาย เพดานก็อยู่สูงจากหัวพอ

สมควร ก็ขนาด อ.หนุ่ย ยังนอนได้สบาย คนอื่นก็สบายล่ะ อุปกรณ์อำานวยความสะดวกก็มทีัง้ทวี ีนาฬิกาปลุก และปลั๊กสำาหรับชาร์จ

อุปกรณ์ต่างๆ 1 รู แน่นอนว่าผมพกปล๊ัก 3 ตาจากไทยไปเตรียมไว้แล้ว ส่วนประตูแคปซูลจะเป็นคล้ายม่านให้เราดึงลงปิดทางเข้าไว้    

ซึ่งก็ทำาได้เพียงเพิ่มความเป็นส่วนตัวขึ้นมาหน่อยเดียวเท่านั้น ไม่มีการล็อกห้องหรืออะไรทั้งนั้น เรียกว่าต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจ   

กบัผูร่้วมอาศยัอย่างสงูส่งเลย ทีส่ำาคญั ทีแ่ห่งนี้ไม่ได้เกบ็เสยีง ดงันัน้แม้แต่เสยีงโทรศพัท์มอืถอืสัน่เวลามข้ีอความเข้า เรากจ็ะได้ยนิชัดเจน 

เวลาเข้าแคปซูลเราจงึควรจัดแจงชาร์จอุปกรณ์ของเราแล้วนอนเลย จะได้ไม่รบกวนคนอื่น

 วันต่อมา กะจะมาอาบนำ้าตอนเช้าเสียหน่อย แต่ทางผู้ดูแลโฮสเทลแจ้งว่าเขาให้โควต้าผ้าเช็ดตัวแค่วันละผืนเท่านั้น อ้าว             

กไ็ม่บอกตัง้แต่แรก เลยทำาได้เพยีงแปรงฟันล้างหน้าล้างตา เอานำา้จากก๊อกแปะๆ ตวัเท่านัน้ เอาล่ะ ได้เวลาออกไปเทีย่วข้างนอกต่อแล้ว 

อ่าว แล้วใครมาใส่เชิต๊ กางเกงสแลค็ รองเท้าหนงัมนัแผลบ เดนิไปเดนิมาในโฮสเทลเตม็ไปหมดล่ะนี ่ตาลงุคนเบกิเนตรให้ผมทิ้งยางอาย

ตอนอาบนำ้าไปเมื่อวานนี้ก็แต่งตัวหล่อเช่นกัน ผมจึงเข้าใจว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ให้ที่พักแก่นักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่คนญี่ปุ่นที่เข้ามาทำางานใน 

เมืองหลวงเขาก็มาพักกันที่นี่เช่นกัน อารมณ์เหมือนจากบ้านนอกเข้ามาทำางานในเมืองกรุง เช่าหอพักราคาถูกเป็นที่ซุกหัวนอนเท่านั้น 

มิน่าล่ะ ผมเห็นกระเป๋าเดินทางขนาดน้อยใหญ่วางเรียงรายอยู่ด้านนอกเพียบเลย ไม่ใช่ของนักท่องเที่ยวแต่เป็นของคนทำางานนี่เอง   

ถอืว่าที่แคปซูลโฮสเทลแห่งนี้มสีิ่งให้ผมประหลาดใจปรากฎอยู่เสมอ สนุกดคีรับ

 หน้าต่อไปผมจะรีวิวสถานที่ที่ทำาให้ผมตัดสินใจเดินทางมาญี่ปุ่นเลยครับ น่ันคือ ร้านเซ็กส์ช็อป น่ันเอง จัดไปเต็มๆ    

1 หน้ากระดาษ หากท่านใดเห็นว่าไม่เหมาะสมโปรดข้ามไปอ่านหน้าอื่นได้เลยครับ
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ชาตินี้
ผมตายตาหลับ

แล้วครับ

10.
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 สรปุค่าใช้จ่ายทัง้หมด

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลับ + ที่พักแคปซูลโฮสเทล          7,600  บาท

 ค่ารถสมบัตทิัวร์ไปกลับเชยีงใหม่ กทม. – กทม. เชยีงใหม่         950     บาท

 ค่าทำาพาสปอร์ต            1,040  บาท

 ค่ารถทัวร์จากสนามบนิเข้าเมอืง-เมอืงกลับมาสนามบนิ และค่ารถไฟฟ้าใต้ดนิแบบเหมาๆ 3 วัน 1,100   บาท

 ค่าอาหารการกนิ            1,800   บาท

 ค่าของเล่น             440     บาท

 ค่าของฝาก              350     บาท

 ค่าจปิะถะ (เช่าล็อกเกอร์, ฝากรถ, แท๊กซี่, รถเมล์ ฯลฯ)      400     บาท

        รวมทั้งสิ้น   13,680 บาท ปัดเป็นตัวเลขกลมๆ คอื 14,000 บาท

            เกนิงบ! ไอ้ อ.หนุ่ย เอ็งหลอกข้า!!!!!

     ** ภาพประกอบ 90% ถ่ายจาก Nikon D7100 + เลนส์ฟิกส์ 35 mm และ เลนส์คทิ 18-135 mm

     *** นอกจากนี้ยังผ่านการแต่งสโีดยโปรแกรม Adobe Lightroom 
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- จบ -

- คนอื่นเขาจบกันด้วยภาพเครื่องบนิ เราลมืถ่าย เราจบด้วยภาพสมบัตทิัวร์ อาเขต ก็แล้วกัน -


