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         3.Teamwork คือการมีผูรวมงานที่ดี ความสําเร็จ
ที่ไดรับแมจะมีการระบุตัวบุคคล แตผมตระหนักอยูเสมอวา
ไมสามารถเกิดขึ้นไดจากความสามารถของคนคนเดียว แต
เปนผลงานที่เกิดจากนองๆทุกคน ทั้งในหนวย ในภาควิชา 

ในคณะแพทย และในสถาบันฯ รวมดวยชวยกัน

    สารสถาบันฯ     สารสถาบันฯ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                                                                                    
เรียนพี่นองชาวสถาบันวิจัยวิทยสุขภาพทุกทาน

  ในชวง 2-3 เดือนที่ผานมานี้มีเหตุการณที่นาประทับใจที่ผมขอนํามา
เลายอนหลัง นั่นคือความประทับใจที่เกิดการที่คณะผูบริหารและบุคลากร
ของสถาบันฯจัดงานเลี้ยงน้ําชาเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ผมไดรับ

การคัดเลือกใหไดรับรางวัลอาจารยนักวิจัยยอดเยี่ยม “ชางทองคํา” ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมประจําป พ.ศ. 2560 ซึ่งไดรับมอบรางวัลอันทรง

เกียรตินี้จากทานศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเกษม วัฒนชัย นายก
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ซึ่งเปนวันคลายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม และบุคลากรสถาบันฯ ไดรวมกันจัดงาน

แสดงความยินดีในบายวันเดียวกัน ขออนุญาตสรุปความในใจที่ผมไดพูดไว
และนํามาเรียบเรียงใหครบถวน ณ   ที่นี้ครับ

    ผมอยากจะสรุปบทเรียนแหงความสําเร็จในชีวิต
การทํางานของผมวาเกิดจากปจจัยที่สําคัญ 6 ประการ 
และเพื่อใหจํางายจะขอใชชื่อยอเปน R-O-T-A-R-Y โดย
ขอขยายความดังตอไปนี้
     1.Role models คือการมีบุคคลอันเปนแบบอยาง ผม
โชคดีที่ไดรับแรงบันดาลใจจากอาจารยอาวุโสหลายทาน
และมีตนแบบที่ดีในการเดินตามรอยทานเหลานั้น โดย
เฉพาะอยางยิ่งทานอาจารยธีระ ศิริสันธนะ ที่นอกจาก
จะเปน Role model แลวยังใหความชวยเหลือทั้งแรง

กาย แรงใจ และใหการสนับสนุนผมในเกือบทุกดานมาโดย
ตลอด

    2.Opportunity คือโอกาสดีๆที่ผานเขามาในชีวิต ไมวา
จะเปนการมีครอบครัวที่ดี การไดอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี รวม
ทั้งการที่ผมมีโอกาสไดพบการระบาดของเชื้อเอชไอวีและ
เชื้อรา Penicillium marneffei ในประเทศไทย ซึ่งเริ่มขึ้น
ในชวงชีวิตของการเขามาทํางานใหมๆ ทําใหมีโอกาสดูแล
รักษาผูปวยโรคนี้ และเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางงาน

สูงมากๆ ไมใชสิ่งที่ทําไดโดยงาย การแสวงหาพันธมิตร
ในระดับนานาชาติเปนหนทางลัดที่ดีที่สุดในการสรางโอกาส
ที่จะไดรับการตีพิมพดังกลาว รวมทั้งสามารถเพิ่ม citations 
ไดมากกวาการสรางผลงานตามลําพัง อยางไรก็ตาม หาก

ตองการเปนผูเขียนชื่อแรกหรือ corresponding จําเปนตอง
มีการสรางงานวิจัยที่เปนของตัวเองดวยซึ่งตองทําคูกันไป    
5.Routine-to-Research คือการเปลี่ยนงานประจําใหเปน

งานวิจัย อาจารยหรือนักวิจัยเปนจํานวนมากที่ไมคอยใหความ
สําคัญกับงานประจํา เพราะเขาใจวาทําใหเกิดแตภาระงานโดย
ไมสามารถนําไปสรางงานวิจัยได แทจริงแลวงานประจําที่เรา

ทําอยูเปนปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆ

 รวมทั้งจากการมีทีมงานที่ดีซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญ
มากในผลสําเร็จของผมทั้งหมด จึงตองยกความดีความชอบ
ทั้งหมดและขอขอบคุณทุกคนที่มีสวนรวมในความสําเร็จน้ี                                                            

    4.Alliance คือการมีพันธมิตรหรือเครือขายความรวมมือ
ในการทําวิจัยที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับชาติและนานาชาติ 
แมวาเราอาจจะสรางงานวิจัยและผลงานตีพิมพที่มีคุณภาพได
ดวยตัวเอง แตโอกาสที่เราจะสรางงานใหเปน ที่ยอมรับและได
รับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับโลกที่มี Impact factor
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 สุดทายนี้ ในวาระดิถีขึ้นปใหม พ.ศ. 2561 ที่
ผานไปไมนานและผมไมไดมีโอกาสกลาวคําอวยพร
แกบุคลากรสถาบันฯ อยางเปนทางการ ผมจึงขอ

อนุญาตอวยพรแดทุกๆทานยอนหลังรวมทั้งลวงหนา
ในโอกาสปใหมเมืองนี้ดวย โดยขอกราบอาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล
โลกที่ทานเคารพนับถือ จงดลบันดาลใหทุกๆทาน

ประสบแตความสุขความเจริญ ปราศจากโรคาพยาธิ
และภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง คิดประสงคสิ่งใดที่ดี
และที่ชอบก็ขอใหไดรับสิ่งนั้นสมดังที่ปรารถนา และ
ขออวยพรใหทุกทานไดรับจตุรพิธพรชัยครบทั้ง 4 

ประการอันไดแก อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดปใหม
นี้และตลอดไปเทอญ

 เปนปญหาของประเทศเราเอง และมีหลายเรื่องที่
แมแตความรูที่มีอยูในปจจุบันยังไมสามารถแกไขได หาก
เราเพิ่มความชางสังเกตและพยายามคนควาหาความรูเพิ่ม
เติม จะพบวาหลายเรื่องสามารถนําไปสรางเปนงานวิจัยที่
มีคุณคาได
6.MoneY คือเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย ในยุคตนๆของการ
ทํางานผมและทีมงานประสบปญหาในการทํางานวิจัยคอน
ขางมากเนื่องจากสมัยนั้นการหาทุนวิจัยทําไดยากกวาใน
ปจจุบันมาก อีกทั้งเมื่อไดผลงานวิจัยออกมาแลวแทบจะ
ไมมีทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานรวม ทั้งการเดินทาง
ไปนําเสนอผลงานวิชาการเลย หลังจากอดทนและทนอด
จนสามารถผานอุปสรรคดานการเงินมาได จึงไดขอสรุป
วาการแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายใน
และตางประเทศ เปนปจจัยที่สําคัญไมนอยในการสราง

งานวิจัย ในสวนของการนํา EdPEx มาใชเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาสถาบันฯ นั้น ทางคณะกรรมการบริหาร
จะไดดําเนินการอยางตอเนื่องตอไป และจะนําเสนอตอ

บุคลากรทุกทานทุกครั้งที่มีโอกาส
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   ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์
   โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พญ.นันทิสา  โชติรสนิรมิต - หัวหน้าศูนย์ฯ

กิจกรรม Open House: RIHES
เปิดโลกงานวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยของเราได้จัดกิจกรรม 

Open House: RIHES เปิดโลกงานวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้กับน้องๆ

นักศึกษาจาก 5 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ทันตแพทย์ เภสัช เทคนิคการ

แพทย์ พยาบาลและสัตวแพทย์ จำานวนทั้งสิ้น 31 คน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการศึกษาสหสาขาวิชาชีพ (Inter Professional Education) ที่สถาบันวิจัยและ

คณะต่างๆร่วมกันจัดสลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ กิจกรรม Open House เป็น

กิจกรรมแรกสุดที่สถาบันฯ เป็นเจ้าภาพ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้น้องๆ

นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทของแต่ละวิชาชีพในการทำางานวิจัย และเข้าใจกระบวนการใน

การดำาเนินการวิจัยร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ โดยการให้พี่ๆชาวสถาบันจากสาขาวิชาชีพ

ต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทบาทและความรับผิดชอบในงานวิจัย และได้

นำาเสนอกระบวนการทำาวิจัยทางคลินิกโดยตัวอย่างจากโครงการ HPTN 083 และ

สุดท้ายพาน้องๆเยี่ยมชมคลินิกรักษ์สุขภาพ หน่วย CL และ Pharmacy Unit

งานนี้แม้ว่าทางศูนย์เอดส์จะเป็นแกนหลัก แต่ก็ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากจากหลาย

หน่วยงานเข้ามาช่วยทำาให้กิจกรรมประสบความสำาเร็จไปได้ด้วยดีค่ะ
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   ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์
   โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการเรื่องความก้าวหน้าในการป้องกัน
การดูแลรักษา การตีตรา และการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
   16 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 

พญ.นันทิสา  โชติรสนิรมิต - หัวหน้าศูนย์ฯ

     สิ่งสำาคัญที่ทำาให้งานวิจัยด้านโรคติดเช้ือเอชไอวีของสถาบันประสบความ

สำาเร็จด้วยดีตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา เพราะได้รับความร่วมมือสนับสนุน

จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ หน่วยบริการตรวจ

เลือดเอชไอวี หน่วยงานภาคเอกชนทีทำางานด้านเอชไอวี ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

โครงการวิจัย ค้นหา/ส่งต่ออาสาสมัครกลุ่มเป้าหมาย และดูแลอาสามัครต่อเนื่อง

เมื่อโครงการวิจัยส้ินสุดดังนั้นศูนย์เอดส์จึงได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความ

รู้ด้านวิชาการและการวิจัยท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและสามารถนำาไปปรับ

ใช้ในการดำาเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ตลอดจน

รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบอย่างสม่ำาเสมอ

เป็นประจำาทุกปี 

   ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์
   โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์
   โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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   ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
   หน่วยสารเสพติด    หน่วยสารเสพติด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  เชียงใหม่ 

   16 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 

 กนิษฐา ไทยกล้า - นักสถิติเชี่ยวชาญ                            

             ดูแลงานด้านสารเสพติด

     เมื่อวันที่ 16  กพ. 2561 ได้ร่วมงานลงนามความร่วม

มือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำานักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)  ณ โรงแรม

เชียงใหม่ออคิด  ในช่วงการชมนิทรรศการผลงานวิชาการทาง

สารเสพติดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย  

เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ให้ความสนใจในเกมบิงโ้ผลกระทบทบจาก

การใช้ยาบ้าและไอซ์ ผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นผลงานของ

ทีม Gang SAA  หน่วยสารเสพติดของสถาบันฯ และได้ขอนำา

เกมไปเป็นตัวอย่างในการผลิต สำาหรับแจกจ่ายไปยังชุมชนต่าง ๆ 

ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า  7,000  ชุด 

    ต้นปี พ.ศ. 2561 ทีม Gang SAA  ได้พัฒนาเกม

บิงโกเพื่อให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการใช้สารเสพติด ในชื่อว่า 

“บิงโกปลอดภัยจากยาเสพติด”  ทางสำานักพัฒนาการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ป.ป.ส.  ได้ติดต่อขอนำาเกมบิงโกไป

ผลิตเพื่อแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 

 

 1.   
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   ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
   หน่วยสารเสพติด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดกิจกรรมให้ความรู้ “อันตรายจากการใช้ยารักษาโรค
แบบผิดแผนหรือใช้ในทางที่ผิด”วันที่ 13 มีนาคม 2561 เชียงใหม่

   

 กนิษฐา ไทยกล้า - นักสถิติเชี่ยวชาญ                            

             ดูแลงานด้านสารเสพติด

     วันที่ 13 มีค. 2561  หน่วยสารเสพติด ร่วมกับ

ฝ่ายงานพยาบาลของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่  กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน กระทรวงยุติธรรม   จัดกิจกรรมให้ความ

รู้ “อันตรายจากการใช้ยารักษาโรคแบบผิดแผน หรือ

ใช้ในทางที่ผิด” แก่เด็กและเยาวชนที่มีประสบการณ์การ

ใช้ยาดังกล่าว จำานวน 34  คน ผ่านเกมบิงโก : 

ปลอดภัยจากสารเสพติด  ขณะเดียวกันได้มีการทำาเกม

จ๊ิกซอว์ให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการใช้ยาแบบผิด

แผน ขึ้นมาให้และนำาไปทดลองให้เยาวชนในศูนย์ฝึก ฯ 

ได้ทดลองเล่น เพื่อให้รู้ถึงผลกระทบและอันตรายที่ได้

รับจากการใช้ยารักษาโรคในทางที่ผิด 
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 
  หน่วยโรคไม่ติดต่อ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการเรื่อง“One-day in Vascular Disease ครั้งที่ 12”
ในหัวข้อ Intensive course in dialysis access
   17 กุมภาพันธุ์ 2561    เชียงใหม่ 

  ศ.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม 

   จัดการประชุมวิขาการ เรื่อง  “One-day   in  Vascular   

Disease  ครั้งที่ 11” ในหัวข้อ Intensive course in dialysis 

access ในวันเสาร์ ที่  17 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 07.30-16.30 

น. ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั่น 

เซ็นเตอร์  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ แพทย์

และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในคณะและนอกคณะ ได้ติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์ใหม่ๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสานความร่วมมือในอนาคต มีผู้เข้าร่วมประชุม จำานวน 215 คน 

ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล กลุ่มสหวิชาชีพและนักศึกษา 

รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 
  หน่วยโรคไม่ติดต่อ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการเรื่อง“One-day in Vascular Disease ครั้งที่ 12”
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 
  หน่วยวิจัยโภชนาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการทดสอบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะ

  ศ.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม 

    หน่วยวิจัยโภชนาการ เข้าร่วมโครงการทดสอบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะ Ensuring the Quality of Urinary Iodine  

Procedures (EQUIP) จัดโดยสถาบัน U.S. Department of Health and 

Human Service, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ทำาการทดสอบการวิเคราะห์ไอโอดีนในตัวอย่าง

อ้างอิง รวมจำานวน 12 ตัวอย่าง ในระยะ 3 รอบต่อปี มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 

2001 ถึง ปัจจุบัน ผลการทดสอบพบว่าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารอาหาร 

หน่วยวิจัยโภชนาการ ประสบผลสำาเร็จ โดยสามารถวิเคราะห์ค่าไอโอดีนใน

ปัสสาวะได้ในเกณฑ์ถูกต้อง 100% และได้รับใบประกาศนียบัตร SUCCESSFUL 

PARTICIPATION (สำาหรับห้องปฏิบัติการที่วิเคราะห์ค่าไอโอดีนในปัสสาวะได้

ในเณฑ์ถูกต้องเกินกว่า 80%) ประจำาปี 2017 

รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 
หน่วยวิจัยโภชนาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 
  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมวิจัย“โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน”เข้าพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ
      ดร. สุรัตน์  หงษ์สิบสอง และดร.ธัญภรณ์  เกิดน้อย นักวิจัยหน่วย

วิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ได้เข้าศึกษาดูงานด้านงาน ณ หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ อาคาร 3 ในวันที่ 

8 มีนาคม พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับความรู้ด้านสารเคมีทางการเกษตร การใช้

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงในการตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างในตัวอย่าง

พืชผัก ต่าง ๆ  และการตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในเลือดด้วยกระดาษ

ทดสอบเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำาวัน และสามารถนำาไปต่อยอดการทำางานในอนาคตได้  

  

 ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง               
หัวหน้าหน่วยงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 
  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมวิจัย“โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน”เข้าพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมวิจัย“โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน”เข้าพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ
    5 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล 

นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ หัวหน้าโครงการ “การ

ศึกษารูปแบบและปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศของประชาชน

ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย” ภายใต้แผนงานวิจัย “ประเทศไทยไร้หมอก

ควัน (Haze Free Thailand : HFT)” ได้นำาทีมวิจัยเข้าพื้นที่ใน 4 จังหวัดภาค

เหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำาพูน และแม่ฮ่องสอน เพื่อดำาเนินการเก็บ

ข้อมูลตัวอย่างโครงการวิจัยปีที่ 2 ในกลุ่มอาสาสมัครนักเรียน ประกอบด้วย 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย 

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำาพูน และโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระ  

อุปถัมภ์ฯ จ.แม่ฮ่องสอน  ซึ่งได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากนักเรียน

และคณะครู ณ โรงรียนดังกล่าวเป็นอย่างดี

  

 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล  

นักวิจัยอาวุโส

  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการวิจัยสวัสดี ร่วมประชุมผู้เกี่ยวข้องที่โรงพยาบาลฝาง

โครงการสวัสดี หรือ โครงการวิจัย“ผลกระทบของการรับสัมผัสสารฆ่าแมลง

ตั้งแต่ในครรภ์ต่อการพัฒนาระบบประสาทในกลุ่มเด็กไทยแรกเกิด: การเสริม

สร้างศักยภาพการวิจัยด้านวิทยาการการรับสัมผัสและการพัฒนาระบบประสาท

ในประเทศไทย” ซึ่งมี ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยสังกัด หน่วย

วิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ เป็นหัวหน้า

โครงการวิจัย ได้ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน (CAB) ประจำาพื้นที่

วิจัยอำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 โดยมี ศาสนจารย์ สนั่น วุฒิ  

ประธานคณะกรรมการฯ  พร้อมทั้งทีมนักวิจัยของโครงการวิจัยฯ และตัวแทน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฝาง เจ้าหน้าที่ รพสต. ม่วงชุม 

ผู้นำาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และตัวแทนอาสาสมัครที่

เช้าร่วมโครงการวิจัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลฝาง เมื่อวันที่ 

21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

  

 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล  

นักวิจัยอาวุโส

  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการวิจัยสวัสดี ร่วมประชุมผู้เกี่ยวข้องที่โรงพยาบาลฝาง

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับทีมนักวิจัยจาก Peking University, Nanjing University          

และ Tsinghua University ที่จะมาดำาเนินโครงการวิจัยร่วมกัน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ดร.สุรัตน์ หงษ์

สิบสอง และดร.ธัญภรณ์ เกิดน้อย พร้อมทีมงานหน่วยงาน     

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่วมกับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริการตรวจระดับสาร

เคมีตกค้างในเลือดให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน เนื่องในวันพืชผักปลอด

สารพิษ ปีที่ 14 ภายใต้งาน “เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย” 

ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ตั้งอยู่ในศูนย์วิจัยสาธิต

ระบบทรัพยากรเกษตร ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็น

ทั้งแหล่งผลิต และจำาหน่ายอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร โดย

มีกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย จำานวน 14 ชุมชน โดยได้รับความ

สนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากทั้งเจ้าหน้าที่ และประชาชน

ทั่วไป ในด้านความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีต่อสุขภาพ และ

  
 ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง               

หัวหน้าหน่วยงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 
  มลภาวะ     มลภาวะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การริ่มทำางานร่วมกับทีมวิจัยจากจีนจาก Nanjing University     

of Information Sciences and Technology (NUIST
     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัย

อาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบร่วมของคุณลักษณะทางเคมีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก สภาพ

ภูมิอากาศและผลต่อสุขภาพจากการปลดปล่อยการเผาชีวมวลในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย”หรือ 

“Thai-Chinese Study (TCS)” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) – National Natural Foundation of Science (NSFC) มีระยะเวลา 3 ปี (2560-2563) ได้

เริ่มการทำางานร่วมกับทีมวิจัยจากจีน โดยมี   Mr. Song Wenhuai และ Mr. Fang Yan นักศึกษา

จาก Nanjing University of Information Sciences and Technology (NUIST) สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล (รพสต.) บ้านหนองเต่า อ.แม่วาง รพสต.ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง และ โรงเรียนสังวาลย์

วิทยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อทำาการติดตามค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่และบุคลากรในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ทีมนักวิจัยยังได้ติด

ตั้งแผ่นเก็บแก๊สมลพิษทางอากาศเพื่อศึกษาการรับสัมผัสสารมลพิษจากการจราจร โดยได้ติดตั้งแผ่นเก็บ

แก๊สในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 9 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 3 

และ บริเวณอ่างตาดชมพู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา รพ.สต.บ้านหนองเต่า รพ.สต.        

ดอยอินทนนท์ โรงเรียนสอนคนตาบอด ในพระราชินูปถัมภ์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เทศบาลตำาบลหนองผึ้ง และ โรงพยาบาลสารภี เพื่อเก็บตัวอย่างแก๊ส

มลพิษทางอากาศเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ด้วย

  

 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล

นักวิจัยอาวุโส
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 
    มลภาวะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 
  มลภาวะ     มลภาวะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศไทยไร้หมอกควัน หรือ“ Haze Free Thailand” (HFT) และ  

โครงการ NSFC-TRF cooperative study (Thai-Chinese Study, TCS)     

     ในวันที่ 22 มกราคม 2561 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล และ ดร. 

ธัญภรณ์ เกิดน้อย นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัย

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณะ 

ได้เข้าร่วมหารือกับ Professor. Dan Norbäck จาก Uppsala Universi-

ty ประเทศสวีเดน เพื่อดำาเนินการวิจัยโครงการ “ประเทศไทยไร้หมอกควัน” 

หรือ “ Haze Free Thailand” (HFT) และโครงการวิจัย เรื่อง “The inte-

grated impacts of chemical characteristics of fine aerosols, climate 

and their associated health effect from biomass burning emissions 

in upper northern Thailand” หรือ โครงการ NSFC-TRF cooperative 

study (Thai-Chinese Study, TCS) ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

อาคาร 3 และ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาเรื่องการตีพิมพ์งานวิจัยและปรึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูทางสถิติ

  

 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล

นักวิจัยอาวุโส
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 
    มลภาวะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 
  มลภาวะ     มลภาวะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับทีมนักวิจัยจาก Peking University, Nanjing University          

และ Tsinghua University ที่จะมาดำาเนินโครงการวิจัยร่วมกัน
     วันที่ 12 มกราคม 2561 ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล นักวิจัย

อาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำาทีมนักวิจัยจาก Peking Univer-

sity School of Public Health, Nanjing University of Information Sci-

ence and Technology และ Tsinghua University Department of Earth 

Science System ประเทศจีน เข้าพบ ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้

อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อแนะนำาทีมและโครงการความ

ร่วมมือที่จะดำาเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันฯ เรื่อง “The integrated impacts 

of chemical characteristics of fine aerosols, climate and their associ-

ated health effect from biomass burning emissions in upper northern 

Thailand” หรือ โครงการ NSFC-TRF cooperative study (Thai-Chinese 

Study, TCS) ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  

 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑลนัก

วิจัยอาวุโส
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 
    มลภาวะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยาต้านไวรัสกับการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
    ยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ใช้ในปัจจุบันเป็นยาที่มีประสิทธิภาพมากในการ

ยับยั้งการเพิ่มจำานวนของไวรัส โดยมีผลทำาให้ปริมาณไวรัสในกระแสเลือดลด

ระดับลงจนไม่สามารถตรวจพบได้  ซีดีสี่จึงถูกทำาลายน้อยลงทำาให้ภูมิคุ้มกัน

ของผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาเหล่านี้ดีขึ้น ดังนั้นปัจจุบันนี้จะพบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่

ได้รับยาต้านไวรัสมีการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆ หรือที่เรียกว่า

กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องลดลง แต่กลับพบว่ามีปัญหาทางสุขภาพอย่างอื่น

เกิดขึ้นแทนคือเกิดการเจ็บป่วยจากโรคอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการโรค

ภูมิคุ้มกันบกพร่องมากขึ้น เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรค

ตับ โรคไต ความผิดปกติของการรับรู้ และโรคกระดูกพรุน ทำาให้ผู้ติดเชื้อที่

ได้รับยายังมีอายุโดยเฉลี่ยสั้นกว่าคนทั่วไปประมาณ 10 ปี ดังนั้นการรักษา

ในปัจจุบันนี้จึงไม่เพียงแต่ต้องการยับยั้งการเพิ่มจำานวนของไวรัสเอชไอวีเพื่อ

ป้องกันการเกิดกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องเท่านั้น แต่ต้องการที่จะพัฒนา

วิธีการรักษาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคอื่นๆ ที่ไม่

เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะทำาให้ผู้ติดเชื้อเอช

ไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสสามารถกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้นด้วย 

 ดร.ดวงนภา กันธมาลาวิจัย           

นักวิจัย
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  ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยาต้านไวรัสกับการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

ยาต้านไวรัสเอชไอวีท่ีใช้ในปัจจุบันเป็นยาท่ีมีประสิทธิภาพมากในการยับยั้งการ

เพิ่มจำานวนของไวรัส โดยมีผลทำาให้ปริมาณไวรัสในกระแสเลือดลดระดับลงจน

ไม่สามารถตรวจพบได้  ซีดีสี่จึงถูกทำาลายน้อยลงทำาให้ภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อ

ที่ได้รับยาเหล่านี้ดีขึ้น ดังนั้นปัจจุบันนี้จะพบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้าน

ไวรัสมีการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆ หรือที่เรียกว่ากลุ่มอาการ

ภูมิคุ้มกันบกพร่องลดลง แต่กลับพบว่ามีปัญหาทางสุขภาพอย่างอื่นเกิดขึ้นแทน

คือเกิดการเจ็บป่วยจากโรคอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการโรคภูมิคุ้มกัน

บกพร่องมากขึ้น เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคตับ โรค

ไต ความผิดปกติของการรับรู้ และโรคกระดูกพรุน ทำาให้ผู้ติดเชื้อที่ได้รับยายัง

มีอายุโดยเฉลี่ยสั้นกว่าคนทั่วไปประมาณ 10 ปี ดังนั้นการรักษาในปัจจุบันนี้

จึงไม่เพียงแต่ต้องการยับยั้งการเพิ่มจำานวนของไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันการเกิด

กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องเท่านั้น แต่ต้องการที่จะพัฒนาวิธีการรักษาเพื่อ

ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

อาการภูมิคุ้มกันบกพร่องควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะทำาให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยา

ต้านไวรัสสามารถกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้นด้วย 
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ                            
รับรางวัล “ช้างทองคำา” ประจำาปี 2560                    

     ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำานวย

การสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับรางวัล “ช้าง

ทองคำา”อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประจำาปี 2560 จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม   วัฒน

ชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 

มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

เชียงใหม่   ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่อง

ด้วยเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นอาจารย์อาวุโส เป็นที่

ปรึกษาในการให้คำาแนะนำา ปรึกษาดำาเนินการวิจัย การ

เรียนการสอนของคณาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็น

ตัวอย่างหรือแบบอย่างที่ดี  มีความประพฤติดีและได้รับ

การยอมรับจากคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา นอกจาก

นี้ยังมีผลงานวิชาการ     โดดเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อ

สังคม สามารถตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ชั้นนำาของ

โลก คือ New England of Medicine และ Lan-

cet เป็นรายแรกของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นนัก

วิจัยแกนนำาในคลัสเตอร์โรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคติด

เชื้อฉวยโอกาส กระตุ้นนักวิจัยในกลุ่มผลิตผลงานวิจัย

 และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอีก

ด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ ศ. นพ.ขวัญชัย ยังเคยได้รับ

รางวัล “ช้างทองคำา” ประเภทนักวิจัยดีเด่น ใน

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำาปี 2557 มาแล้ว
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Siriraj Center of      

Research Excellence Management Unit (SiCORE-M)

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ในสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ

คณะศึกษาดูงานจากหน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Siriraj 

Center of Research Excellence Management Unit: SiCORE-M) ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการ

บริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางาน 

และทีมนักวิจัยสถาบันฯ ได้ให้คำาแนะนำาและตอบข้อสักถามกับทีมบริหารงานจากศิริราชเพื่อนำาไปปรับใช้

กับหน่วยบริหารงานวิจัย SiCORE-M ต่อไป
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับทีมนักวิจัยจาก Peking University                       
Nanjing University และ Tsinghua University               

     วันที่ 12 มกราคม 2561 ดร.ทิพวรรณ   

  ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำาทีมนักวิจัยจาก Pe-

king University School of Public Health, Nanjing 

University of Information Science and Technology 

และ Tsinghua University Department of Earth Sci-

ence System ประเทศจีน เข้าพบ ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภ

รัตน์ภิญโญ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เพื่อแนะนำาทีมและโครงการความร่วมมือที่จะดำาเนินการวิจัย

ร่วมกับสถาบันฯ เรื่อง “The integrated impacts of  

chemical characteristics of fine aerosols, climate 

and their associated health effect from biomass 

burning emissions in upper northern Thailand” หรือ 

โครงการ NSFC-TRF cooperative study (Thai-Chinese 

Study, TCS) ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก

ความร่วมมือโครงการวิจัยดังกล่าว สถาบันฯ ได้นำาทีมนัก

วิจัยเข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์    

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักวิจัยร่วมประชุมและเสนอแนวทางด้านอาหารปลอดภัย 

    เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561เวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา ดร.ธัญภรณ์ เกิด

นอ้ย และ นางกุลรญัญา สุตัน หนว่ยวจัิยส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ศูนยวิ์จัยวทิยาศาสตร์

สุขภาพประยุกต์ ร่วมประชุมกับคณะทำางานกลุ่มย่อยด้าน อาหารปลอดภัย (Food 

Safety CMU) ณ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ 

ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผน

งาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน ร่วมประชุมและให้แนวทางด้านยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนให้คณะทำางานพัฒนาโครงการและบูรณาการ

กิจกรรมร่วมกันโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับมอบหมาย ให้ตรวจ

วิเคราะห์สารเคมีและขยายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักปลอดสารเคมี ร่วมกับคณะ

สัตวแพทย์ คณะเกษตรศาสตร์ กองพัฒนานักศึกษา และคณะที่เกี่ยวข้องต่อไป
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก หน่วยงาน PSMIlE 

จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 หน่วยงาน Patient Safety Monitoring in International 

Laboratories (PSMILE) จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins Universityได้เข้าพบ  ศ.นพ.   ขวัญ

ชัย  ศุภรัตนภิญโญ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่อง

ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมสถาบันฯ และฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ Clinical 

Laboratory (CL)  และ ห้องปฏิบัติการวัณโรคโดยมี คุณวารุณี  จิตอารี หัวหน้าห้องปฏิบัติ

การ CL เป็นผู้พาเยี่ยมชมและประสานงานการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัอนรับ ดร.คริสโตเฟอร์ ซี ไบเรอร์ จากมหาวิทยาลัย

จอนส์ฮอปกินส์

     ศ.นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตนภิญโญ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ให้การต้อนรับ Dr.Chris Beyrer, MD, MPH จากมหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ 

(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) เพื่อเข้าร่วมประชุมเรื่องของ

โครงการความร่วมมืองานวิจัยเก่ียวกับชายรักชายท่ีจะทำาร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ในอนาคต พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิมาน คลินิก (PIMAN Clinic) ที่กำาลังดำาเนินงาน

โครงการวิจัยของชายรักชาย ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดสัมมนาเพิ่มพูนศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน

     เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน ณ ห้องประชุมสระปทุม โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท เพื่อ

ทบทวนกระบวนการทำางานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อให้การทำาหน้าที่กรรมการที่

ปรึกษาชุมชนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และวางแผนความร่วมมือในอนาคตระหว่างนักวิจัยและกรรมการที่ปรึกษาชุมชน 

(CAB)การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการที่ปรึกษาชุมชนได้เชิญ ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวเปิดการสัมมนา และบรรยายเรื่องของทิศทางงานวิจัยในอนาคตของสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการป้องกันและรักษา  และนอกจากนี้ยังเชิญคุณนิวัตร  สุวรรณพัฒนา ร่วมดำาเนินรายการ

และให้ความรู้ในเรื่องของความท้าทายสำาหรับทีมวิจัย และความคาดหวังต่อที่ปรึกษาชุมชน พร้อมกับทบทวนบทบาทของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน  และนอกจากนี้ พญ. นันทิสา  โชติรสนิรมิต และทีมวิจัย ได้นำาเสนอกลุ่มงานวิจัยของ

สถาบัน องค์ความรู้และจริยธรรมเกี่ยวกับการดำาเนินงานวิจัยด้านเอชไอวี/เอดส์ในมนุษย์ พูดคุยในประเด็นทางเลือก

ในด้านการดูแลสุขภาพในยุคสังคมก้มหน้าโดย คุณสิวลี เกษมศิลป และการเสวนา 3 รุ่น เปิดมุมมองเรื่องการมีส่วน

ร่วมของชุมชนเกี่ยวกับงานวิจัยด้านเอชไอวี โดยนพ. ชวลิต  นาถประทาน คุณรัตนา ไชยฟองศรีและคุณนพรุจ หมื่นแก้ว 

นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามองไปข้างหน้า บทบาทและความคาดหวัง รวมถึงรูปแบบการทำางานร่วมกัน
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง How to Apply 

for NIH Grant

     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง How to Apply for NIH Grant ให้กับนักวิจัยที่สนใจจะขอรับทุนจาก สถาบัน

สุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health) หรือ เอ็นไอเอช (NIH) เป็นหน่วย

งานวิจัยในสหรัฐอเมริการับผิดชอบในด้านงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทางด้านการแพทย์   

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีสามารถขอทุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ 

ได้มามากกว่า 11 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอัคคีภัย

และแผ่นดินไหวให้กับบุคลากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดอบรมการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกรณีอัคคีภัยและแผ่นดินไหวให้กับบุคลากรโดยเชิญทีมวิทยากรจาก หน่วย

ฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่  

มาให้ความรู้เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น การอพยพหนีไฟ การระงับอัคคีภัย ข้อปฏิบัติตนกรณี

เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว และทีมวิทยากรได้สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย และได้ให้

บุคลากรฝึกปฏิบัติจริงจากการจำาลองสถานการณ์ไฟไหม้ในอาคารตามแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกรณีอัคคีภัยที่สถาบันฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้กับบุคคลากรที่ปฏิบัติงานที่

อาคาร 1 และอาคาร 3 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอัคคีภัยและ

แผ่นดินไหวให้กับบุคลากร
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อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอัคคีภัยและ

แผ่นดินไหวให้กับบุคลากร
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เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัย

อาวุโส นำาทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อพบปะกับชาวบ้าน บ้านป่าแดด ต.สารภี อ.สารภี 

จ.เชียงใหม่ เพื่อมอบความรู้เก่ียวกับปัญหาหมอกควัน สาเหตุ และการป้องกัน

ตนเองจากการรับสัมผัสหมอกควันให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยได้การต้อนรับเป็น

อย่างดีจากผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และนอกจากนี้ได้ร่วมปรึกษาหารือ

และเตรยีมความพรอ้มเพือ่รบัอาสาสมัครเข้าโครงการ “ศึกษาผลกระทบสุขภาพจาก

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและหมอกควนั” รว่มกับเจ้าหนา้ท่ีโรงพยาบาลสารภี 

และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

ทีมวิจัย Thai-Chinese Study (TCS) ลงพิ้นที่    

อำาเภอสารภี เพื่อมอบความรู้เรื่องปัญหาหมอกควัน
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ถาบันวจัิยวทิยาศาตรสุ์ขภาพจัดอบรมGCLP training 

ให้ทีมพยาบาล

สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพจัดอบรม Good clinical laboratory practice (GCLP) 

ให้ทีมพยาบาล โดยทีมวิทยากรจากห้องปฏิบัติการสถาบันฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561     

ณ อาคาร 1 ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ อัดรายการวิทยุ

เล่าขานงานวิจัย

   เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้อัดรายการวิทยุเล่าขานงานวิจัย เรื่อง “ต้องเริ่มในสิ่งใกล้ตัวเพื่อแก้ปัญหา

เร่งด้วนเพื่อให้ภายในอาคารที่ทำางานมีคุณภาพอากาศที่ดีกว่าภายนอกอาคาร” ซึ่งจะออกอากาศใน

วันที่ 6 เมษายน 2561 โดยศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ได้ให้ข้อมูลและคำาแนะนำาในการป้องกันตัวเองจากปัญหาหมอกควันในการใช้ชีวิตประจำาวัน

ทั้งที่บ้านและที่ทำางานดังนี้

     เนื่องจากในฤดูแล้งเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงประสบปัญหาหมอกควันติดต่อกันมาสิบ

กวา่ปแีล้ว เมือ่เข้าสู่ฤดูแลง้ซ่ึงจะเริม่ประมาณเดือนกุมภาพนัธข์องทุกปี จึงแนะนำาให้ทุกคนควรติดตาม

ข้อมูลคุณภาพอากาศในท้องที่ที่เราอยู่อย่างใกล้ชิดได้จาก website หรือ application ต่างๆ โดย

ในระยะท่ีมกีารเผาไหมใ้นพืน้ท่ีเกษตรกรรมหรอืพืน้ท่ีปา่เขา ควรให้ความสนใจเปน็พเิศษกับการตรวจ

วัดปริมาณฝุ่นควันที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ Particle Matter 2.5 (PM2.5) ซึ่งมัก

จะมคีวามไวในการบ่งชีค้ณุภาพอากาศมากกวา่การตรวจวดัปรมิาณฝุน่ควนัขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน 

(PM10) เมื่อติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและเริ่มพบว่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ Air Quality Index 

(AQI) มีค่าสูงขึ้นจนถึงระดับที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งตามมาตรฐานสากล

มักจะเริ่มให้เฝ้าระวังอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเมื่อระดับ AQI สูงกว่า 100 โดยเฉพาะกลุ่ม

ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ โรคทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด โรคหัวใจ เด็กและผู้สูงอายุ
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 ซึ่งในในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมาอากาศในจังหวัด

เชียงใหม่มีฝุ่นควัน PM2.5 ในปริมาณสูงมากจนถึง

ระดับท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนแทบ

ทุกวนั ตามมาตรฐานสากลประชาชนควรหลีกเล่ียงการ

ทำากิจกรรมและการออกกำาลังกายนอกบ้านเป็นเวลา

นานๆ หากจำาเป็นต้องทำากิจกรรมนอกบ้านเป็นเวลา

นาน ๆ ควรใส่หน้ากากท่ีสามารถป้องกันฝุ่นควัน

ขนาดเล็กมากได้ เช่น หน้ากากชนิด N95 หรือ FFP2 

โดยต้องใส่ให้ขอบแนบสนิทกับโครงรูปหน้าเพื่อไม่ให้

อากาศภายนอกรัว่เข้าไป ส่วนหนา้กากอนามยัธรรมดา

ป้องกันได้แต่ฝุ่นหยาบ ไม่สามารถป้องกันฝุ่นละเอียด

เข้าสู่ร่างกายได้

 ส่วนวิธีการปฏิบัติเมื่ออยู่ในบ้านหรืออาคารนั้น 

ทางสถาบันฯได้ทำาการทดลองโดยได้ติดต้ังเครือ่งตรวจ

วัดปริมาณ PM2.5 โดยได้รับความเอื้อเฟื้อจาก      

รศ. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ คณะวิทยาศาสตร์ ให้สามารถทำา

เปรียบเทียบสภาพอากาศภายนอกและภายในอาคาร

แบบ real-time เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการปรับปรุง

คุณภาพอากาศในที่ทำางาน โดยการทดลองพบว่าหาก

ในอาคารเปิดประตูหน้าต่างตามปกติจะมีปริมาณฝุ่น

ควัน PM2.5 เท่ากับภายนอกอาคาร

 ทางสถาบันฯ จึงได้เริ่มดำาเนินการปรับปรุงคุณภาพ

อากาศภายในสถาบันฯ ดังนี้

 1.ออกมาตรการระยะสั้นให้บุคลากรปิดประตูหน้าต่างทุก

บานให้สนิทตลอดเวลา เพื่อไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามา

ภายในตัวอาคารสถาบันฯ

 2.สำารวจช่องระบายอากาศและขอบประตูหน้าต่างว่ามีช่อง

ให้อากาศภายนอกรัว่ไหลเขา้มาได้หรอืไม ่ถา้สามารถปดิหรอื

ซีลได้ให้ดำาเนินการทันที

  3.บริหารจัดการเรื่องการเปิดปิดประตูเข้าออกให้มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด ประตูใดที่มีการใช้งานน้อยให้ปิดไว้

ชั่วคราวจนกว่าคุณภาพอากาศในตัวอาคารจะดีขึ้น

  4.ติดต้ังเครือ่งฟอกอากาศชนดิท่ีมแีผน่กรอง HEPA ตาม

จุดต่าง ๆ ในบริเวณส่วนกลางของอาคารให้ครบทุกชั้น

  ผลการดำาเนินการดังกล่าวทำาให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาด

เลก็ลดลงจนแทบไมม่ฝีุน่ละอองขนาดเลก็ในอาคาร ดังนัน้

หากนำาวิธีการนี้ไปปรับใช้ท่ีบ้านโดยอาจจะเลือกทำาห้องใด

ห้องหนึง่หรอืหลายห้องท่ีสมาชิกในบ้านใช้เวลาอยูใ่นห้องนัน้

เป็นเวลานานให้เป็น Clean Area เช่น ห้องรับแขก ห้อง

นอน โดยปดิประตหูนา้ตา่งใหม้ดิชดิ ตดิเครื่องฟอกอากาศ

ท่ีมขีนาดท่ีเหมาะสมกับฤขนาดห้อง ดว้ยวธินีีจ้ะทำาให้สมาชกิ

ในบ้านปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศได้
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ปฏิทินกิจกรรม

   เมษายน 2561                                                                                                              

       1-30 เมษายน 2561  น.ส.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัย ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่

ไปราชการเพื่อปฏิบัติงานภาคสนาม ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ไปราชการเพื่อปฏิบัติงานภาคสนาม || 

เชียงใหม่ เชียงราย เเม่ฮ่องสอน ลำาพูน 

      2 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในการอบรมหลักสูตรนานาชาติ

เรื่อง Ending HIV-related Stigma in Healthcare Settings: Thailand Experiences ณ โรงแรม

นารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ 

      2-3 เมษายน 2561 นายจรัญ เชื้อเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ น.ส.สุธาทิพย์วงศ์

ศรีเทพ  นักสถิติ ร่วมเป็นวิทยากร การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบริหารจัดการ

ข้อมูลโครงการวิจัยผ่านโปรแกรม REDCap (Research Electronic Data Capture) ณ ห้องเรียน

คอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 

      2-30 เมษายน 2561 น.ส.ธัญภรณ์ เกิดน้อย นักวิจัยอาวุโส ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ไป

ราชการเพือ่ปฏบัิติงานภาคสนาม ขออนมุตัใิห้เจ้าหนา้ท่ีไปราชการเพือ่ปฏบัิติงานภาคสนาม || จังหวดั
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    6-8 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม รองผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ขออนุมัติให้เจ้าหน้าท่ีไปราชการเพื่อปฏิบัติงานภาค

สนาม ขออนมุติัให้เจ้าหนา้ท่ีไปราชการเพือ่ปฏบัิติงานภาคสนามท่ีจังหวดั ลำาปาง แพร ่นา่น 

      23-27 เมษายน 2561 นางสาว ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัย เข้าร่วมศึกษา

ดูงานต่างประเทศ Newton Fund -Travel grants for Supervisors Imperial College 

London สหราชอาณาจักร

     27 เมษายน 2561 เวลา 10.00-12.30 น. พิธีรดน้ำาดำาหัวอดีตผู้อำานวยการสถา

บันฯ ผู้อาวุโส และผู้อำานวยการสถาบันฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 

     27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. พิธีรดน้ำาดำาหัวอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ผู้อาวุโส และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นต้นไป 

พฤษภาคม 2561

   18 พฤษภาคม 2561 ประชุมกรรมการอำานวยการสถาบัน ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2       

                        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1
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Slow life ไม่รีบเร่ง                 

ชาร์ทแบตให้เต็มที่ ที่อเมริกา

By รัชดา

สารสถาบันฯ

BY ศิริขวัญ

ตอนที่ 1
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Slow life ไม่รีบเร่ง                 

ชาร์ทแบตให้เต็มที่ ที่อเมริกา
By รัชดา

สารสถาบันฯ
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อเมริกา ครั้งที่4 ครั้งนี้มาอยู่กับน้อง พักผ่อนแบบslow life ไม่รีบเร่ง ชาร์จ

แบตให้เต็มที่ เริ่มบันทึกความทรงจำา

Day 1: 4 March 2018

ออกเดินทางจาก ชม. 14.30น.สายการบิน China Southern Airlines ขึ้นจาก

เชียงใหม่ transit ที่กวางโจว ถึงที่หมาย สนามบิน LAX โดยสวัสดิภาพ เวลา 

18.30 น. (วันที่ 4 เหมือนเดิม) CSA แม้จะราคาถูก แต่เครื่องบินใหม่และการ

บริการใช้ได้ ถือว่าคุ้มสุดคุ้มผ่าน ตม. รอรับกระเป๋า(นานมาก) ผ่าน custom ออก

จาก LAX เวลา 20.15 น. ถึงบ้านน้องน้อยที่ Oceanside San Diego เวลา 

21.30 น. ขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่น จากคุณ Karl Anthony

สารสถาบันฯ
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DAY 2: 5 March 2018

เมื่อคืนหลับสบาย แต่ตื่นเช้ามากด้วยเวลาที่สลับกัน กลางวันเขากลางคืนเรา แต่ก้อ

ไม่รู้สึกเพลีย กลับสดชื่น ทานอาหารเช้าเสร็จ 7.30 น.   สามีชวนออกไปเดินเล่น

ที่ Oceanside Pier ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 200 เมตร แม้จะเช้าแต่เริ่มมีคนมาเดิน

เล่นบ้าง ตกปลาบ้าง อากาศดีมากเย็นอุณหภูมิ 17-18 องศาแต่มีลม สูดอากาศบริสุทธิ์

เต็มปอด จากนั้นเดินไปย่าน downtown แต่เนื่องจากเช้าเกินไปร้านค้ายังไม่เปิด เดิน

เล่นไปเรื่อยๆ ดูนาฬิกา 9.30น. นี่เราเดินได้ตั้งสองชั่วโมง อยู่บ้านไม่เคยเดินได้ขนาดนี้ 

แต่เริ่มรู้สึกปวดเข่าแล้ว กลับบ้านพักผ่อนดีกว่า 55
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    ตอนเที่ยง คุณ Karl น้อย เราและสามีออกไปทานข้าวกับ ป้าEleanor และ 

ลุงJules ซึ่งมาจาก Newyork ที่ร้านLotus แถว Encinitas อายุ70กว่าแล้วแต่ยัง

ทำางานสัปดาห์ละ 2-3 วัน ป้าเป็น lawyer ทำางานด้าน Medicare ลุงเป็นครูสอน

คณิตศาสตร์ ดีใจที่ได้เจอกัน ป้าเคยมาเที่ยวเขียงใหม่ติดต่อกัน หลายปี แต่ละครั้ง

จะอยู่ประมาณหนึ่งเดือน แต่น่าเสียดายครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 7-8ปีก่อน ป้าโดน

สุนัขจรจัด แถวถนนห้วยแก้วกัด หลังจากนั้น ก้อไม่ได้มาเมืองไทยอีกเลย 

ตกเย็น Karlกับน้อย ชวนไปเดินเล่นที่Pier อีกรอบ ตอนเย็นมีคนเยอะคนอเมริกัน

อัธยาศัยดีทักทายกันตลอดทาง สรุปแล้ว Day2 ทั้ง morning walk -evening 

walk ท่าจะผอมคราวนี้แล้วเรา
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สารสถาบันฯ

                                                                

  Day 3: 6 March 2018

วันนี้ตื่นสายกว่าเมื่อวาน slow life เช่น

วันก่อน วันนี้เดินเล่นอีกฟากเป็น Harbor 

ห่างจากบ้านประมาณ หนึ่ง กม. ใช้เวลา

เดินเล่นไปเรื่อยๆประมาณ ชั่วโมงครึ่ง ตอน

เที่ยงเรียก Uber (สะดวกมากเรียกปุ๊บ มา

ปั๊บ) ไปทานข้าวเที่ยง กับ Jane& Mindy 

ร้านอาหาร Ruby ที่ Carlsbad Premium 

Outlet หลังจากนั้นเดินเล่นนิดหน่อย ไม่

ได้ซื้อของเพราะไม่มีอะไร  น่าสนใจ
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Day 4: 7 March 2018

เดิน ไปสถาีึ Oceanside Transportation Center ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้าน ขึ้น

รถไฟ Amtrak เวลาประมาณ เก้าโมงครึ่ง ถึงสถานี Union Station Los Ange-

les ประมาณ สิบเอ็ดโมงครึ่ง นั่ง Uberไปที่ Grand Central Market คนเยอะ

มากได้เวลาอาหารเที่ยง ไปเจอร้านข้าวเหนียวรีบตรงไปหาสั่งไก่ย่าง ส้มตำา ข้าว

เหนียว และข้าวมันไก่ มาทาน ให้หายอยากรสชาติพอไหวแต่ไม่อร่อยเท่าบ้านเรา

ปล.มาคราวนี้ไม่ไป Universal Hollywood หรือ Disney Land เพราะเคยไปเมื่อ 

8ปีก่อน ถึงตอนนี้ไม่ใช่ที่เที่ยวของเราแล้ว 555
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หลังจากนั้นเเดินไป City Hall ผ่าน security ขึ้นลิฟท์ 3 ตัว เพื่อขึ้นไปชม

วิว LA ทั้งสี่ด้าน และลงมาชั้น 3 เเพื่อถ่ายรูปในHallซึ่งจะมีรูปและประวัติสั้นๆ

ของMayor ทุกคน จาก City Hall น้องบอกเราจะเดินไปอีกประมาณ 3-4 

blocks เพื่อไปชมตึก Walt Disney Concert Hall ก้อเดินไปตามถนน ขึ้น

เนินลงเนิน เกือบไม่รอด ถึงจุดหมาย ถ่ายรูปเสร็จเดินชมตึกสองข้างทางจนถึง 

Market Place แวะพักทานอะไรเล็กน้อย ขึ้นไปชั้นบน ไปดูMuseum และรถไฟ

สายที่สั้นที่สุดชิ่อ Angles Flight น้องบอกว่าเราจะไปต่อที่ The last bookstore 

ข้าเจ้าบอกว่าบ่อไหวแล้ว ปิ๊กบ้านเต๊อะ นั่ง Amtrak รอบสี่โมงกว่าถึงบ้านหกโมง

กว่า จบทริปLAวันนี้
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Day 7: 10 March 2018

The Shoppes at Carlsbad บ้านMindy และบ้านJane ที่ Carlsbad

วันนี้มีนัดทานข้าวบ้าน Mindy ตอนห้าโมงเย็น และนัดสังสรรค์ที่บ้าน Jane 

หนึ่งทุ่ม ก่อนไปตามนัดได้แวะ mall ชื่อ The Shoppes at Carlsbad ตั้งใจไป

ซื้อโลชั่น Bath&Body ซึ่งก้อได้สมใจ

สารสถาบันฯ
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Day 8:10 March 2018

วันนี้ออกเดินทางไป Las Vegas โดยคุณ Karl เป็นคนขับรถ คุยกันว่าจะออก

บ้าน 11.30 น. ลืมไปว่าวันนี้เป็น daylight saving time เขาปรับเวลาเร็วขึ้น 

หนึ่งชั่วโมง ทำาให้เวลาออกบ้านเป็น 12.30 น. เพราะตื่นสายไปหนึ่งชั่วโมง 555 

ถึง Las vegas ประมาณห้าโมงเย็น เข้าพักที่ Jockey Club Suite ซึ่งอยู่ใกล้กับ 

รร. Bellagio ที่มีการแสดงน้ำาพุดนตรีทุกๆสิบห้านาที location ของ รร.ที่พักดี

มาก ห้องพักโอเค หลังจากนั้นก้อเดินเข้าชมตาม รร.และ ห้างฯ ต่างๆ
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Day 9: 11 March 2018

วันนี้เดินชมเมืองตอนกลางวัน และ

รอชมโชว์ The Beatles LOVE 

show ที่  Mirage Theater รอบ

หนึ่งทุ่ม โชว์ดีมาก สนุกน่าติดตาม

ทุกนาที

สารสถาบันฯ
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Day 10: 12 March 2018

check out จาก รร.เพื่อไปชม Grand Canyon West ซึ่งอยู่ Arizona ซื้อตั๋ว

เข้าชมเพื่อเดินบน skywalk มองลงไปหวาดเสียวมาก ออกจาก Grand Cayon   

ขากลับแวะ Hoover Dam ซึ่งอยู่ ทั้ง Nevada และArizona ใหญ่มากจริงๆ กลับ

ถึง Oceanside ประมาณสี่ทุ่ม สรุปมาครั้งนี้เหยียบแผ่นดินอเมริกา 3 รัฐ คือ 

California ,Nevada และ Arizona

สารสถาบันฯ
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Grand Canyon WestGrand Canyon WestGrand Canyon WestGrand Canyon West
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Day 11: 13 March 2018

วันนี้เดินถ่ายรูปรอบๆบ้าน สายๆ Karl พาไปซื้อของที่ Costco และ CVS ตอน

เย็นไปเดิน Pier อีกครั้ง

Day 12: 14 March 2018

วันนี้พักผ่อนอยู่บ้าน และเริ่มแพคกระเป๋า

Day 13: 15 March 2018

ไปเดินเล่นที่ Carlsbad บ้านเมืองน่ารักสะอาดสวยงามตอนเย็นไปทานข้าวบ้านคุณ

แคทลีน พี่สาว Karl ขอบคุณสำาหรับการต้อนรับที่อบอุ่น

สารสถาบันฯ
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Day 14 ,16 March 2018

    วันสุดท้าย วันนี้ Karl&Noi พานั่งรถเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค ไป

เรื่อยๆ และแวะไปชม Meditation Garden สวยสงบเหมาะสำาหรับการทำาสมาธิ 

หลังจากนั่นไปทานอาหารมื้อเที่ยงที่ ร้านอาหาร Buca di Beppo อิ่มแล้ว 

กลับบ้าน เตรียมตัวเดินทาง

     ออกบ้าน 18.00 น.ถึงสนามบิน LAX 19.30น. Check in ต่อแถว

ผ่าน ตม.(ขาออกไม่ยุ่งยาก x-ray จุดเดียว)

    ออกเดินทาง 23.20น.แวะ transit ที่กวางโจว คนเยอะมาก รอต่อ

เครื่องประมาณ 5ชั่วโมง ถึงสนามบินเชียงใหม่ วันที่ 18มีค.เวลา13.00น. ถึง

บ้านโดยสวัสดิภาพ

สารสถาบันฯ
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ตามไปชมเมือง ชอปปิ้ง ชิมอาหาร และ ไหว้

พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฮ่องกงด้วยกันนะคะ

สารสถาบันฯ

By ศิริขวัญ
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     การเดินทางไปฮ่องกงครั้งนี้ เปรียบเสมือนการกลับไปเยี่ยมบ้านเก่า เนื่องจาก

เป็นการกลับไปเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา หลายคนอาจสงสัยว่าทำาไมฮ่องกงถึงเป็น

ที่ที่ต้องกลับไปหลายครั้ง ต้องมาติดตามอ่านกันดูถึงจะรู้ว่าคำาตอบคืออะไร ก่อนอื่นขอเริ่มต้นด้วย

เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับฮ่องกงกันสักเล็กน้อย ฮ่องกง (Hong Kong) หรือที่เรียก

อย่างเป็นทางการว่า “เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special 

Administrative Region of the People’s Republic of China)” เป็นเขตปกครองตนเองริมฝั่ง

ทะเลทางใต้ของประเทศจีน มีทะเลจีนใต้ล้อมรอบ มีพื้นที่รวมประมาณ 1,096.63 ตารางกิโลเมตร 

ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง (Hong Kong) ที่มีพื้นที่ 80.30 ตารางกิโลเมตร เกาะเกาลูน (Kow-

loon) มีพื้นที่ 46.71 ตารางกิโลเมตร และเขตดินแดนใหม่ (New Territories) รวมพื้นที่เกาะ

อื่น ๆ อีกประมาณ 969.62 ตารางกิโลเมตร
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ในอดีตฮ่องกงเป็นเพียงแค่เกาะชาวประมงเล็กๆ แต่หลังจากประเทศอังกฤษ

ได้เข้ามายึดครองและทำาสัญญาเช่ากับจีนเป็นระยะเวลา 99 ปีนั้น อังกฤษได้

พัฒนาฮ่องกงใหม่จนกลายเป็นเมืองที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก มีระบบการ

ศึกษา ตลอดจนการคมนาคมที่ดีสะดวกสบาย จนกลายเป็นเมืองท่าที่สำาคัญ

ของภูมิภาค คล้ายกับประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันอังกฤษหมดสัญญเช่ากับจีน

แล้ว  แต่รัฐบาลจีนอนุมัติและประกาศให้ฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษที่ขึ้นตรง

ต่อรัฐบาลกลางจีน  และให้สิทธิฮ่องกงในการปกครองตนเองอย่างอิสระ ให้

สามารถดำาเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การพาณิชย์ ฯลฯ 

ได้ตามระบบเสรี โดยรัฐบาลจีนได้กำาหนดให้ฮ่องกงสามารถดำาเนินนโยบาย

เศรษฐกิจเสรีเป็นเวลา 50 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 จนถึง 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2590 (ค.ศ. 1997-2047)

สารสถาบันฯ
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     ฮ่องกงถือเป็นเขตที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก 

ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากร

ส่วนใหญ่พูดภาษากวางตุ้ง

     ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งตึกสูงระฟ้า อาคารทันสมัย 

ตลาดขายของพื้นเมือง ตลาดขายของเก่า วัดวาอาราม หรือแม้แต่แปลงปลูกผัก 

จากความหลากหลายเหล่านี้ ทำาให้ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์สามารถดึงดูดนัก

ท่องเที่ยวได้อย่างมากมาย ภูมิอากาศของฮ่องกงจะเป็นแบบร้อนชื้น มีอุณหภูมิอยู่

ระหว่าง 26-30 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวอากาศเย็นสบายและแห้ง น้อยครั้งที่จะ

มีอุณหภูมิต่ำากว่า 5 องศาเซลเซียส เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนฝนตกชุก

และมีลมแรง ฤดูร้อนมักเกิดลมมรสุม ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรต้องติดตามสภาพ

อากาศก่อนการเดินทางทุกครั้ง
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     สำาหรับผู้เขียนเองส่วนใหญ่เลือกเดินทาง

ไปฮ่องกงช่วงเดือนมกราคมเนื่องจากอากาศเย็นสบาย  

ไม่ร้อน และไม่มีฝน ไปครั้งนี้ก็เช่นกัน ผู้เขียนเดินทาง

ไปฮ่องกงช่วงวันที่ 26-30 มกราคม 2561 ซึ่งช่วง

นี้อากาศกำาลังดี การเดินทางไปฮ่องกงสามารถไปได้2 

ทางคือ บินตรงไปลงที่สนามบิน Hong Kong Inter-

national Airport หรือบินไปลงที่สนามบินมาเก๊าแล้ว

นั่งเรือเฟอรี่ข้ามมายังเกาะฮ่องกง โดยใช้เวลาประมาณ 1 

ชั่วโมง ซึ่งผู้เขียนเคยลองไปมาแล้วทั้ง 2 เส้นทาง รอบ

นี้ใช้บริการของสายการบิน Hong Kong Express ค่า

ตั๋วไป-กลับประมาณ 3000 บาท บินตรงจากเชียงใหม่

ไปลงที่สนามบินฮ่องกง เครื่องบินออกจากเชียงใหม่

ประมาณ 2 ทุ่มกว่า ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง 

ถึงฮ่องกงเวลา 5 ทุ่มกว่า ซึ่งถ้าเป็นที่ฮ่องกงก็เที่ยงคืน

กว่าแล้ว เพราะเวลาที่ฮ่องกงจะเร็วกว่าไทยไป 1 ชั่วโมง 

สนามบินฮ่องกงมี 2 Terminals คือ Terminal 1 และ 

Terminal 2 ในส่วนของด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 

หรือ Immigration อยู่ที่ Terminal 1 โชคดีว่าไปรอบ

นี้สายการบิน HK Express บินไปลงที่ Terminal 1 

พอดี

 แต่ในความโชคดีก็มีความโชคร้ายปนกัน 

เพราะผู้เขียนต้องใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง กว่าจะ

ผ่าน Immigration ฮ่องกงเข้าไปได้ เพราะเวลา

ที่ไปถึงนี้เป็นเวลา Landing ของสายการบิน 

Low cost เกือบทุกเที่ยว กว่าจะผ่าน ตม. ออก

มาได้ทำาเอาเหงื่อแตกเพราะคนเยอะและร้อนมาก   

พอออกมาได้ผู้เขียนและน้องสา น้องที่เดินทางมา

ด้วยกันก็พยายามมองหาทำาเลท่ีจะนอนกันคืนนี้ 

เพราะกะว่าจะนอนท่ีสนามบินเลยจะได้ประหยัด

ค่าที่พักไปอีก 1 คืน (อิอิ) สรุปว่าคืนนี้เรา

ได้เก้าอี้นั่งในสนามบินเป็นท่ีนอนพร้อมเพื่อน

ร่วมทางท่ีเปลี่ยนกันเข้ามานอนมากหน้าหลายตา 

ลืมบอกว่าไปเที่ยวฮ่องกงรอบนี้ไปกัน 4 คน     

ผู้เขียนเดินทางไป-กลับพร้อมกับน้องสา ส่วน

น้องต่ายและน้องแคทจะบินตามมาทีหลัง
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การเดินทางวันนี้เราวางแผนกันว่าจะเอากระเป๋า

สัมภาระไปเก็บไว้ท่ีท่ีพักก่อนจากนั้นค่อยออกไปเท่ียว

กัน ซึ่งหลังจากที่เราได้บัตร Octopus มาแล้ว เรา

ก็ออกเดินทางจากสนามบินเข้าเมือง วิธีการเดินทางเข้า

เมืองมีอยู่หลายวิธีให้เลือกใช้ จะใช้วิธีนั่งรถบัสสาธารณะ 

หรือนั่งรถไฟฟ้า Airport Express แล้วไปต่อรถไฟฟ้า 

MTR หรือนั่งรถ TAXI ก็ได้ ค่ารถ TAXI จะอยู่ที่

ประมาณ 250-300 เหรียญ นั่งได้ 5 คน 

     เริ่มต้นเช้าวันแรกที่สนามบินฮ่องกง 

หลังจากตื่นมาทำาธุระส่วนตัวเสร็จแล้ว สิ่งแรกที่

ต้องทำาคือปรับเวลานาฬิกาให้ตรงกับเวลาที่ฮ่องกง 

จากนั้นมองหาเคาท์เตอร์ขายบัตร Octopus ซึ่ง

เป็นบัตรสารพัดประโยชน์ที่เราจะเลือกใช้งานตลอด

ทริปนี้ บัตร Octopus หรือบัตร Hong Kong 

Octopus Card ใบเดียวสามารถใช้เดินทางกับ

รถไฟฟ้า MTR รถโดยสารประเภทอื่นๆ รวมถึงนั่ง

เรือโดยสารในฮ่องกง และยังสามารถนำาไปใช้จ่าย

ในร้านค้าต่างๆ ได้อีกด้วย ราคาบัตรอยู่ที่ 150 

เหรียญ เป็นค่าประกันบัตร 50 เหรียญ + เงินที่

สามารถใช้ได้อีก 100 เหรียญ บัตร Octopus มี

ข้อดีคือเป็นบัตรชนิดเติมเงินได้ ซึ่งตู้เติมเงินจะพบ

ได้ทั่วไปตามสถานีไฟฟ้า MTR หรือเติมเงินได้ที่ร้าน 

Minimart ทั่วไป ลืมบอกไปว่า 1เหรียญฮ่องกง ถ้า

ตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ 4 บาทกว่าๆ
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     รอบนี้เราเลือกใช้บริการรถบัสสาธารณะเข้าเมือง ซึ่งจะเสียค่า

บริการ 33 เหรียญตลอดเส้นทาง ท่าจอดรถบัสจะอยู่ด้านนอก Arrival hall 

ให้เดินออกไปตามป้าย To city สีน้ำาเงิน ใหญ่ๆ ที่แขวนไว้ด้านบนเพดาน 

     พอเดินออกมาด้านนอก Arrival hall จะเห็นว่าตลอดข้างทางเดินที่จะ

ออกไปยังท่าจอดรถบัส ถูกประดับประดาไปด้วยแปลงดอกไม้ที่มีสีสันสวยงาม 

และมีรูปปั้นสุนัขซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปีนักษัตรปีนี้ คือปีจอตั้งอยู่ท่ามกลาง

ดอกไม้ที่ถูกตกแต่งไว้ในตีม Happy Chinese New Year 2018 

สารสถาบันฯ
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     เมื่อเราเดินออกไปตามทางเดินจนสุดทาง ถึงทางแยกให้เลี้ยวขวา แล้วเดินตามป้ายบอกทางไป 

Air Bus จะเห็นรถบัสจอดอยู่มากมาย เราเลือกนั่งรถบัสหมายเลข A21 เข้าเมือง เนื่องจากเราจองที่พัก

ไว้ที่ Dragon Hostel ซึ่งตั้งอยู่ในตึก Sincere ย่านมงก๊ก (Mong Kok) ไว้ รถบัสหมายเลข A21 จะวิ่ง

ผ่านเข้าย่านมงก๊กและจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ใครจองที่พักแถวจิมซาจุ่ยไว้ ก็นั่งรถบัสสายนี้เหมือนกัน 

      นั่งรถบัสไปมงก๊กจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที เราลงรถที่ป้าย No.6 Argyle Street รถบัสจะ

จอดที่มุมตึกของโรงแรม Royal Plaza จากนั้นก็เดินตรงไปตามทางเดินข้างโรงแรม เมื่อเดินผ่านทางออก

รถไฟฟ้า MTR Exit D2 แล้วให้เดินข้ามไฟแดงด้านหน้าไป จะมาถึงตึก Sincere ซึ่งจะมีร้านขายของและ

ร้านขายมือถือหลายร้าน ทางเข้าตึก Sincere จะมี 2 ทาง ส่วนของ Dragon Hostel จะอยู่บริเวณชั้น 

6-7 ของตึก ส่วนที่เป็น Lobby ของ Hostel จะอยู่ที่ชั้น 7 แล้วเราก็ออกเดินทางตามทริปของวันแรก

ทันที
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  เริ่มต้นโปรแกรมแรกที่ร้านโจ๊ก Sea view Congee ย่านมงก๊ก (Mong Kok) 
     ร้านโจ๊ก Sea View Congee เป็นร้านโจ๊กชื่อดังในหมู่คนไทยและคนฮ่องกง ร้านนี้เปิด 24 ชั่วโมง อยู่

ที่ย่านมงก๊ก แต่ก็มีอีกหลายสาขาในย่านอื่นๆ ด้วย มีเมนูในร้านเหมือนร้านโจ๊กอื่นๆ ทั่วไปของฮ่องกง โดยจะมีเมนู

หลักเป็นพวกโจ๊กเช่น โจ๊กหมูสับ เนื้อสับ ไก่ เครื่องใน เลือด และไข่เยี่ยวม้า (Century Egg) และเมนูข้างเคียง

อื่นๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยวหลอด ปาท่องโก๋ น้ำาเต้าหู้ บะหมี่แบบต่างๆ รวมถึงข้าวราดหมูทอดก็มีเหมือนกัน

รสชาติของโจ๊กร้าน Sea View Congee จะต้มโจ๊กจนเปื่อยเหลวจนเกือบจะเป็นน้ำา และร้อนมากๆ ส่วนปาท่องโก๋

จะเป็นชิ้นใหญ่ แล้วตัดแบ่งเป็นหลายส่วนเอามาเสิร์ฟ ส่วนก๋วยเตี๋ยวหลอดจะเน้นที่แป้งหนานุ่มและหอมกำาลังดี แต่

เครื่องจะน้อย เมนูเด็ดนอกจากโจ๊กแล้วก็เช่น ก๋วยเตี๋ยวหลอดห่อปาท่องโก๋ที่เรียกว่านุ่มนอก กรอบใน และนุ่มใน

อีกที เป็นอีกหนึ่งร้านที่แม้รสชาติจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ราคาก็ไม่แพงมาก เดินทางมาง่าย ค่าโจ๊กชามละ 28 

เหรียญ ก๋วยเตี๋ยวหลอดเริ่มต้นที่ 20 เหรียญ ค่าปาท่องโก๋คู่ละ 8 เหรียญ ส่วนตัวผู้เขียนชอบกินปาท่องโก๋มาก 

เพราะกรอบนอกนุ่มใน เนื้อแป้งหอมหวานกำาลังดี ส่วนเครื่องดื่มพวกโอวัลติน ชา หรือกาแฟไม่นิยมสั่ง เพราะ

รสชาติไม่ค่อยถูกปากและราคาค่อนข้างแพง

วิธีการเดินทาง 

ร้านโจ๊ก Sea view Congee จะอยู่

ห่างจากทางออกสถานีรถไฟฟ้า MTR 

สถานี Mong Kok ทางออก Exit D2 

ไปเพียง 150 เมตร หลังจากออกจาก

สถานีแล้วให้เดินตรงตามถนน Arglye 

Street ไปเรื่อยๆ ประมาณ 150 เมตร 

ร้านโจ๊กจะอยู่ติดกับร้าน 7-Eleven 

มองเห็นได้ง่าย เพราะมีสัญลักษณ์เป็น

ตู้ปาท่องโก๋และน้ำาเต้าหู้ตั้งอยู่หน้าร้าน 

สำาหรับผู้เขียนที่พักอยู่ในตึก Sincere 

ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามร้านโจ๊ก เพียงแค่เดิน

ข้ามถนนผ่านร้าน 7-Eleven ไปก็ถึง

ร้านโจ๊กแล้ว นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่เลือก

พักที่นี่ เรื่องกินสำาหรับผู้เขียนและผู้

ติดตามแล้ว มาก่อนเรื่องอื่นเสมอ 555
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  โปรแกรมที่ 2 อนุเสาวรีย์รูปปั้นดอกชงโคทองคำา Golden 

Bauhinia Square
อนุเสาวรีย์รูปปั้นดอกชงโคทองคำาหรือ Golden Bauhinia Square สัญลักษณ์แห่ง

อิสรภาพของฮ่องกงที่ได้รับมาจากจีนเนื่องจากในปี 1997 ทางประเทศอังกฤษได้ส่ง

มอบฮ่องกงคืนให้กับประเทศจีน ทางจีนจึงได้มอบรูปปั้นดอกชงโคทองคำาให้กับฮ่องกง 

ซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนวันที่ฮ่องกงได้รับอิสรภาพ และเรียกบริเวณที่ตั้งรูปปั้นดอกชงโค

ว่า “จตุรัสดอกชงโคทองคำา” และได้กลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำาคัญของฮ่องกง 

รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคาร Hong Kong Convention ติดกับทะเล  ดอกชงโคมี 4 

กลีบและมีเกสรอยู่ภายใน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนฐานหินอ่อนสีน้ำาตาลแดง ทำาให้เห็นได้

ชัดแม้จะยืนอยู่ในระยะไกล รูปปั้นดอกชงโคทองคำานี้ผู้เขียนอยากมาเยือนตั้งแต่มาฮ่องกง

ครั้งแรกๆ แล้ว แต่ด้วยโปรแกรมเที่ยวที่ค่อนข้างแน่นมาก ทำาให้ไม่มีโอกาสมาสักที มา

ครั้งนี้โปรแกรมเที่ยวค่อนข้างยืดหยุ่นเลยได้มาเที่ยวชมตามที่ตั้งใจไว้
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     ติดกับอนุเสาวรีย์ดอกชงโคทองคำา มีสวนสาธารณะที่มีรูปปั้นตัว

การ์ตูน Ani-Com Park ตั้งอยู่ ใครสนใจอยากถ่ายรูปคู่กับตัวการ์ตูนตัวไหนก็

เข้าไปถ่ายรูปด้วยได้เลย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

วิธีการเดินทาง 

นั่งรถไฟฟ้า MTR มาลงที่สถานี Wan Chai ทางออก Exit A5 จากนั้นเดิน

ไปทางถนน O’Brien Road ซึ่งจะผ่านตึกคนเข้าเมือง Immigration Tower 

และตึก Central Plaza จากนั้นให้เลี้ยวไปทาง Great Eagle Centre เดินไป

เรื่อยๆ ก็จะเจอทางออกแรก ให้เดินตามป้ายไป ก็จะเห็นอนุเสาวรีย์รูปปั้นดอก

ชงโคทองคำาตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่

สารสถาบันฯ
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