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ผอ. อยากคุย
(จรงิๆ)

 สารสถาบันฯ ฉบับนี้ ย่างเข้าสู่ต้นปีใหม่ 2560 อกีครัง้  ปลายปีที่เพิ่งผ่านไป 

ถือช่วงเวลาที่คนไทยรู้สึกโศกเศร้าเสียใจต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย      

ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จสู่สววรคาลัย ไปอยู่บนฟ้า     

ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย       

และชาวโลกก็ว่าได้ ที่ได้ทรงเป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่ง

ของโลกที่ช่วยพัฒนาประเทศไทย พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะ       

ในพื้นที่ห่างไกล ให้เจรญิรุ่งเรอืงก้าวหน้าด้วยโครงการในพระราชดำารขิองพระองค์ท่าน

มากกว่า 4,000 โครงการ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์  

อาจกล่าวได้ว ่า พระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย ์ที่คนไทยในรัชสมัยของ         

พระองค์ท่าน รู้สึกรัก ผูกพัน และเทิดทูน มากที่สุด ที่สำาคัญอย่างมากก็คือ แนวคิด    

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ท่านทรงสั่งสอนให้คนไทยเป็นคนที่รู้จักความพอเพียง 

ไม่ทำาอะไรที่สุดโต่ง ไม่เกินตัว ทำาอะไรต้องทำาโดยรู้จริง ไม่ใช่ทำาม่ัวๆ ไปตามกระแส      

ต้องศกึษาค้นคว้า วจิยั เรยีนรู ้จากประสบการณ์ทีไ่ด้ลองทำา ลองผดิ ลองถกู ด้วยตนเอง 

ไม่ใช่เอาแต่ไปก๊อปปี้หรือลอกตำาราชาวฝรั่งเขามาอย่างเดียว ซึ่งอยากให้พวกเรา          

ชาวสถาบนัฯ ทกุคนได้ยดึถอืเป็นหลกัคดิ หลกัปฏบิตั ิตามรอยพระบาทของพระองค์ท่าน

ด้วยกันครับ

 สำาหรับงานสัมมนาสถาบันฯ ช่วงสิ้นปี ที่จัดไปเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559      

ที่ผ่านมา ได้กราบนมัสการท่านพระคุณเจ้า เจ้าอาวาสวัดใหม่ท่าอ ิได้มาบรรยายธรรม 

“สานต่อความดี ตามรอยพ่อหลวง” ซึ่งพวกเราได้ฟังกันอย่างสนุกสนาน เต็มไปด้วย

เนื้อหาสาระ และข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต ในการปฏิบัติงาน และการครองตนเอง           

ส่วนบุคลากรทัง้ใหม่ รุ่นเก๋า ข้าราชการ พนักงาน ที่ได้เลอืกให้รับรางวัลบุคลากรดเีด่น

ในปีนี้ ก็ขอแสดงความชื่นชมและยนิดกีับทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยเช่นกัน ส่วนจะมใีครบ้าง 

ประวัติส่วนตัวเป็นอย่างไร มีข้อคิดในการทำางานแบบไหน ก็ขอเชิญติดตามอ่าน              

บทสัมภาษณ์แต่ละท่านในสารสถาบันฉบับนี้ไปพร้อมกัน

วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  2

 อย่างทีเ่คยเกริน่ไว้แล้วในฉบบัทีผ่่านมาว่า ปี พ.ศ. 2560 นี้ 

ถอืเป็นปีที่สถาบันฯ มอีายุครบรอบ 50 ปี ซึ่งสถาบันฯ มแีผน   

ที่จะรณรงค์จัดโครงการจิตอาสาในหลากหลายรูปแบบ      

ตลอดปีนี้ จนถงึเดอืนตลุาคม 60 ซึง่จะเป็นเดอืนทีเ่ราจะจดังาน

วนัสถาปนาสถาบนัฯ ประจำาปี โดยในช่วงวนัเดก็ 14 มกราคม 60 

ที่ผ่านมาแล้ว ทางทมีพี่ๆ น้องๆ สถาบันฯ หลายสบิชวีติ ใช้รถตู้ 

3 คัน พากันไปช่วยจัดงานวันเด็กให้แก่น้องนักเรียนในถิ่นที่     

ห่างไกลมากๆๆๆๆ ทีโ่รงเรยีนบ้านแจ่มหลวง อำาเภอกลัยาณวัิฒนา 

จังหวัดเชียงใหม่ เท่าที่ได้ติดตามจากข่าว ดูจากรูปในเว็บไซต์

และกลุ่มไลน์ของสถาบนัฯ น่าจะสร้างรอยยิ้มและความสขุให้แก่

น้องๆ นกัเรยีนอย่างสนกุสนานพร้อมรบัของขวญัวนัเดก็จนดแูล้ว

ไม่น่าจะขนกลับบ้านไหวแน่ถ้าพ่อแม่ไม่มาช่วยขนกลับ อิอ ิ   

ระวังน้องๆ จะกลัวพี่ๆ ไม่กล้ามางานวันเด็กปีหน้าอกีเน้อ รู้สกึ

จะจัดเต็มมากไปหน่อย เหอๆ .... ล้อเล่น น้องๆ คงบอกพี่ๆ ว่า 

ปีหน้าหนูจะรอพี่มาเยี่ยมวันเด็กอีกนะคะ มาเป็นเด็กๆ เล่นกับ

พวกหนูนะ สนุกจังเลย .... อะไรประมาณนี้แหละ จริงไหม      

ต้องไปไต่ถามเพื่อนๆ ชาวสถาบันฯ ที่มจีติอาสา อุตส่าห์บุกป่า

ฝ่าดงข้ามนำ้าข้ามภูเขาไปพักค้างคืน 1 คืน เพื่อตื่นมาจัดงาน      

วันเด็กเช้าถึงที่โน่น ในนามของชาวสถาบันฯ ก็ขอเป็นตัวแทน 

ของคนทีไ่ม่ได้มโีอกาสไปร่วมกจิกรรมด้วยในปีนี้  ขอแสดงความ

ชื่นชมและเป็นกำาลังใจที่ท่านได้ทำาสิ่งดีๆ สร้างความสุขให้แก่

น้องๆ ในวันเด็กแห่งชาตทิี่ผ่านมาด้วยครับ

 สำาหรับวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่      

24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดงานที่บริเวณศาลาธรรม

เหมือนทุกปี มีพิธีการมอบรางวัลหลายประเภทให้แก่บุคลากร

ดเีด่นในแต่ละด้านของ มช. ซึ่งปีนี้ สถาบันฯ ขอแสดงความยนิดี

ต่อคุณกนิษฐา  ไทยกล้า หรือ คุณจุ๋ม ตำาแหน่งนักสถิต ิ        

สังกัดศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์       

ทีไ่ด้รบัการคัดเลอืกจากทาง มช. ให้ได้รบัรางวลัเป็นผูป้ฏบิตังิาน

ดเีด่น ในกลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำาปี 2559 เป็นข่าวที่

น่ายนิดอีย่างยิ่งต่อการสร้างชื่อเสยีงของสถาบันฯ

 ปิดท้ายคอลัมน์ของ ผอ. ฉบับนี้ ขออนุญาตนำาเอา   

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙      

ในการเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อย่างเป็นทางการเมือ่วันอาทติย์ที ่24 มกราคม 2508 มข้ีอความ

ดังนี้

 “เวลานี้ เราก�าลังต้องการคนดีมีปัญญา และมี

ความรอบรู้ในด้านต่างๆ มาเป็นก�าลังทะนุบ�ารุงบ้านเมือง

เป็นจ�านวนมาก และยังจะต้องการเพิ่มมากขึ้นเป็นล�าดับ

ในวันข้างหน้า เพราะเราจ�าเป็นต้องท�าความเจริญให้แก่

ประเทศ และประชาชนให้ทั่วถึง เพื่อที่จะอยู ่ในโลก        

อย่างผาสุข และมัน่คงปลอดภยัตลอดไป งานนีเ้ป็นงานใหญ่ 

ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจอย่างแท้จริงของทุกคน  

และต้องอาศัยสติปัญญา ความสามารถของผู้มีการศึกษา

ขัน้สงูเป็นส�าคญัในงานทกุประเภทด้วย เมือ่มมีหาวทิยาลยั

ซึง่เป็นแหล่งอบรมคนชัน้น�าของชาตเิกดิขึน้อกีเช่นนี ้จงึเป็น

ที่ควรยนิดทีั่วกัน และเมื่อมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ได้เริ่มต้น

ดแีล้ว ขอให้พยายามด�าเนนิการให้ก้าวหน้าต่อไป ให้ได้ผล

สมกับความเพียรพยายามที่จะก่อขึ้น และสมกับความ

ปรารถนาที่ได้ตั้งไว้”

 ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ปวงข้าพระพุทธเจ้า  

ชาวสถาบันฯ แห่งนี้ทุกคนจะร่วมกันสืบสานและสร้างสรรค์      

สิ่งดีๆ เพื่อสังคม ก้าวตามรอยพระบาทของพระองค์ท่าน    

ตลอดไป .... พบกันใหม่ ฉบับหน้าเจ้า ... 





ค�าขวัญ 50 ปี ของสถาบันฯ

50 ปี สถาบันฯ ก้าวไกล 
วิจัยสุขภาพก้าวหน้า 

พัฒนามาตรฐานสู่สากล

"

"
โลโก้ 50 ปี ของสถาบันฯ
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“เลา่ขานงานวิจยั”

ศนูยว์จิยัดา้นโรคเอดส์และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพันธ์
รศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 สวัสดีครับ ตามที่ผมเคยแจ้งในสารสถาบันฉบับก่อนๆ ว่า ท่านอาจารย์ผู้อำานวยการกับผมได้ไปให้บริการวิชาการ            

เกี่ยวกับการสำารวจการตีตราและเลือกปฏิบัติประเด็นเกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี/เอดส์ ที่ประเทศลาวนั้น ระหว่างการทำางานดังกล่าวยัง    

ไม่แล้วเสรจ็ด ีเรากไ็ด้รบัการทาบทามจากสำานกังาน UNAIDS ของประเทศเวยีดนาม ให้ไปช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ในลกัษณะเดยีวกนั

กบัทีท่ำาให้กบัประเทศลาวทีป่ระเทศเวยีดนามด้วย แต่เนือ่งจากเวยีดนามเป็นประเทศใหญ่ จงึดำาเนนิการในลกัษณะของโครงการนำาร่อง 

โดยทำาการสำารวจเฉพาะสถานบริการสุขภาพในตัวเมืองโฮจิมินห์เท่านั้น โดยทีมที่ไปทำางานครั้งนี้ประกอบด้วยท่านผู้อำานายการ         

คุณจรัญ คุณสุธาทพิย์ และผม รวม 4 คน

 เมืองโฮจิมินห์หรือชื่อเดิมไซ่ง่อน เป็นเมืองที่ใหญ่สุด           

มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

ของเวียดนาม เมืองนี้เดิมเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศ

เวยีดนามใต้ เมื่อสงครามเวยีดนามยุตลิงและการรวมชาตสิำาเร็จ 

จงึได้มกีารเปลี่ยนชื่อเมอืงเป็นโฮจมินิห์

 ผมเพิ่งเคยไปเวียดนามครั้งแรกจากการไปทำางานชิ้นนี้    

สิ่งแรกที่สังเกตว่าแปลกไปจากบ้านเราตั้งแต่ระหว่างนั่งในแท็กซี่

จากสนามบินมายังที่พักก็คือ คนเวียดนามบีบแตรรถตัวเอง    

เกือบจะตลอดเวลา เสียงดังอื้ออึงท้องถนนไปหมด การบีบแตร

ของคนที่นั่นดูเป็นเรื่องปกตธิรรมดา บบีเพื่อขอทาง บบีเพื่อเตอืน

รถคันอื่นๆ หรือบางครั้งไม่มีเหตุการณ์อะไรก็บีบ เหมือนบีบ       

จนชินเป็นนิสัยแล้ว คนที่ถูกบีบแตรใส่ก็ไม่โกรธอะไร ถ้าเป็น     

บ้านเราคงได้มเีรือ่งมรีาวกนัแล้ว โฮจมินิห์ได้ชือ่ว่าเป็นเมอืงหลวง

แห่งรถจักรยานยนต์ คนส่วนใหญ่ใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะ

สัญจรไปมา ผมชอบไปยืนดูการจราจรที่ทางแยกหน้าโรงแรม 

เพราะรู้สึกทึ่งกับความสามารถและความชำานาญในการใช้รถ      

ใช้ถนนของคนที่นั่นว่าช่างเก่งเสียเหลือเกิน แปลกมากที่ทำาไมถึง

ไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุทั้งๆ ที่รถราก็มีจำานวนมาก การขับขี่ไปก็       

ไม่ค่อยเป็นระเบยีบ และมกีารขี่ตัดหน้ากันอย่างกระชัน้ชดิบ่อยๆ 

ส่วนการขี่จักรยานยนต์บนฟุตบาท ถือเป็นเรื่องปกติของที่นั่น     

จนเหมือนเป็นเลนรถอีกเลนหนึ่งเลย อย่างไรก็ตามด้านบวก          

ที่สังเกตเห็นคอื คนเวยีดนามดูขยันขยันแข็ง กระตอืรอืล้นในการ

ทำาสิ่งต่างๆ และตัวเมืองดูคึกคักมาก เศรษฐกิจกำาลังเติบโตด ี      

ทเีดยีว
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...

 ผมคงจะไม่พดูถงึงานทีไ่ปทำามากนกั เพราะลกัษณะคล้ายคลงึกบังานทีล่าว และผลการสำารวจด้านต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการตตีรา

และเลอืกปฏบิัตดิ้านเอดส์ที่ออกมาก็ไม่ต่างจากผลการศกึษาที่ประเทศไทย และลาวมากนัก แสดงให้เห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาสากล

ที่เกดิขึ้นในทุกที่และจำาเป็นต้องได้รับการแก้ไข อย่างไรก็ตามการที่เราได้รับเชญิให้ไปถ่ายทอดประสบการณ์ในประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้น 

เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและคุณภาพของงานที่ทำา และเป็นการแสดงศักยภาพของนักวิจัยและช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ 

ได้ตามสมควร

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 ยาเนวิราพีน เป็นยาต้านไวรัสที่ใช ้ในการรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ถูกจัดอยู ่ในกลุ ่ม Non-nucleoside                              

reverse-transcriptase inhibitors (NNRTI) (ภาพที่ 1) โดยจะถูกใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสชนิดอื่นอีกสองชนิดในลักษณะ cocktail ทั้งนี้         

ยาเนวริาพนีสามารถลดอตัราการตายเนือ่งจากการตดิเชื้อลงได้ระดบัหนึง่ แต่การใช้ยายงัมปัีญหากบัผูป่้วยบางกลุม่คอือาจทำาให้มกีาร

แพ้ยาโดยเกิดผื่นที่ผิวหนังและตับอักเสบ ดร.จีรัง  ว่องตระกูล และคณะฯ ได้ดำาเนินโครงการวิจัย เรื่องผลของยาเนวิราพีนใน          

ระยะยาวต่อเซลล์เพาะเลี้ยงตับ (HepG2) และโครงการการแสดงออกของโปรตนีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพษิต่อตับเนื่องจากการได้รับ

ยาเนวริาพนีอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยและในเซลล์เพาะเลี้ยง โดยได้รับทุนสนับสนุนร่วมจาก ทุนมหาวทิยาลัยวจิัย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

ปี พ.ศ. 2554  และสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปี 2555-2556 ซึ่งงานทั้งสองโครงการได้ดำาเนินการร่วมกับนักวิจัย                

จากคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์โมเลกลุ มหาวทิยาลยัมหดิล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่ และ สถาบันจโีนม ศูนย์พันธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(BIOTEC) ซึ่งในขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ดำาเนนิการ

เสร็จสิ้นและได้มีการนำาผลการศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่แล้วในวารสารระดับนานาชาติจำานวน 2 เรื่องและอีก 1 เรื่องอยู่ในขั้นตอน              

การ review

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับยาเนวิราพีน

ภาพที่ 1.  โครงสร้างยาเนวริาพนี 
(ดัดแปลงจาก http://itg.author-e.eu/Generated/pubx/173/hiv_and_aids/treatment.htm)

 ในส ่วนของเซลล ์ เพาะเลี้ยงตับนั้น    

(ภาพที่  2) ผู ้วิจัยได ้หาค่าความเข ้มข ้นยา               

เนวิราพีนที่ทำาให้เซลล์ตับ HepG2 ตาย 50% 

(HepG2 เป็นเซลล์ที่ไม่มเีอนไซม์ไซโตโครม P450 

ดังนั้นจะไม่สามารถทำาลายหรือเปลี่ยนสภาพ     

ยาได้ ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นถึงพิษของ      

ยาเนวิราพีนโดยตรง) และทำาการเลี้ยงเซลล์ตับ 

ในสภาวะทีม่ยีาเนวริาพนีในความเข้มข้นต่างๆ กนั

ที่เวลา 6 สัปดาห์ พบว่ายาในระดับเข้มข้นมาก  

จะทำาให้เซลล์ตับมีการเปลี่ยนแปลงรูปร ่าง        

และตายใน 3 สัปดาห์ เนื่องจากเกิดการตาย   

แบบทำาลายตัวเอง (apoptosis)

 นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาขบวนการตายของเซลล์ด้วยเทคนิคโปรติโอมิคส์แบบ gel-based พบว่าโปรตีนใน            

ไมโตคอนเดรยีมสี่วนเกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อยา ได้ทำาการระบุชนดิโปรตนีและอธบิายเครอืข่ายหน้าที่การทำางานโปรตนีด้วยการ

ใช้โปรแกรมชวีสารสนเทศจากข้อมูลโปรตนีที่ค้นพบ รวมทัง้ศกึษายนีที่เกี่ยวข้องด้วย
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ภาพที่ 2.  ภาพแสดงสัณฐานวทิยาของเซลล์เพาะเลี้ยง Hepatocyte (HepG2) ควบคุม

เปรยีบเทยีบกับเซลล์เพาะเลี้ยงที่ได้รับยาเนวริาพนีในระดับสูง 819 µM เป็นระยะเวลา 1- 3 สัปดาห์

 ส่วนการศกึษาในผู้ป่วยเพื่อหาโปรตนีบ่งชี้การเกดิพษิต่อตับเมื่อใช้ยาเป็นเวลานาน คณะผู้วจิัยได้ทำาการเก็บตัวอย่างซรีัมและ

ปัสสาวะจากกลุ่มผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ ซึ่งได้รับยาเนวริาพนีอย่างน้อย 4 เดอืน จำานวน 4 กลุ่ม 

คือ กลุ่มติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับไวรัสตับอักเสบซี และมีการทำางานของตับปกติ (มีค่า ALT ปกติ) กลุ่มติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับไวรัส            

ตับอักเสบซ ี และมกีารทำางานของตับผดิปกต ิ (มคี่า ALT สูง) กลุ่มตดิเชื้อเอชไอวชีนดิเดยีว และมกีารทำางานของตับปกต ิ (มคี่า ALT 

ปกติ) กลุ่มติดเชื้อเอชไอวีชนิดเดียว และมีการทำางานของตับผิดปกติ (มีค่า ALT สูง) และเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม รวมทั้งสิ้น            

25 ตัวอย่างโดยวเิคราะห์โปรตนีด้วยเทคนคิโปรตโิอมคิส์ (แบบ in-solution analysis ร่วมกับ in-gel proteomic analysis) ในซรีัมและ

ปัสสาวะ พบว่ามีโปรตีนที่ตอบสนองต่อยา 83 ชนิด มี 34 ชนิดในซีรัมด้วยวิธี in-solotion analysis และ 2 ชนิดในซีรัมด้วยวิธ ี                 

in-gel proteomic analysis ส่วนในปัสสาวะพบ 47 โปรตนีจากวธิ ีin-solotion analysis ได้ตรวจยนืยันโปรตนีที่คัดเลอืก 3 ชนดิจากที่พบ

ในซรีัมและพบว่าโปรตนี haptoglobin มแีนวโน้มในการบ่งชี้การดำาเนนิโรคในระหว่างกลุ่มผู้ป่วยได้ ส่วนโปรตนี RhoBTB3 และ DAPK3 

มีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างในกลุ่มศึกษา ทั้งนี้ควรจะตรวจยืนยันการทำาหน้าที่เป็นโปรตีนบ่งชี้การเกิดพิษต่อตับเมื่อใช้                

ยาเนวริาพนีเป็นเวลานาน ในกลุ่มประชากรจำานวนมากขึ้น

 คณะผู้วจิัยขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภญิโญ รองผู้อำานวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการวจิัย 

ขอขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลฝ่ายโรคติดเชื้อโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ช่วยจัดการเก็บตัวอย่างและดำาเนินการเรื่อง

เอกสารการให้ความยนิยอมในการทำาวจิยัของอาสาสมัคร ขอขอบคณุเจ้าหน้าทีข่องสถาบนัฯ ทีเ่กีย่วข้องทกุท่าน สำาหรบัความช่วยเหลอื

ด้านงานเอกสาร รวมทัง้การจัดซื้อวัสดุวทิยาศาสตร์ของโครงการวจิัย ทำาให้การดำาเนนิงานของโครงการวจิัยบรรลุตามวัตถุประสงค์

ดร. จรัีง   ว่องตระกลู
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 2. วนัที ่27 ธันวาคม 2559 ดร.ธัญภรณ์  เกดิน้อย และดร.สรุตัน์  หงษ์สบิสอง พร้อมทมีงาน ได้จดักจิกรรม “สิง่แวดล้อมด ี

ชีวีมีสุข” ณ โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กจิกรรมเป็นการจัดฐานให้ความรู้แก่นักเรยีน 5 ฐานประกอบด้วย “เศรษฐกจิพอเพยีง ตามรอยพ่อ” เพื่อสบืสานตามพระราชปณธิาน 

“พ่อหลวงรัชกาลที่เก้า” ให้เด็กๆ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนนิชวีติ, ความรู้เรื่อง “ถ้าผนืป่าหมดไป อะไรจะเกดิขึ้น” ให้ทราบ

ถงึผลกระทบที่จะเกดิขึ้นเมื่อป่าหมดไป, ความรู้ “เมื่อสารเคมเีข้ามา ห่วงโซ่อาหารจะเปลี่ยนไป”, “สารเคมตีัวร้าย ทำาลายร่างกายเรา 

และ "เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภยั" กจิกรรมในครัง้นี้มนัีกเรยีนชัน้ ป.4 - ม.3 เข้าร่วมทัง้หมด 264 คน ซึง่น้องๆ ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม

มคีวามสนุกกับความรู้และของรางวัลตลอดเวลาสร้างสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทัง้ผู้ให้และผู้รับ

ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 สวัสดีปีใหม่ 2560 พี่ๆ น้องๆ ชาวสถาบันฯ ทุกท่านนะครับ เรามาดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานวิจัยภายในศูนย์ฯ      

ของเรากันครับ

กิจกรรมฉลอง 50 ปี สถาบันฯ

 1. ดร.ธัญภรณ์  เกิดน้อย และดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง พร้อมทีมงาน ได้จัดกิจกรรมตรวจระดับสารเคมีในร่างกาย         

และให้ความรู้แก่กลุม่เกษตรกร และบคุคลทัว่ไปทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม ในโครงการพฒันาเครอืข่ายการผลติและการบรโิภคอาหารปลอดภยั

จากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชโดยชุมชนมีส่วนร่วมในอำาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 21-23 ธันวาคม 2559               

ณ หอประชุมเทศบาลเวยีงพร้าว อ.พร้าว จ.เชยีงใหม่ เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
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 2.  นักวจิัยหน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นำาโดย ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล หัวหน้าโครงการวจิัยฝ่ายไทย ได้นำา

คณะนักวิจัยประกอบด้วย Prof.Dana B. Barr (หัวหน้าโครงการฝ่ายสหรัฐฯ) Dr.Parinya Panuwet และ Ms.Brittney Baumert                  

จาก Emory University, Atlanta; Prof.Nancy Fiedler (หัวหน้าโครงการฝ่ายสหรัฐฯ) จาก Rutgers New Jersey Medical School, Newark; 

ผศ. ดร.พรรณระพ ี สุทธวิรรณ (หัวหน้าโครงการวจิัยฝ่ายไทย) และ รศ. ดร.สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษติ จากคณะจติวทิยา จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย และ ดร.จุฑาสริ ิ โรหติรัตนะ จากวทิยาลัยวทิยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงการณ์มหาวทิยาลัย พร้อมด้วย ดร.ธัญภรณ์ 

เกดิน้อย ดร.สุรัตน์  หงษ์สบิสอง และ ดร.วรางคณา  นาคเสน นักวจิัยร่วมจากสถาบันฯ ในโครงการวจิัย เรื่อง “Impact of prenatal 

insecticide exposure on neurodevelopmental trajectories in a Thai birth cohort: building exposure science and                                          

neurodevelopmental research capacity in Thailand” หรอือกีชื่อหนึ่งว่า “โครงการ SAWASDEE (the Study of Asian Women and 

Offspring’s Development and Environmental Exposures)”

 ได้เข้าพบ ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภญิโญ รองผู้อำานวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องประชุม Donald Jeffrey 

Gibson ชัน้ 2 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ในโอกาสที่มาประชุม “Kick-off Meeting” ที่เชยีงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 

2559 โครงการ SAWASDEE มรีะยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก National Institutes of Health (NIH/R01) ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 1.  วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2559 ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล และคณะนักวจิัยจากหน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

รวมกับคณะนักวิจัยจาก Emory University และ Rutgers University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางเข้าพบนายแพทย์สัมพันธ์              

ก๋องเงนิ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลจอมทอง และนายแพทย์วชิญ์  สริโิรจน์พร ผู้อำานวยการโรงพยาบาลฝาง จ.เชยีงใหม่ เพื่อปรกึษา

หารอืการดำาเนนิงานโครงการวจิยัเรือ่ง "ผลกระทบของการรบัสมัผสัสารฆ่าแมลงตัง้แต่ในครรภ์ต่อการดำาเนนิการพฒันาระบบประสาท

ในกลุ่มเด็กไทยแรกเกิด: การสร้างเสริมศักยภาพการวิจัยการรับสัมผัสและการพัฒนาระบบประสาทในประเทศไทย" หรือโครงการ 

"สวัสด"ี และได้เข้าเยี่ยมอาสาสมัครในโครงการย่อย (R21) ของโครงการวจิัยดังกล่าวด้วย
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  5. เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2560 ดร.สรุตัน์  หงษ์สบิสอง 

พร้อมด้วยคณะ ได้ตดิต่อประสานงาน ชี้แจงรายละเอยีดโครงการ

และวางแผนการดำาเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่       

ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชยีงใหม่ เพื่อหารอืแนวทางในการ

รับอาสาสมัคร และกำาหนดการเก็บตัวอย่าง ภายใต้โครงการ   

ผลกระทบจากการสัมผัสสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 

และคาร์บาเมตต่อภาวะสมองเสือ่มในกลุม่เกษตรกรและผูบ้รโิภค 

ในพื้นที่เกษตรกรรม

  4.  วนัที ่30 ธนัวาคม 2559 ดร.ธญัภรณ์  เกดิน้อย และดร.สรุตัน์  หงษ์สบิสอง พร้อมทมีงาน ได้ลงพื้นที ่อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ 

โดยเข้าไปรับฟังปัญหา และผลการดำาเนินงาน พร้อมได้ชี้แจงการแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยได้ให้แนวคิดในการจัดการกลุ่ม    

เพื่อความยั่งยนืของกลุ่ม และให้มกีารพัฒนาในการปลูกพชืปลอดสารพษิ โดยปรับปรุงผลผลติให้มคีวามก้าวหน้าต่อไป

  3.  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้เชิญ 

ดร.นฤมล  จริยาโสภิต (Dr.Nurumol  Jariyasopit) นักวิจัยจาก   

Air Quality Research Division Environment and Climate Change 

Canada, Toronto, ประเทศแคนาดา มาร่วมแลกเปลีย่นความรูใ้หม่ 

งานวจิัยการวเิคราะห์มลสารในอากาศ ณ หน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ อาคาร 3 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559           

ในการนี้ ดร.นฤมล ได ้ร ่วมแลกเปลี่ยนการวิ เคราะห ์ใน                      

ห้องปฏบิตักิารพษิวทิยาเพือ่เพิม่พนูความรูข้้อมลูใหม่ ในเชงิปฏบิตัิ

การให้กับนักวจิัยและพนักงานห้องปฏบิัตกิารด้วย

  6. ในวนัที ่9-15 มกราคม 2560 ดร.สรุตัน์  หงษ์สบิสอง 

พร้อมด้วยคณะ ได้ดำาเนินการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ   

การประเมินภาวะสมองเสื่อมและการตอบแบบสอบถาม           

การรับสัมผัสสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์โนฟอสเฟต เพื่อศึกษาการ  

รับสัมผัสสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต     

ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขร่วมกับ

หน่วยงานในพื้นที่ต่อไป
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

 ในปีนี้หน่วยวจิัยโภชนาการที่ได้รับการอนุมัตทิุนอุดหนุนการวจิัย ได้แก่ โครงการ “การศกึษาฤทธิ์ทางเภสัชวทิยาของชาเมี่ยง

ในหนูทดลองที่เหนี่ยวนำาให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยการให้อาหารไขมันสูง” โครงการ “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ     

ของสารสกดัจากหอมแดงไทยในเซลล์เยือ่บผุนังหลอดเลอืดดำาเพาะเลี้ยง (EA.hy926)” โครงการ “บทบาทของการกำากบัดแูลการฝึกฝน

ออกกำาลังกายเสริมกับการรักษาด้วยวิธีการกดรัดในผู้ป่วยโรคแผลเรื้อรังที่เกิดจากเส้นเลือดดำา” และโครงการ “การประเมินคุณค่า

ทางโภชนาการและการยอมรับของผู้สูงวัยต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวล้านนา โครงการย่อยในแผนงานวิจัย “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์     

ข้าวล้านนาสำาหรับผู้สูงวัย จากข้าวสีในพื้นที่ภาคเหนือ” สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

ได้รับผู้ช่วยนักวิจัยคือ นางสาวอัญชิสา  เมืองนิล ปฏิบัติงานโครงการ “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารสกัดจาก

หอมแดงไทยในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลอืดดำาเพาะเลี้ยง (EA.hy926)” และนางสาวสุกัญญา  ชาชโิย ปฏบิัตงิานโครงการ “การศกึษา

ฤทธิ์ทางเภสัชวทิยาของชาเมี่ยงในหนูทดลองที่เหนี่ยวนำาให้เกดิการดื้อต่ออนิซูลนิด้วยการให้อาหารไขมันสูง”

หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 ในวันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2560 ศ. นพ.กิตติพันธุ์     

ฤกษ์เกษม ได้เข้าร่วมการประชุม “Chiang Mai Ablation technique 

workshop for saphenous vein” ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมแชงกรลี่า 

เชียงใหม ่ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ ร ่วมกับทีมรังสีร ่วมรักษา                         

คณะแพทยศาสตร์ ในการนี้ ศ. นพ.กติตพิันธุ์ ได้บรรยายในหัวข้อ 

“Ultrasound guide foam sclerotherapy” และหัวข้อ “Endovenous 

laser ablation” โดยเป็นการบรรยายเทคนิคที่ใช้ในการรักษา

เส้นเลอืดขอด จากนัน้ได้มกีารซักถามปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเทคนคิ

การรักษาเส้นเลอืดขอดระหว่างผู้ฟังบรรยายกับผู้บรรยาย
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำ ปี 2559

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนา   

เพื่อพัฒนาองค์กร ประจำาปี 2559 ให้กับบุคลากรสถาบันฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 

ทีผ่่านมา ณ ศนูย์ประชมุนานาชาตเิอม็เพรส โรงแรมดเิอม็เพรส จ.เชยีงใหม่ โดยการสมัมนา

ดงักล่าวได้มกีารบรรยายธรรมเรือ่ง "การนำาความรู ้สานต่อในสิง่ทีพ่่อทำา" โดยพระมหาไพศาล 

ฐานวุฑโน เจ้าอาวาสวัดท่าใหม่อ ิ จ.เชยีงใหม่ จากนัน้ได้ก็เป็นช่วงของผู้บรหิารพบปะกับ

บุคลากรของสถาบันฯ โดย ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ได้พบปะและพูดคุยเรื่อง       

การดำาเนนิงานตามแนวทาง CMU-EdPEx ขณะที ่ศ. นพ.สวุฒัน์  จรยิาเลศิศกัดิ ์ผูอ้ำานวยการ 

สถาบันฯ ก็ได้พูดคุยสรุปการทำางานในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนแนวทางที่จะเกิดขึ้น          

ในอนาคต ซึ่งถอืเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างกำาลังใจในการทำางานให้แก่บุคลากร

อีกด้วย นอกจากนี้ในงานสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรดังกล่าว ได้มีการมอบโล่ห์ให้กับ

บุคลากรดเีด่นประจำาสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มรีายชื่อดังนี้

ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัยดเีด่น ได้แก่  นางสาวธัญภรณ์  เกดิน้อย

พนักงานโครงการวิจัยที่มีอายุงาน 8 ปีขึ้นไป สายวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นางกมลวรรณ  

รัศมโีชคลาภ สายปฏบิัตกิารดเีด่น ได้แก่ นางสาวอุวรรณา  รัตนศรี

พนักงานโครงการวิจัยที่มีอายุงาน 3-8 ปี สายวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์    

ยางน้อย สายปฏบิัตกิารดเีด่น ได้แก่ นายพพิัฒน์พงศ์  ตุลาพงษ์พพิัฒน์

พนกังานโครงการวจิยัทีม่อีายงุาน 3-8 ปี สายปฏบิตักิารภาคสนามดเีด่น ได้แก่ นายแสวง  

กาวชิัย
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ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับคุณอีกครั้งที่ได้รับรางวัล

ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัยดเีด่น

 ก็ต้องขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่มีมติมอบรางวัล

อนัทรงคณุค่า เป็นเกยีรตกิบัชวีติและครอบครวั และขอแบ่งปัน

ความดีสู่ท่านผู้มีอุปการะคุณที่มีส่วนหล่อหลอม ช่วยเหลือ

เกื้อกลูมาจนมชีวีติทีเ่ข้มแขง็ถงึทกุวันนี้ ตัง้แต่พ่อแม่ ครอูาจารย์ 

ทีมงานและทุกๆ ท่านผู้ร่วมสู้ร่วมสร้างกันมาจนมีความสำาเร็จ

ด้วยดี

ในจ�านวนบุคลากรดีเด่นรุ่น 2559 คุณมีความผูกพันกับ

สถาบันฯ ยาวนานที่สุดเลย เหตุใดจงึเป็นเช่นนั้น

 ความผกูพนั กบัสถาบนัฯ ต้องมมีากแน่นอน กว่ายี่สบิปี

ทีน่ีเ่ป็นบ้านที ่2 เป็นครอบครวัใหญ่ ทีเ่ราเคยร่วมงานมาหลายจดุ

หลายบทบาท สมาชิกในบ้านหลังใหญ่แห่งนี้รวมกันเป็นพลัง

มหาศาลในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ เป็นสถาบันที่เรามี

ความภาคภูมใิจทีไ่ด้พบผูใ้หญ่ใจด ีผูใ้หญ่ทีใ่ห้โอกาสเราต่อยอด

ความฝันในการทำางาน การเรยีนจนประสบความสำาเร็จในชวีติ  

เพื่อนร่วมงานจากทุกบทบาทหน้าที่ที่มีนำ้าใจช่วยเหลือดูแล        

มีความสุขประทับใจมากที่ได ้เป ็นส่วนหนึ่งของสถาบันฯ            

อันทรงเกียรติแห่งนี้ และพร้อมที่จะร่วมสร้างความดีต่อสังคม

ต่อไป

หากบุคลากรในสถาบันฯ อยากเป็นนักวิจัยอย่างคุณบ้าง   

จะต้องท�าอย่างไรบ้าง

 ถ้าว่าตามระบบของหน่วยงานปัจจุบัน ก็ต้องเรียน

ปรญิญาเอก แต่ทีม่ากกว่านัน้กค็อืได้ฝึกฝนการทำาวจิยัทัง้ระบบ

จากการเรียนปริญญาเอก ตั้งแต่การอ่าน ค้นคว้าองค์ความรู้

ทั้งเชิงวิชาการ แนวคิดทฤษฎีที่เราจะนำามาเป็นแนวทาง ฯลฯ  

คอือ่านเยอะๆ การคดิ สงัเคราะห์เพือ่ให้ได้แนวทางใหม่แบบเป็น

แนวทางที่เราพัฒนาขึ้นจากที่มอียู่เดมิ

 ในการเป็นนกัวจิยัอาชพี สิง่ทีเ่ราต้องทำาอยูต่ลอดเวลา

คือเขียนโครงการเพื่อหาทุน ได้มาก็ทำาวิจัย เขียนรายงาน     

เขยีนงานตพีมิพ์ หรอือืน่ๆ ตามแต่ละความเชีย่วชาญ ชวีติก็สนกุ

กับงาน กับคนที่เราทำางานด้วย ซึ่งเราโชคดีที่ได้ทำางานกับ        

ทีมงานที่มีคุณภาพ มีเป้าหมายในการทำางานหนักเพื่อพัฒนา

สังคม ชุมชน มาตลอด จึงได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง และมี

ความสุขที่ได้ทำาประโยชน์ให้ชาวบ้าน

ท�างานมาอย่างยาวนาน มชี่วงเวลาที่ท้อบ้างไหม แล้วผ่าน

มันมาได้อย่างไร

 ความท้อจากการทำางานก็มีตามปกติ ยามที่มีจิตใจที่

อ่อนไหว ไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจหรือที่คาดหวัง วัยสูงขึ้นก็เข้าใจ 

ปรบัใจได้มากขึ้น เมือ่เราเตบิโตขึ้น เห็นความชดัเจนจากผลงาน

ทีท่�าให้คนได้ประโยชน์กไ็ม่มคี�าว่าท้อ มแีต่ค�าว่าสู้ๆ  เพราะตลอด

ชีวิตการเรียนการท�างานก็คือท�าเต็มที่ อยากท�าให้ดีที่สุด        

เกิดผลดีทั้งผลงานและผลที่จะเกิดต่อคนที่เราท�างานด้วย        

ทั้งผู้ร่วมงานและผู้รับผลงานจากการกระท�าของเรา เมื่องาน

ส�าเรจ็ด้วยด ีทกุฝ่ายประทบัใจ คอืความสุขของเรา เกดิมากเ็ป็น

แบบนี้  ท�าทุกอย่างให้มากให้ดี บางเรื่องอาจใช้เวลามากกว่า 

คนอื่นที่เขาท�าเร็ว เราก็ใช้ความเพียรให้มาก ทุ่มเทให้มากๆ     

ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดี

ณ ตอนนีค้ดิว่าตวัเองมจุีดแขง็ทีช่นะใจกรรมการคว้ารางวลั

บุคลากรดเีด่นอะไรบ้าง 

 จากทีค่ดิเอาเอง น่าจะเป็นผลงานทีช่ดัเจน มปีระโยชน์

ต่อสังคม ชุมชน ความตั้งใจทำางานทุกบทบาทหน้าที่ให้ดีที่สุด 

ความไม่หยุดอยู่กับที่ รู้จักตัวเองว่าต้องการทำาอะไร แล้วอะไร

ที่จะส่งเสรมิให้ไปในจุดที่เราชอบเรารัก ที่สำาคัญ มคีวามเพยีร 

ขยันอดทน ทำาอะไรทำาให้ด ีอยู่จุดไหนก็ทำาให้ด ีจรงิใจกับตัวเอง 

ผู้อื่นและงาน

งานที่ท�าอยู่ตอนนี้เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชผักปลอดภัย 

อนาคตจะเปิดตลาดเป็นของตัวเองหรอืเปล่า

 มคีวามหวังอยูว่่า ถ้ามนีายทนุใจบญุทุม่ทนุสกัสบิล้าน

ร้อยล้านก็น่าเปิดนะ ได้บุญให้คนปลูกผักปลอดสารมีอาชีพ   

รายได ้ ไม ่ เสี่ยงพิษภัยสารเคมีทั้งผู ้ปลูกผู ้กิน สิ่งมีชีวิต                    

อีกมากมายหลายล้านอยู ่รอดปลอดภัยทั้งระบบนิเวศ ดิน           

นำา้ อาหารอากาศและสุขภาพของทุกคน

ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัยดเีด่น

"เมือ่เราเตบิโตขึน้ เห็นความชดัเจน
จากผลงานที่ท�าให้คนได้ประโยชน์
ก็ไม่มีค�าว่าท้อ มีแต่ค�าว่าสู้ๆ"

T H E  H A P P Y  O N E
- ธัญภรณ์  เกิดน้อย : ผู้มีความสุขกับงานและทุกสิ่งที่ท�า -
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หลายคนรูจ้กัคณุในฐานะพยาบาล ACTG หลายคนเหน็หน้า

ค่าตาคุณจากการเป็นพิธีกรหลายๆ โอกาส ตอนนี้คุณ

อยากจะแนะน�าตวัเองว่าอย่างไรให้ทกุคนในสถาบนัฯ รูจ้กั

คุณดขีึ้น

 จริงๆ ไม่ใช่คนพูดเก่งค่ะ..อิอิ บางคนอาจจะไม่เชื่อ    

แต่ถ้าใครเป็นเพื่อนตูนตั้งแต่เป็น นศ.พยาบาลจะรู้ดีว่าเป็นคน

ไม่กล้าแสดงออกเลย แต่ทักษะต่างๆ เหล่านี้มาจากการฝึกฝน

ที่ครสิตจักรค่ะ เวลาไปโบสถ์มักจะมกีจิกรรมต่างๆ ที่เราได้ไป

ช่วยสังคม ปีๆ หนึ่งโบสถ์มีงานที่เข้าไปทำางานร่วมกับจังหวัด

เชยีงใหม่หลายสบิงาน จงึเป็นเวททีี่ทำาให้ตูนได้ฝึกในการพูดคุย

ทักทายกับคนที่ไม่รู้จัก ฝึกพูด ฝึกในการสนใจคนอื่น ฝึกความ

เสยีสละ งานส่วนใหญ่เป็นงานฟรคี่ะ เราเข้าไปช่วยเพราะคดิว่า

เป็นสิง่ทีเ่ราช่วยได้ คนละไม้คนละมอืช่วยๆ กนั สิง่เหล่านี้จงึเป็น

ประสบการณ์ที่ดีมากๆ หลายๆ คนคงเคยได้ยินคำากล่าวที่ว่า 

“การให้ก็มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” ยิ่งหยิบยื่นออกไปเราก็ยิ่ง

ทำาให้เรามคีวามสุขค่ะ

จดุเริม่ต้นของการเป็นพยาบาลสาว และการเข้ามาท�างาน

ที่สถาบันฯ เป็นอย่างไร

 หลังจากจบจากคณะพยาบาล มช. ก็ได้ทำางานอยู่ที่

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ก็ได้มีเพื่อนมาชวนให้มาทำางานที่

สถาบันวิจัยฯ ตอนแรกไม่รู้จักเลยว่าสถาบันวิจัยฯ คืออะไร 

ทำางานอย่างไร แต่พอได้ฟังกส็นใจมากๆๆ เพราะเป็นงานทีท่ำาให้

เราต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ได้ทำาอะไรมากกว่า

การเป็นพยาบาลที่วอร์ด เลยลองมาสมัครดูค่ะ ตอนนั้นทำา

โครงการวัคซนีป้องกัน HIV เป็นโครงการแรกค่ะ

สิ่งที่ยากของการเป็นพยาบาลของโครงการวจิัยคอือะไร

 คือการที่เราต้องดูแลคนไข้และปฎิบัติตามข้อกำาหนด

ต่างๆ ให้อยูภ่ายใต้ข้อกำาหนดสำาหรบัแต่ละโครงการ ของ ACTG 

ปัจจบุนัเรามอียู ่5 โครงการวจิยั และกำาลงัจะทำาอกี 3 โครงการ

ในปีนี้ บางโครงการก็ยากในการคัดสรรอาสาสมัคร เคยม ี     

บางโครงการเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครว่าต้องมีชีวิต        

อยู่รอด 2 สัปดาห์หลังจากเข้าโครงการ บางโครงการก็ยาก    

ในการดูแลอาสาสมัครให้ปฎิบัติตามข้อกำาหนดโครงการ       

บางโครงการเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความระมัดระวังในการดูแล 

อาสาสมคัร เช่น โครงการเกีย่วกบัการรักษาวณัโรค ซึง่การเป็น

พยาบาลวิจัยนั้นเราใช้ทักษะหลายๆ ด้านในการค้นหาปัญหา

ของอาสาสมคัรในบางกรณทีีอ่าสาสมคัรไม่สามารถปฎบัิตติาม

ข้อกำาหนดของโครงการได้ แต่ทุกๆ อย่างก็เป็นความท้าทาย   

ในการทำางานค่ะ พอเราแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องได้เราก็จะรู้สึก

ภูมใิจในการทำางานค่ะ

พนักงานโครงการวจิัยที่มอีายุงาน 8 ปีขึ้นไป  สายวชิาชพี

ดเีด่น มคีวามหมายกับคุณอย่างไรบ้าง

 ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยฯ สำาหรับ

รางวัลนี้มากๆๆ นะคะ ตอนแรกทีท่ราบดใีจมากๆๆ ค่ะ รางวลันี้

เป็นรางวัลที่ทำาให้มีกำาลังใจในการทำางาน และจะตั้งใจทำางาน

ให้ดตี่อไปเรื่อยๆ ค่ะ

มคีนกล่าวว่า “พยาบาลทีส่วยๆ มแีค่ในละครหรอืในการ์ตนู

เท่านั้น” มคีวามเห็นกับค�ากล่าวนี้อย่างไร

 ในละครเค้าสวยเพราะเค้าเป็นดารา แต่ของจริง 

วชิาชพีเราสวยทัง้ภายในและภายนอกค่ะ..ออิ ิภายในเราถูกฝึก

มาให้สวยตั้งแต่ขึ้นไปดูแลคนไข้ ดูแลทั้งร่างกาย จิตใจ ถ้าใจ    

ไม่สวยเรากด็แูลคนไข้ได้ไม่ด ีส่วนภายนอกนัน้เรากถ็กูฝึกมาให้

พูดจาเพราะๆ พูดให้กำาลังใจคน พูดแง่บวก ส่วนหน้าตานั้น     

เราก็สวยตามแบบฉบับของใครของคนนั้นคร่า ... สรุปว่า       

ชวีติจรงิเราสวยกว่าในละครค่ะ

พนกังานโครงการวจัิยทีม่อีายุงาน 8 ปีขึน้ไป  สายวชิาชพีดเีด่น

"หลายๆ คนคงเคยได้ยินค�ากล่าวที่ว ่า      
“การ ให ้ก็มีความ สุขยิ่ งกว ่ าการรับ”                  
ยิง่หยบิยืน่ออกไปเรากย็ิง่ท�าให้เรามคีวามสุขค่ะ"

THE ANGEL INSIDE
- กมลวรรณ   รัศมีโชคลาภ : นิยามของค�าว่านางฟ้าจากข้างใน -
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 นับจากวันที่ก้าวย่างเข้ามาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพแห่งนี้ รวมๆ แล้วก็น่าจะ 12-14 ปีเห็นจะได้ เดมิทเีดยีว

ไม่ได้ตัง้ใจเข้ามาทำาพอีาร์เลยหรอกค่ะ เข้ามาครัง้แรกในตอนนั้น

ทำางานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย กับ ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล        

ในตอนนั้นต ้องออกพื้นที่ เก็บข ้อมูล นัดหมายชาวบ ้าน                   

เพือ่ทำาการเจาะเลอืด ดแูลการเงนิ และเมือ่เข้าพื้นทีเ่ราก็จะเป็น

ด่านหน้าในการนัดหมายชาวบ้านก่อนที่ทีมใหญ่จะเข้าไปอีก   

พอทมีใหญ่เข้าไปในพื้นทีท่ำาการ  เจาะเลอืดให้ชาวบ้าน กลบัมา

ทกุคนกจ็ะลงมาช่วยกนัทำาแลบ็โอแม่เจ้า!!!! เราจบสายสังคมนะ!!!! 

มาทำาแล็บ แต่ก็ไม่เกนิความพยายามค่ะ ได้พี่ๆ น้องๆ ชาวแล็บ

สอนให้ เป็นลกูมอืคอยหยบิจบัเครือ่งมอืช่วยกนั เพือ่ให้ป่ันเลอืด

ได้ทันเวลาสนุกดนีะ เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยได้ทำามาก่อน

 ในตอนนัน้การออกพื้นทีเ่ป็นเรือ่งทีส่นกุมากสำาหรบัเรา 

ในช่วงนัน้โครงการวจิยัการปลกูพชืผกัปลอดสารเคมทีี ่ต.ช่อแล 

อ.แม่แตงกำาลังเริ่ม ก็ได ้ เดินทางไปที่ช ่อแลเกือบทุกวัน                 

โดยแมงกะไซด์ไปกันสองคนกะผู้ช่วยนักวิจัยอีกคน ไปในพื้นที่

จนชาวบ้านที่นั่นรู้จักเราทุกคน แม้กระท่ังมีการมีงานในพื้นที่ 

เช่นงานศพ งานแต่ง งานวัด ชาวบ้านที่น่ันก็จะไม่ลืมเชิญเรา   

ไปร่วมงาน ทำาให้การทำางานที่นั่นง่ายขึ้นจริงๆ แต่พอทำาไปได้ 

สัก 4 ปี ชีวิตซินเดอเรลล่าอย่างเราก็ต้องพลิกผัน เพราะใน   

ขณะนัน้ ดร.ทพิ หาทุนมาต่อโครงการวจิัยที่แม่แตงไม่ได้ เราก็

หมดงาน เศร้าจรงิ กำาลังจะไปได้ดทีเีดยีว... แต่ในจังหวะที่เรา

เคว้งคว้าง ก็มีผู้บริหารซึ่งในขณะนั้นเป็น อ.ธีระ ท่านบอกว่า    

พี่ธัญญ่าจากตำาแหน่งนักประชาสัมพันธ์จะมาเป็นนักวิจัย      

และรูว่้าเราจบนเิทศศาสตร์มา กเ็ลยชกัชวนมาทำาประชาสมัพนัธ์ 

 ในตอนนั้นเรียกว่าบุกเบิกงานประชาสัมพันธ์เข้าสู่ยุค

อินเทอร์เน็ตเลยก็ว่าได้ มีการจัดทำาเว็บไซด์ Thaihealthsite       

ซึ่งเป็นเว็บด้านส่งเสริมสุขภาพ และเริ่มใช้เว็บไซต์สถาบันฯ    

เพือ่การประชาสมัพันธ์เยอะขึ้น โดยหลกัการของประชาสมัพนัธ์

คอืให้รวดเร็ว ฉบัไว จะต้องลงข่าวภายในวนัทีเ่กดิเหตกุารณ์นัน้ๆ 

และในตอนนัน้การทำาประชาสมัพนัธ์ภายในองค์กรค่อนข้างยากมาก 

เพราะจะต้องไปพูดคุยกับทุกหน่วยเพื่อขอเหตุการณ์ และขอ

ข่าวเพื่อเอามาลง รวมถึงการขอบทความต่างๆ เพื่อเผยแพร่ 

ตอนนั้นจะเห็นได้ว ่าเราได้ไปนั่งคุยเกือบทุกหน่วยงานใน

สถาบันฯ เพื่อขอข้อมูลจากพี่ๆ และมาในขณะนี้ขอขอบคุณ     

ทกุๆ ท่านทีท่ำาให้หน่วยเลก็ๆ ทีเ่รยีกว่าหน่วยประชาสมัพนัธ์และ

บริการวิชาการ ได้รับใช้พี่ๆ น้องๆ ในสถาบันฯ เป็นตัวแทน       

ในการเผยแพร่ข่าวสารของแต่ละท่านผ่านช่องทางที่เรามีอยู่   

ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ วทิยุ หนังสอืพมิพ์ วารสาร มช. ทวี ีเป็นต้น 

 นับจากวันที่ก้าวย่างเขามาทำางานที่สถาบันฯ แห่งนี้ 

ไม่มวีนัไหนเลยทีไ่ม่มคีวามสขุจากการทำางาน และเพือ่นร่วมงาน   

ทุกคนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของงาน และเรื่อง

ส่วนตัว อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างในบางครั้ง แต่มันก็     

ผ่านไปได้ด้วยด ีพวกเราไม่นำามาใส่ใจซึง่กนัและกนั เพราะถอืว่า

นี่คอืการทำางาน 

 บุคลากรดีเด่นปีนี้ ดีใจมากที่ได้รับทั้ง 2 คนพี่น้อง

ประชาสัมพันธ์ ได้พร้อมกันเลย ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้          

ทั้ง 2 คน ในวันที่ประกาศผลบุคลากรดีเด่น คือคนที่ได้จะ       

รู้ตัวก่อน เหมือนกับว่าเขาให้เตรียมตัวเตรียมใจก่อน ผู้ใหญ่ 

เรียกเรา 2 พี่น้องขึ้นไปหา ตอนแรกก็นึกว่าจะมีโปรเจคใหม่    

มาให้ทำา แต่ไม่ใช่ เหลอืบๆ ไปเห็นซองขาวบนโต๊ะผู้ใหญ่ 2 ซอง

คดิในใจ เอาหละหว่า งานนี้เค้าจะไล่ออกทัง้ 2 พี่น้องเลยเหรอ 

555 ก็ไม่ได้เป็นอย่างนัน้นะ ซองขาวที่ว่าไม่ใช่เงนิเดอืนขึ้นด้วย 

แต่เป็นซองขาวแห่งชยัชนะ ทีเ่รา 2 พีน้่องได้รบัเกยีรตจิากพีน้่อง

ชาวสถาบนัฯ ทีม่องเหน็ว่าพวกเราทำางาน และมอบรางวลัให้กบั

พวกเรา 

 ขอขอบคุณพี่น้องชาวสถาบันฯ ทุกท่านที่มอบรางวัล

เกียรติยศนี้ให้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่แสดงความยินด ี 

กับพวกเราพี่น้องประชาสัมพันธ์แห่งสถาบันฯ แห่งนี้

พนกังานโครงการวจัิยทีม่อีายงุาน 8 ปีขึน้ไป สายปฏบิตักิารดเีด่น

PUBLIC RELATIONS BEGINS
- อุวรรณา  รัตนศรี : น�าไอทีมาใช้กับงานประชาสัมพันธ์ -

"อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างในบางครั้ง   
แต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดี พวกเราไม่น�ามา
ใส่ใจซ่ึงกนัและกนั เพราะถอืว่านีค่อืการท�างาน"
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THE CHALLENGE FOR STRONGER
- อมรรัตน์  ยางน้อย : ท้าทายเพื่อเรียนรู้และเติบโต -



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   21

เนื่องจากคุณท�างานอยู่ในย่านแหล่งท่องเที่ยว จงแนะน�า

ร้านอาหาร/เครือ่งดืม่/ขนมหวาน ทีช่าวสถาบนัฯ ต้องไปโดน

มาอย่างละ 2 ร้าน

 สอบถามจากสมาชกิพมิานฯ ได้ความว่า ร้านอาหาร

ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวอัญชัญ ศิริมังคลาจารย์ ซ.9 และก๋วยเตี๋ยว     

คัว่ไก่ นมิมานเหมนิทร์ ซ.17 ส่วนร้านเครือ่งดืม่/ขนมหวาน ได้แก่

ร้านชีวิตคนธรรมดา ศิริมังคลาจารย์ ซ.9 และร้านชีวิตชีวา      

ศริมิังคลาจารย์ ซ.7

ก่อนที่จะย้ายบ้านมาอยูใ่ต้ชายคาพมิานฯ เคยท�าอะไรจาก

ที่ไหนมาบ้าง

 เ ค ย ทำ า ง า น ที่ แ ผ น ก ผู ้ ป ่ ว ย ศั ล ย ก ร ร ม ห ญิ ง 

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (รพ.ทหารเรือ) กรุงเทพมหานคร ปี 

48-49 และแผนกผู้ป่วยประกันสังคม รพ.ลานนา ปี 49-52

สิ่งที่คิดว่ายากและท้าทายในการท�างานร่วมกับชาวสีรุ้ง   

คอือะไร

 เนื่องจากเรามีทัศนคติที่ดีกับกลุ่มนี้อยู่แล้ว เพราะมี

เพื่อนๆ กลุ่มนี้เยอะ เพราะเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดใจ และยอมรับ

ในความต่าง (เป็นผู้หญิงแปลกที่มีแรงดึงดูดกับเพื่อนกลุ่มนี้)  

การทำางานก็เลยง่ายขึ้น แต่สิ่งที่ท้าทายในการทำางานคือการ  

เข้าถงึและเข้าใจในในกลุม่นี้ น้องบางคนกเ็ปิดใจ แต่น้องบางคน

ต้องใช้เวลา ซึ่งเราต้องเข้าใจในความต่างของกลุ่มนี้ เพราะพี่ 

คดิว่ารุ้งยังมหีลายส ีน้องแต่ละคนก็คงต้องมคีวามหลากหลาย

เหมอืนกนั แต่น้องเข้ามาหาเราเพราะอยากให้เราช่วย เรากต้็อง

จรงิใจ ยอมรับ และช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้ ให้สิ่งที่เค้าอยากได้

ในสังคม คอืการยอมรับในตัวตนที่น้องเป็น

แล้วสิ่งที่ยากและท้าทายในการเป็นพยาบาลในโครงการ

วจิัยคอือะไร

 ตนเองเริม่จากเป็นพยาบาลวจิยัมาก่อน สิง่ทีค่ดิว่ายาก

คือกลัวว่าจะทำาผิดเกี่ยวกับข้อกำาหนดต่างๆ ของโครงการวิจัย 

เพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะและเรายังมีประสบการณ์   

ค่อนข้างน้อย ก็ต้องขอขอบคณุพีเ่ก๋ พี่ๆ  ทมีงานพมิานฯ ทุกท่าน

ที่มีประสบการณ์ได้แนะนำาว่าอะไรที่ทำาได้ อะไรที่ทำาไม่ได้        

พอเราเริ่มมีประสบการณ์เราก็ต้องไม่ลืมว่าเราก็ต้องทำาตาม  

ขัน้ตอนที่ถูกต้องเหมอืนเดมิ ไม่ละเลยกับความเคยชนิ

 ส่วนสิ่งที่ท้าทายคือ แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะ 

ได้ทำาผดิน้อยที่สุด นอกจากความรอบคอบที่ต้องมมีากขึ้นแล้ว 

ก็ต้องเรียนรู้จากการถามผู้รู ้ และมีการนำาข้อผิดพลาดของ       

ตวัเองมาพฒันาและปรบัปรงุให้ดขีึ้น รบัฟังข้อคดิเหน็ในประเดน็

ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานอื่นที่มาตรวจและนำามา 

ปรับใช้

คดิว่าตัวเองในอกี 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ้าง

 ส่วนตัวไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องได้รับการบรรจุ ต้องมี

ตำาแหน่งทีส่งูกว่านี้ เพราะถ้าอยากบรรจกุค็งทำางานทีเ่ดมิ มยีศ 

ได้เป็นข้าราชการทหารเหมือนอย่างที่เพื่อนๆ เป็น ตนคิดว่า     

คำาว่าพยาบาลที่ไหนก็ยังเป็นพยาบาล การที่เรากล้าที่จะก้าว

ออกมาจากทีท่ีเ่ราเคยอยู่และเคยชนิ บางคนกก็ลวัเพราะแรกๆ

พยาบาลน้องใหม่มกัคดิว่าอยากเก่งก่อน อยากมปีระสบการณ์

เยอะๆ คอ่ยกา้วออกมา เหตผุลทีอ่อกจากทีเ่ดมิ เพราะไมอ่ยาก

ขึ้นเวรบ้าง อยากไปที่ที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่านี้บ้าง แต่สำาหรับ

ตนเอง การก้าวออกมาทำาให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง 

จากทีเ่ราเคยชนิ การพึง่ตวัเอง การได้รูศ้กัยภาพตวัเองเมือ่เทยีบ

กับพยาบาลสถาบันอื่นๆ การปรับตัวกับให้เข้ากับคนที่มาจาก

สถาบันอื่นๆ การฟังภาษาที่ไม่คุ้นชนิ (พี่เป็นคนอสีาน) และการ

เลือกเข้ามาทำางานในสถาบันฯ นั้น ทำาให้ได้มุมมองที่แตกต่าง 

เราได้ประสบการณ์อย่างอื่นนอกเหนอืจากการดูแลคนไข้

 และอกี 10 ปี ข้างหน้า ตนไม่รู้ว่าชวีติการทำางานต้อง

เป็นอย่างไร นอกจากประสบการณ์ที่มากขึ้น แก่ขึ้น เก๋าขึ้น      

แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือการปรับตัว การเตรียมพร้อมกับการ

เปลีย่นแปลงทีม่นัจะเกดิขึ้น และทำาหน้าทีท่กุอย่างให้เต็มทีเ่สมอ

ในทุกหน้าที่ เพราะปัจจุบันตนก็ทำางานเสรมิ คอืรับซื้อของเก่า

ที่รีไซเคิลได้ จากพยาบาลสู่คนรับซื้อของเก่าอาจจะต่างขั้ว      

แต่เราก็ได้เรียนรู้อะไรอีกมากมาย และรู้ว่าศักยภาพด้านอื่น   

เราก็มี ที่สำาคัญคือได้รู ้ว่าคนเรามีเวลาเท่ากัน 24 ช่ัวโมง         

และเราโชคดีที่ทำาให้ทุกชั่วโมงเป็นวันที่สนุกได้ ลูกก็ได้เรียนรู้   

เราได้ช่วยกันกับแฟน ถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข ก็เลยไม่คิด

อะไรที่ไกลไปมากกว่านี้ ไม่ได้ต้องการตำาแหน่งอะไร ไม่อยาก

ผูกติดอะไรกับคำาว่าตำาแหน่ง แค่อยากทำาวันนี้ให้เต็มที่และ  

เรยีนรู้อะไรหลายๆ อย่างก็พอ

สอนวิธีการดูชายแท้ชายเทียมให้ชาวสถาบันฯ ทราบโดย

ละเอยีด

 เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ แบ่งเป็น 2 ประเภท   

ละกัน คือเปิดตัว อันดับแรกดูจากกริยา ท่าทาง การพูด         

ส่วนไม่เปิดตวั จะดยูากหน่อย เพราะเขาจะพยายามเป็นเหมอืน

ผู้ชายปกติ แต่ก็มีข้อสังเกตที่การแต่งตัว จะค่อนข้างเนี๊ยบ          

มรีะเบยีบเกนิ ไม่อยากให้ตัวเองมขี้อบกพร่องสำาหรับคนอื่น

 แต่ที่สำาคัญที่สุด เราอย่าไปตัดสินใครก่อน การที่เขา

ไม่เปิดก็มเีหตุผล เช่น หน้าตาทางสังคม ครอบครัว การที่ไม่ได้

รับการยอมรับจากสังคม ทัง้หมดทัง้มวลนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้เลย 

ถ้าเราเองไม่เปิดใจ ไม่เปิดโอกาส เรยีนรู้กับสิ่งที่เค้าเป็น

พนักงานโครงการวจิัยที่มอีายุงาน 3 – 8 ปี สายวชิาชพีดเีด่น

...
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 Don’t judge a book by its cover สำานวน           

ภาษาอังกฤษที่แปลว่าอย่าตัดสนิหนังสอืที่หน้าปก หากอธบิาย

ให้เข้าใจง่ายกว่านั้นคืออย่าตัดสินคนที่ภายนอก แต่ในความ  

เป็นจรงิบ่อยครัง้ที่เราละเลยสำานวนนี้ไป การสร้างภาพลักษณ์

ให ้ ดี อยู ่ ตลอด เวลาจึ ง เป ็ น เ รื่ อ งที่ สำ าคัญและจำ า เป ็ น                                

นักประชาสัมพันธ์จึงมีบทบาทเพื่อการนี้ แต่หากคุณกำาลัง     

มองหานักประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ภาพลักษณ์ของ พพิัฒน์พงศ์  ตุลาพงษ์พพิัฒน์ คงทำาให้คุณ

มองข้ามเขาไปเป็นแน่

 ด้วยท่าทางยียวนกวนประสาท และการใส่กางเกง    

ยีนส์ขาเล็ก ไม่เก็บชายเสื้อเข้าในกางเกงมาทำางานอยู่ทุกวัน   

คุณคงไม่เชื่อว่าคนคนนี้จะทำางานด้านการรักษาภาพลักษณ์     

ให้กับองค์กรมานานกว่า 4 ปีแล้ว เด็กจบใหม่จากคณะ           

การสื่อสารมวลชน มช. ที่มีโอกาสได้ทำางานเป็นนักข่าว           

ของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง จนปีถัดมาก็ได้เปลี่ยนมาทำางาน   

ในตำาแหน่งผูช่้วยนกัประชาสมัพนัธ์ จากเดมิทีท่ำาหน้าแค่หาข่าว, 

สัมภาษณ์, เรียบเรียงและเขียนออกมา ต้องมีงานงอกขึ้นมา    

ทั้งถ่ายภาพนิ่ง, ถ่ายภาพเคลื่อนไหว, ตัดต่อวิดีโอ, จัดหน้า

หนังสอื, ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และอกี ฯลฯ ซึ่งเป็นงานที่

เขาไม่ถนัดเลย

 “ย้อนกลบัไปสมยัเรยีน หากไม่นบัวชิาฟิสกิส์ เคม ีชวีะ 

ก็คงเป็นวิชาพวกออกแบบพวกศิลปะนี่ล่ะที่ผมไม่ชอบ คิดว่า   

ตัวเองไม่มีหัวด้านนี้ แต่ชะตาชีวิตก็นำาพาให้มาทำางานด้านที่     

ไม่ชอบเสียได้ จะเห็นว่างานออกแบบที่ทำามามันจะทื่อๆ ไม่ม ี   

ฟรุง้ฟริ้ง ไม่ม ีeffect ใช้สไีม่เป็น เรยีกง่ายๆ ว่าองค์ประกอบศลิป์

ง่อยมาก จนหลังๆ มเีพื่อนที่ทำางานด้านประชาสัมพันธ์ด้วยกัน

ซึ่งเขาเก่งกว่า ก็จะให้เพื่อนสอน เพราะไม่อยากง่อยแล้ว” 

พพิัฒน์พงศ์เปิดใจ

 บุคลิกของชายคนนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำาให้เขาดูแปลก

จากคนอื่น เขาให้เหตุผลที่เข้าใจง่ายว่า ปกติการพบปะผู้คน     

พี่ต่าย (อุวรรณา) จะเป็นคนรับหน้าที่นี้อยู่แล้ว ดังนัน้เขาที่ต้อง

นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ คอยเคาะแป้นพิมพ์ เปิดโปรแกรม    

ลากเม้าส์ไปเรื่อยๆ จงึไม่จำาเป็นต้องแต่งตัวดกี็ได้ เว้นแต่มงีาน

ที่เป็นทางการนานๆ ครัง้ เขาจงึจะหยบิกางเกงสแล็คพร้อมสูท

ออกจากตู้เสื้อผ้ามาสร้างความประหลาดใจให้ผู้พบเห็นบ้าง 

ส่วนท่าทยียีวนชวนให้หมั่นไส้นัน้ มาจากการชอบอ่านและชอบ

ดกูาร์ตนูญีปุ่่นมาตัง้แต่ยงัเป็นเยาวชน ตวัละครพระเอกมกัจะมี

ความกวนประสาท ชอบเล่นมุกตลก ชอบสร้างอารมณ์ขันให้ 

คนรอบข้าง ด้วยลักษณะดังกล่าวทำาให้พระเอกเป็นที่รักของ  

ทุกคน เขาก็แค่อยากเป็นเหมือนพระเอกในการ์ตูนเท่านั้นเอง 

และเขายำา้ว่าแท้จรงิแล้วเขาไม่ได้เป็นคนแปลก แคแ่ตกต่างจาก

คนอื่นที่เคยเจอทั่วไปเท่านัน้

 ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าปี 2559 ที่ผ่านมาเขาได้รับการ     

คัดเลือกเป็นพนักงานโครงการวิจัยที่มีอายุงาน 3 – 8 ปี          

สายปฏบิตักิารดเีด่น ซึง่กม็ผีูท้ีเ่หมาะสมหลายคนทีจ่ะได้รบัการ

คดัเลอืก “ผมแค่โชคดทีีง่านของผมมันอยูใ่นจดุทีท่กุคนสามารถ

มองเห็นได้ แค่ถือกล้องถ่ายรูปออกไปเขาก็เห็นแล้วว่าเป็นผม 

ตัดต่อวิดีโอ ทำาหนังสือ และอื่นๆ ทุกคนก็เห็นและจับต้องได้   

เลยอาจดูเหมือนผมเด่นกว่าคนอื่นในปีที่ผ่านมาทั้งที่ก็เป็นงาน

ทีท่ำาอยูเ่ป็นประจำาอยูแ่ล้ว แต่อย่างไรเสยีกต้็องขอบคณุหวัหน้า 

ผู้ใหญ่ และทุกๆ คนที่ผมไปขอความช่วยเหลือ เพราะถ้าไม่ได้

ทุกคนผมคงไม่สามารถเด่นได้อย่างทุกวันนี้ ฮ่าฮ่า”

 จริงอยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกเป็นเรื่องสำาคัญ แต่หาก

ทุกคนเลือกที่จะมองเฉพาะภายนอกและละเลยเนื้อใน คุณคง

พลาดการฟังเพลงเพราะๆ พลาดอาหารรสเลศิ พลาดหนังสอื

ที่ทรงคุณค่า หรอือาจพลาดทำาความรู้จักกับคนที่แตกต่างจาก

คนอื่นไปก็ได้

"ผมแค่โชคดีที่งานของผมมันอยู่ 
ในจดุที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้"

พนักงานโครงการวจิัยที่มอีายุงาน 3 – 8 ปี สายปฏบิัตกิารดเีด่น

THE HIDDEN AGENDA
- พิพัฒน์พงศ์  ตุลาพงษ์พิพัฒน์ : สิ่งที่ซ่อนไว้ภายใต้ความแปลก -
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เนื่องจากไปใช้ชวีติอยู่ที่เมอืงจนีอยู่พักใหญ่ มอีะไรแนะน�า

ชาวสถาบันฯ ที่อาจโชคดไีด้ตามรอยคุณบ้าง

 ตอนนี้กำาลังศึกษาอยู ่ระดับปริญญาเอก สาขา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ ได้มโีอกาสไปศกึษาเรยีนรู้ สิ่งใหม่ๆ ณ มหาวทิยาลัย 

Nanjing University of Information Science and Technology 

ประเทศจนี เป็นระยะเวลา 3 เดอืน โดยได้รับการสนับสนุนจาก 

อาจารย์ ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล ซึง่เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา 

หลายคนก็คงทราบดีว่าอาจารย์จะมีการส่งเสริมให้บุคลากร 

เพือ่ให้เกดิการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรู้ เพือ่มาเตมิเตม็ใน

ส่วนงานที่เราได้รับผิดชอบ เพื่อให้งานที่เราทำามีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ซึ่งตนเองก็ได้รับการส่งเสรมิให้เรยีนต่อมาตัง้แต่ระดับ

ปรญิญาโทแล้วเช่นกัน

 มารอบนี้อาจารย์ได้ทำาการติดต่อไปหา Professor.

Yanlin Zhang ว่าเรามีความสนใจในงานที่อาจารย์เขาทำา        

และอาจารย์ที่จีนก็ตอบรับมา และยินดีให้เข้าไปศึกษาและ   

เรยีนรูเ้ทคนคิการวเิคราะห์ฝุน่ ซึง่เป็นโอกาสดทีี่มโีอกาสเกดิขึ้น

กับทุกๆ คน และทีส่ำาคญัเราต้องรบีคว้าโอกาสนัน้ไว้ เพราะไม่รูว่้า 

โอกาสนัน้จะมมีาอกีเมื่อไหร่

เราเคยเห็นคุณทั้งท�างานในห้องแล็บ การลงพื้นที่                

หรือแม้แต่การเป็นแด๊นเซอร์ตอนงานเลี้ยงประจ�าปี

สถาบันฯ ท�าไมจงึมคีวามสามารถที่หลากหลายเพยีงนั้น

 จากลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายนั้น ตามโครงการ

จะมีทั้งออกพื้นที่และทำางานในห้องปฏิบัติการ ทำาให้เราต้องมี

การฝึกฝนตนเอง แม้พื้นฐานเราจะเป็นทางด้านเคม ีที่วเิคราะห์

ในห้องปฏบิัตกิารเป็นหลัก แต่ในขณะเดยีวกันเราก็มงีานที่ต้อง

ออกไปประสานงานกบัพื้นทีว่จิยัในหลายๆ ด้าน เช่น ไปตัง้เครือ่ง

วัดปริมาณฝุ่น เก็บตัวอย่างปัสสาวะ รวมถึงไปเข้าเยี่ยมบ้าน

อาสาสมัครโครงการเพื่อไปทำาแบบสอบถาม และเก็บข้อมูล

ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการเรียนรู ้ และการฝึกฝน           

เพื่อให้การทำางานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วนในงาน

สถาบันฯ เราก็ต้องมีบางมุมที่เราต้องผ่อนคลายจากการ  

ทำางานบ้าง ซึ่งสามารถทำาได้ทุกอย่าง (55555)

คุณท�างานภาคสนามบ่อยมาก แบ่งเวลาให้กับครอบครัว

หรอืท�าความเข้าใจกับครอบครัวอย่างไรบ้าง

 ในส่วนครอบครวันัน้ ได้อธบิายให้เข้าใจถงึลกัษณะงาน

ทีท่ำานัน้ต้องทำาอะไรบ้าง  มอีะไรทีต้่องรบัผดิชอบ ต้องออกพื้นที่

ภาคสนาม ซึ่งทางครอบครัวก็เข้าใจเป็นอย่างดี และที่สำาคัญ 

เราชี้ให้เห็นถึงในอนาคตที่เราต้องเรียนและทำางานในเวลา

เดยีวกัน ซึ่งทัง้หมดทำาเพื่อครอบครัว

คดิว่าอะไรทีท่�าให้คุณได้รบัเลอืกเป็นพนกังานโครงการวจิยั

ที่มอีายุงาน 3-8 ปี สายปฏบิัตกิารภาคสนามดเีด่น

 คิดว่าตั้งแต่ทำางานมา เราเป็นคนที่ตั้งใจทำางาน        

ขยันหม่ันเพียร อดทนและทุ่มเทกับการทำางานทั้งในห้องแล็บ

และในภาคสนาม  มคีวามกระตอืรอืร้นในการทำางานตลอดเวลา

และมีความต้องการศึกษาเรียนรู ้ในส่วนที่ยังขาดความรู ้      

ความเข้าใจเพื่อเพิ่มทักษะ ความชำานาญ ในด้านต่างๆ อีกทั้ง

ต้องมีความรับผิดชอบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย พร้อมทั้งดูแล

และบำารุงรักษาเพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

ระหว่าง Indoor กับ Outdoor ชอบอะไรมากกว่ากัน      

หมายถึงการท�างานในห้องแล็บหรือการออกไปท�างาน  

ภาคสนาม

 คดิว่าชอบทัง้ 2 แบบนะ เพราะแต่ละแบบก็จะมคีวาม

ยากง่ายในการทำางานแตกต่างกนัไป และรวมทัง้ยงัต้องใช้ทกัษะ

กระบวนการในการทำางานที่สอดคล้องกันทัง้ 2 แบบ แยกออก

จากกันยาก ต้องใช้ข้อมูลที่เสรมิหนุนกัน

พนกังานโครงการวจิยัทีม่อีายงุาน 3-8 ปี สายปฏบิตักิารภาคสนามดเีด่น

"เราชี้ให้เห็นถึงในอนาคตที่เราต้อง
เรียนและท�างานในเวลาเดียวกัน   
ซึ่งทั้งหมดท�าเพื่อครอบครัว"

ALL-AROUND PLAYER
- แสวง  กาวิชัย : ชายผู้สามารถท�าได้ทุกอย่าง (จริงๆ) -
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ร่วมบริการวิชาการเนื่องในวันเอดส์โลก

ฉลอง 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ ร่วมกบัหน่วยโรคตดิเชื้อ

และเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควชิาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มช. จัดกจิกรรมเนื่องในงานวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2559 

ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม

บริการวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ โดยนอกจากจะมีการจัดนิทรรศการให้ความรู ้เรื่อง       

เกีย่วกับโรคตดิเชื้อเอชไอว/ีเอดส์ การให้บรกิารเจาะเลอืดเพือ่ตรวจ

หาเชื้อเอชไอวีและการให้คำาปรึกษาจากแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญฟร ี    

การร่วมสนุกเล่นเกมตอบคำาถามชิงรางวัลแล้ว ยังมีการเสวนา

หัวข้อเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำาวันร่วมกับผู ้ที่มีเชื้อเอชไอว ี           

จึงถือได้ว่ากิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลกครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อให้เข้าถึง 

คนทุกเพศทุกวัย อันจะเป็นหนทางในการลดการติดเชื้อเอชไอว ี   

ให้ลดลงได้ในอนาคต

 ขณะเดียวกัน ที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง 

จ.เชยีงใหม่ ก็ได้มกีารจดักจิกรรมงานวันเอดส์โลก World AIDS Day 

"ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุตเิอดส์" เช่นกัน ซึ่งสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์

สุขภาพ ก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการ    

ออกบทูเลน่เกมและใหค้วามรูร่้วมกบัภาคเีครอืขา่ยคนทำางานด้าน

เอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่างแวะเวียนเข้ามาร่วมกิจกรรม   

ในครั้งนี้อย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก่

ตัวแทนจากหน่วยงานที่ทำางานด้านการป้องกันเอดส์มาอย่าง       

ต ่อเนื่อง รวมถึงสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์สุขภาพ โดยม ี            

พญ.นันทสิา  โชตริสนริมติ รองหัวหน้าศูนย์วจิัยด้านโรคเอดส์และ

โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ เป็นตัวแทนรบัรางวัลจากนายณฐัฐ์ชูเดช  

วริยิดลิกธรรม รองนายกเทศมนตรนีครเชยีงใหม่ อกีด้วย
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โครงการปันรัก ปันอุ่น แด่ชาวกัลยาณิวัฒนา 

ฉลอง 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 เนือ่งในโอกาสสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพจะครบรอบ 

50 ปี จากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการสู่สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ ในปี พ.ศ. 2560 สถาบันฯ จงึได้จัดโครงการ

ปันรัก ปุ ันอุ ่น แด่ชาวกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นกิจกรรมความ             

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) เพื่อระดมเงินและของใช้     

ทีจ่ำาเป็น จากชาวสถาบนัฯ นำาไปชวยเหลอืชาวบ้านใน อ.กัลยาณวิฒันา 

จ.เชียงใหม่ ที่เกิดเหตุนำ้าป่าไหลหลากจนพัดพาเอาสิ่งของและ

ทรัพย์สิน ตลอดจนข้าวที่ชาวบ้านปลูกไว้กิน สร้างความเสียหาย

และความเดอืดร้อนให้แก่ชาวบ้านเกอืบ 900 คน เมื่อช่วงต้นเดอืน

พฤศจิกายนที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 สถาบันฯ   

ได้รวบรวมเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว และของใช้ที่จำาเป็นในช่วง         

ฤดหูนาวนี้ ไปมอบให้กบันายแพทย์ประจนิต์  เหล่าเทีย่ง ผูอ้ำานวยการ

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อให้ช่วย

กระจายสิ่งของดังกล่าวไปยังชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน        

ได้อย่างทัว่ถงึ อกีทัง้ยงัได้ร่วมปลกูต้นไม้เพือ่ทำาแนวกนัไฟป่าภายใน

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาด้วย

 จากนั้นชาวนอกจากนี้ชาวสถาบันฯ ได้เดินทางไปยังวัด

จันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา เพื่อถวายผ้าห่มและชุดสังฆทานแด่       

พระสงฆ์ และยังได้เดินทางไปมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำานวน       

10 เครื่อง ให้กับโรงเรยีนบ้านแจ่มหลวง อ.กัลยาณวิัฒนา อกีด้วย
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ท�าด้วยใจ ไปด้วยกัน ร่วมสร้างฝันให้เด็กดอย

กจิกรรมวนัเดก็ฉลองครบรอบ 50 ป ีสถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์สขุภาพ

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องใน

โอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ ภายใต้แนวคดิ 

ทำาด้วยใจ ไปด้วยกนั ร่วมสร้างฝันให้เด็กดอย ณ โรงเรยีนบ้านแจ่มหลวง 

อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 โดยนำา

อปุกรณ์เครือ่งใช้ ของเล่น และเงนิสนับสนนุ จากบคุลากรของสถาบนัฯ 

พร้อมทั้งกิจกรรมที่สอดแทรกความรู ้ด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น

กิจกรรมประเมินภาวะโภชนาการของเด็กว่าเด็กมีการเจริญเติบโต

สมวัยหรือไม่, เกมบิงโกสารเสพติด ที่จะสอดแทรกความรู ้ด้าน        

สารเสพตดิผ่านเกมบงิโกทีไ่ด้ออกแบบขึ้นมาใหม่ และกจิกรรมล้างผกั

และผลไม้เพื่อให้เด็ก ตลอดจนชาวบ้านรู้จักการล้างผักที่ถูกต้อง     

ช่วยลดสารเคมีทางการเกษตรได้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เมื่อเด็กได้     

เข้าร่วมครบทกุฐาน จะมสีทิธิจ์บัรางวัลพเิศษทีช่าวสถาบนัฯ ได้ร่วมแรง

ร่วมใจกันหามาให้เพื่อเป็นการสร้างฝันและกำาลังใจ เพื่อให้เด็ก           

ใน อ.กัลยาณวิัฒนา เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดมีคีุณภาพ พร้อมที่จะรับใช้

สังคมและประเทศชาตติ่อไปในอนาคต
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"Doing & Training"

 ดร.สุรัตน์ หงษ์สบิสอง นักวจิัย สังกัดหน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ คว้ารางวัล โปสเตอร์งานวิจัยยอดเยี่ยม         

(Best poster) ด้วยผลงานการนำาเสนอโปสเตอร์งานวิจัยเรื่อง           

Development of magnetic particular bead immunoassay for          

detecting 3-PBA, a major metabolites of pyrethroid insecticides  

by using specific monoclonal antibody ในงาน 13th Asian Conference 

on Analytical Sciences (ASIANALYSIS XIII) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส 

จ.เชยีงใหม่ เมื่อวันที่ 8-11 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง

คว้ารางวัลโปสเตอร์ งานวิจัยยอดเยี่ยม

...

 Prof. Dan Norbäck, Ph.D.   Professor in Environmental Medicine,           

Department of Occupational and Environmental Medicine, University Hospital, 

Uppsala, Sweden ไดเ้ดนิทางมาสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ ระหว่างวันที ่3-7 

มกราคม 2560 เพื่อเริ่มความร่วมมอืทางวชิาการในโครงการ Haze Free Thailand 

(HFT_RIHES) ที่สถาบันฯ ได้รับทุนจากสำานักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ(วช.) 

และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีระยะเวลาวิจัย 3 ปี (พ.ศ.2559-2562) และม ี

ดร.ทพิวรรณ ประภามณฑล นักวจิัยอาวุโส จากหน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

เป็นหัวหน้าโครงการ โดยการเยอืนสถาบันฯ ในครัง้นี้ Prof. Dan Norbäck ได้รับการ

ต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันฯ             

ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

พร้อมด้วยคณะนกัวจิยัของหน่วยวจิยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ เพือ่สร้างสมัพนัธ์และ

ทำาให้งานวจิัยมคีวามราบรื่นด้วย

นักวิจัยจากประเทศสวีเดนสานความร่วมทางวิชาการกับสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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"Activities"

 "ร่วมแสดงความยินดีกับ
ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม"่

สถาบันวิจัยสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้าย      

วันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม วันที่ 26 มกราคม 2560

คณะวิจิตรศิลป์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี                  

คณะวิจิตรศิลป์ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 
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ตารางกิจกรรม

6 - 10    กุมภาพันธ์ 2560

17               กุมภาพันธ์ 2560

กุมภาพันธ์ 2560
นางสาววรางคณา  นาคเสน นกัวทิยาศาสตร์ เข้าร่วมศกึษาดงูานต่างประเทศ ปรกึษาวางแผน

การวิจัยด้านการตรวจวัดสารบ่งชี้ขีวภาพจากการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศ กับ Institute 

of Urban Environment, China Academy of Sciences, Xiamen, Fujian ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

ศาสตราจารย์ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภญิโญ รองผู้อ�านวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

เข้าร่วมประชุม 2017 Annual ACTG Clinical Trials Group Scientific Retreat ณ Grand Hyatt 

Seattle Hotel, Seattle, WA ประเทศสหรัฐอเมรกิา

สถาบันฯ จัดทำาระบบ LED TV เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถาบันฯ 

ในระยะเริ่มแรก ทดลองติดตั้งไว้ที่ ชั้น 1 อาคาร 1 และคาดว่าจะขยายไปยัง

อาคาร 2 และอาคาร 3 ต่อไป ในภายหลัง

         หน่วยงาน โครงการวิจัยใด ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ตนเอง 

สามารถส่ง presentation มาได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ VDO, Powerpoint 

ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ 

อีเมล์ uwanna@rihes.org หรือโทร 36148 ต่อ 118
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย..เรยต้องจัดเต็ม ช้านรวยแระ...เฮงๆๆๆ ท้ายปี...ลาล้าลาล้าๆๆ ...เฮงๆๆ

SELFIE! กะสาวๆ นี่..มีแบนม๊ะ?..อิ อิ รับโล่ บุคลากรดีเด่น ไหง..หน้าเศร้าแบบเน้ล่ะคะ...

อืม..ก็เข้าใจละ ว่าฟังประวัติแต่ละคน

กว่าจะจบ..นานน.. มว๊ากๆๆๆ...555

Congratulations…. มารับช้า..ยังดีก่าไม่มา..^-^
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คุงป้าขา...เป็นอารายไปคะ???? เกิดอารายขึ้นถึง...วงแตรก..ก

งานอาร์ต...ต้องมา ทีมเวิร์คของพวกเรา BY NICHA ใครกัน..มอบหมายงานให้น้องขวัญเนี่ย! 

ใจร้ายๆๆๆ

หมวกหมอ..มีความมุ้งมิ้ง..น่าร๊ากกๆๆๆ
กัลยาณิวัฒนามินิมาราธอน... วิ่งซุ่มมืด จ�าเป็นต้องมีตัวช่วย  

แสงไม่พอ...ต้องมี Accessary ส่องน�าทาง...
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เบื้องหลังการถ่ายท�า...กว่าจิได้ภาพสวยสมจริง..

ถ้า BLUE SCREEN อีกนิดส์ นี่...จัดเต็มเรยค่ะ

บ่หันหน้ามาเรย ชายหนุ่ม ขอถ่ายรูปหล่อๆ ก�าเต๊อะ....

เอิ่ม ไปละ...ไปละ..ฟั่งเอาไปส่งฮื้อเขา เด๋วบ่ทัน..

 ผู้ใช้แรงงานก็งี้ล่ะ ต้องท�างานแข่งกะเวลา...คริ คริ

บอกว่ารักซักกะติ๊ด.. ซักกะนิด.. 

LITTLE BIT แค่นี้ก็พอ LITTLE BIT 

….LITTLE MORE.. คร๊าบ..

กราบขอบพระคุณ...พ่อยก..

ที่เอ็นดูเด็กๆ ในสังกัด 

รักน้อยๆ แต่รักนานๆ...     
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 สัปดาห์สิ้นเดือนของปีใหม่ก็จะหมดแล้ว อ้าวปีนี้ใครจะทำาอะไร     

ก็รีบทำานะจ๊ะ เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน พูดถึงเดือนของปีใหม่นี้ เรามี

ข่าวดีมากมายเลยนะจ๊ะ ซึ่งข่าวดีอันแรกก็คือ ผู้อำานวยการของเราได้รับ

เกียรติบัตรศาสตราจารย ์ เกียรติ คุณ สาขาวิชาเวชศาสตร ์ชุมชน                           

รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี   

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ตอนนี้ตำาแหน่ง ผอ. ของเราใน

จดหมายก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะจ๊ะ ต้องเป็นว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   

นายแพทย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ นะคะ ใครที่เขียนลงท้ายจดหมาย    

เขยีนตามนี้เลยนะคร๊า รับรองว่าคุงฉันทนาไม่ดุคร้า 555

บอกกล่าว

รอบบ้าน

By...พี่แมงเม้าท์

       แห่งไร่เห็ด
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 ต่อมาข่าวดีอีกข่าวก็คือ คุณกนิษฐา  ไทยกล้า ได้รับรางวัล        

ผู้ปฏบิัตงิานดเีด่น (รางวัลช้างทองค�า) กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2559 โดยได้รับจาก ศาสตราจารย์

เกยีรตคิุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรศีุกร ีอุปนายกสภามหาวทิยาลัย รักษาการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560                  

ที่ผ่านมา

 และที่ขาดไม่ได้ พี่แมงเม้าท์ของแสดงความยนิดกีับบัณฑติ มหาบัณฑติ และดุษฎบีัณฑติ สถาบันฯ ทุกท่านที่ได้

เข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตรในปีนี้ แสดงความยนิดกีับทุกท่านด้วยนะคร้า
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I  English
By Kittipong & Arunrat

ภาษาอังกฤษ อ่านเองเก่งเอง

 หลายคนอาจหงุดหงดิกับภาษาอังกฤษของตัวเอง เรยีนมาตัง้แต่อนุบาลแต่ทำาไมยังพูดไม่ได้ อ่านไม่รู้เรื่องสักท ี

ปัญหาของการสือ่สารภาษาอังกฤษไม่ได้นี้มันมาจากอะไรกนัแน่ จะแก้ปัญหาและพฒันาภาษาองักฤษของตวัเองได้อย่างไร 

แล้วมหีนทางอืน่ทีจ่ะเรยีนรูภ้าษาองักฤษได้ตลอดเวลาหรอืไม่ คำาตอบคอื มค่ีะ หนทางทีด่ทีีสุ่ดของการเรยีนภาษาองักฤษ

หรอืภาษาทีส่ามใดๆ กต็าม คอืการไปอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีเ่ต็มไปด้วยการใช้ภาษานัน้ หรอืพดูง่ายๆ คอืไปอยูต่่างประเทศ

นั่นเอง แต่จะมสีักกี่คนที่ทำาแบบนัน้ได้

 มหีนึ่งวธิทีี่ได้ผลด ีประหยัด และเรยีนรู้ได้ตลอดเวลาคอืการฝึกฝนด้วยตัวเองตามสื่อและช่องทางต่างๆ ที่มอียู่

มากมายในโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาใดก็แล้วแต่มีเพียง 4 ทักษะหลักๆ ที่เราจะต้องเรียนรู้ คือ            

ฟัง พูด อ่าน เขยีน ในตอนนี้จะขอเน้นเรื่องการอ่านก็แล้วกันนะคะ

 สำาหรับการอ่านนั้น อ ่านน้อยได้น ้อย       

อ่านมากได้มาก อันนี้ขึ้นอยู ่กับความขยันของ         

ตวับคุคลจรงิๆ ทกุครัง้ทีเ่ราอ่านเราจะได้อะไรเสมอ 

สำาหรับฉบับนี้จะขอให้ผู ้อ ่านได ้อ ่านประวัติที่             

น่าสนใจของคุณ Andrew Biggs นักข่าวจาก

ประเทศออสเตรเลยีทีห่ลงรกัประเทศไทย จนฟัง พดู 

อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ และสามารถเรียน      

และสอบจนจบจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง            

ซึ่ ง เ รี ยกได ้ ว ่ า เขา เป ็นฝรั่ งคนแรกที่ จบจาก

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เรื่องราวที่น่าสนใจจะเป็นยังไง

ลองอ่านให้รู้ และถือเป็นการฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

ไปด้วยนะคะ
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 Andrew Biggs was born in Brisbane, Australia. He worked as a journalist 

up until Valentine’s Day, 1989, when he flew to Bangkok. His plan was to stay for 

two days in Thailand on the way to London to work as a journalist. Two days turned 

into two weeks, which turned into two months, which turned into two years …       

which turned into more than two decades. 

 Early on he started up Nation Junior Magazine, a magazine for Thai             

high school students which became a big hit. Soon he was touring Thailand               

extensively, holding seminars and speeches on learning English.

 The magazine created other opportunities; in 1994, NJ Live, Thailand’s first 

English talk-back radio show, was launched. The next year, NJTV began on Channel 

11, and then a Saturday afternoon TV show on Channel 9 called NJ Saturday began 

in 1996.

 He has written more than 16 books in Thai. The first, Thailand in My Eyes, 

was a number one bestseller and he followed that up with How to Speak English Like 

a Guava, which has sold more than 300,000 copies. Altogether he has sold             

more than 750,000 books.

 In 2002 he made the news when he graduated with a Bachelor’s Degree 

in Mass Communication and the Thai language from Ramkhamhaeng University,     

the first westerner to graduate from that university.

 He received two awards from the Thai Government; the Ministry of Culture 

awarded him Excellent User of the Thai Language (the first westerner to receive     

the award), and in 2011 he was awarded the position of Thai Spoken Language 

Ambassador. In addition, he received the Petch Siam Award for excellence in using 

the Thai language.

 These days Andrew Biggs writes regular columns for The Bangkok Post and 

I Get English Magazine. He has a Twitter following of more than 450,000, putting 

him in the Top 10 for Thailand. In 2013 the Australian Government recognized           

his work in their “Australia Unlimited Global 50”, the top Australian expatriates   

making waves around the world.
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เหตุผลที่ควรไป
ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก

คนึงนุช  ลังกากาศ

ดอยหลวง

เคยได้ยินชื่อดอยหลวงเชียงดาวไหม 
เคยไปไหม หลังจากที่ไปมาแล้ว
จะมาบอกว่าไปท�าไม... 
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1. ไปเดินออกก�าลังกาย
 

 ดอยเชยีงดาว หรอืดอยหลวงเชยีงดาว เป็นยอดเขา

ที่มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากดอยอินทนนท์    

และดอยผ้าห่มปก ดอยหลวงเชียงดาวมีความสูง 2,275 เมตร 

(7,139 ฟุต) จากระดับนำ้าทะเล ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

เชยีงดาว อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ 

 ไปดอยหลวงเชียงดาว ให้คิดว่าเป็นการไปเดินออก  

กำาลังกาย เพราะว่าเราจะเดินไปเรื่อยๆ เดินช้า เดินเร็ว เดินไป   

พักไป เดนิขึ้นเขา เดนิลงห้วย เดนิก้มหน้า เดนิจำา้ๆ เดนิไปบ่นไป 

เดินนาน เดินทน จนสุดท้ายเราจะต้องทนเดินเพื่อให้ไปถึงจุด     

กางเต๊นท์ 

 เส้นทางของการเดนิพชิติยอดดอยหลวงม ี2 เส้นทางหลกั 

คือ เส้นทาง “เด่นหญ้าขัด” มีระยะเดินทางประมาณ 8.5 

กิโลเมตร เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้         

เพราะเส้นทางไม่ชันมาก เดินได้เรื่อยๆ ซึ่งพวกเราก็เลือก           

เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินขึ้นดอยหลวง เราออกเดินทางจาก       

จดุลงทะเบยีน เขตรักษาพนัธ์สตัว์ป่าเชยีงดาว โดยจ้างรถใหไ้ปส่ง

ที่จุดเดินเท้า ซึ่งห่างจากจุดลงทะเบียนประมาณ 32 กิโลเมตร    

ซึ่งรถที่จะไปส่งเรานี้เป็นรถ 4WD เนื่องจากเส้นทางเป็นการขับ  

ขึ้นเขา มคีวามสูงชัน  และควรต้องมคีวามเชี่ยวชาญและชำานาญ

เส้นทางด้วย เพื่อความปลอดภัย เริ่มเดินจากหน่วยพิทักษ์ป่า     

ขุนห้วยแม่กอก 11.00 น. ไปถงึจุดกางเต้นท์ประมาณ 15.30 น. 

รวมระยะเวลาเดนิประมาณ  4.30 ชั่วโมง
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 เส้นทาง”ปางววั” เป็นเส้นทาง

ทีม่รีะยะเดนิเท้าประมาณ 6.5 กโิลเมตร 

และเส ้นทางนี้ขึ้นชื่ อ เรื่ องความโหด          

และความชัน พวกเราจึงได้เลือกทางนี้   

เป็นเส้นทางเดินกลับ ซึ่งก็เป็นอย่างที่   

บอกต่อๆ กันมาว่ามันทั้งชันและโหดมาก

ถ้าหากเลือกเดินขึ้นจากทางนี้เราไม่น่าจะ

เดินไหว นอกจากความชันแล้วมันยังลื่น  

อีกด้วย และตอนเดินกลับพวกเราเดินกัน

โดยมีไม้เท้าวิเศษช่วย และเดินลงกันแบบ

จกิหวัแม่เท้ากันเลยทเีดยีว เส้นทางนี้เราใช้

เวลาเดนิกันทัง้หมด 5 ชั่วโมง

 เส ้นทางเด ่นหญ ้า ขัดและ      

เส้นทางปางวัว จะมาเจอกันที่สามแยก

ปางวัว จุดนี้เป็นจุดที่เราจะเจอ คนนำาทาง 

ลูกหาบ และนักท่องเที่ยวน่ังพักผ่อน        

กินข ้าวพูดคุยกัน พักดื่มนำ้า กินขนม         

เพิ่มพลัง เพราะถือได้ว่าสามแยกนี้อยู่   

ครึ่งทางของเส้นทางเดนิขึ้น-ลงดอยหลวง
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2. ไปดูดอกเทียนนกแก้ว
 

 ดอยหลวงเชยีงดาว เป็นป่าที่คงความอุดมสมบูรณ์ และมคีวามหลากหลายของธรรมชาต ิเหมาะสำาหรับการศกึษา

ระบบนเิวศน์ ระหว่างเดนิทางจะได้พบกับเส้นทางป่าโปร่งบ้าง เดนิท่ามกลางไม้ยนืต้นขนาดใหญ่ที่แสงแดดส่องลงมาได้ยาก

บ้าง มปี่าไผ่บ้าง ดงกล้วยบ้าง เป็นระยะๆ ระหว่างทางมดีอกไม้ให้ชมมากมายหลายชนดิ ดอกไม้ที่ขึ้นชื่อที่ต้องแวะดูคอืดอก

เทียนนกแก้ว ซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่น ขึ้นตามใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ในป่าดิบเขาหรือบริเวณโขดหินปูนที่อยู่สูง จากระดับนำ้าทะเลตั้งแต่ 

1,500-1,800 เมตร และพบได้เพยีงที่เดยีวคอืที่ดอยหลวงเชยีงดาว ดอกจะบานราวเดอืนตุลาคม – พฤศจกิายนเพราะเป็น

ช่วงที่มมีฝีนและความชื้นสูง

3. ไปดูเลียงผา
 

 เลียงผามีลักษณะคล้ายกวางผา มีความสามารถในการปีนป่ายที่สูงชันได้  

อย่างคล่องแคล่ว และเป็นสัตว์ป่าสงวนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์เพราะถูกล่า เนื่องจาก

ความเชื่อที่ว่านำ้ามันจากเลียงผาสามารถช่วยรักษาและสมานแผลและกระดูกได้  

นอกจากการล่าแล้วการบุกรุกป่าเพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตร ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำาให้

เลียงผามีจำานวนน้อยลง ระหว่างที่ขึ้นไปรอชมพระอาทิตย์ตก จึงเป็นช่วงเวลาสำาหรับ

การมองหาเลยีงผาตามสันเขา และเราก็โชคดทีี่เลยีงผาเดนิออกมาโชว์ตัว 
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4 .  ไ ป ล อ ง ส ้ ว ม ที่ เ ป ็ น มิ ต ร                          
กับธรรมชาติ 
 

  ส้วมหลุมในตำานาน ที่ขุดหลุมแล้วเอาไม้พาด    

เพื่อเหยียบ ปลดปล่อย กำาแพงก็ใช้สแลนดำาขึงไว้ป้องกัน

การแอบมอง ซึ่งส้วมจะมีการเคลื่อนย้ายไปได้ ขึ้นอยู่กับ

ปริมาณและจำานวนคนใช้ ... ไปครั้งนี้ไม่ได้ลองใช้ส้วมนี้  

และก็รู้สกึโชคดมีากที่ไม่ได้ลอง

 ถ้าจะถามว่าถ้าปวดเบาทำายังไง ก็ระหว่างทาง    

ที่เดินขึ้นและลง ถ้าหากปวดเบาๆ ก็หามุมที่ลับตาคน      

และก็จัดแจงทำาธุระเบาๆ กันตามสบาย แต่ถ้าจุดที่เลือก

เข้าไปพบว่ามกีระดาษชำาระหรอืกระดาษเปียกให้เป็นประปราย 

ก็แปลว่าจดุนัน้ ได้มคีนสร้างแลนมาร์คไว้แล้ว บรื้อส์...

5. ไปดูทางช้างเผือก
 

 จะมีสักกี่ครั้ งที่ เราจะเห็นทางช ้างเผือกได ้          

โดยไม่ต้องตืน่ตอนดกึๆ ทีด่อยหลวงพอคำา่ปุป๊ มดืจรงิจงัมาก 

ดาวเต็มท้องฟ้าเราสามารถมองเห็นทางช้างเผือกได้    

อย่างชัดเจน สวยและโรแมนตกิที่สุด

http://travel.mthai.com/app/uploads/2015/08/ดอยหลวงเชยีงดาว.jpg
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6. ไปดูพระอาทิตย ์ตกบนยอด     
ดอยหลวงเชียงดาว
 

  ใช้เส้นทางเดินจากบริเวณกางเต๊นท์อ่างสลุง    

เป็นทางเล็กๆ ไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ระยะทาง

ประมาณ 200 เมตรใช้เวลาเดนิไม่นาน คนนำาทางกล่าวไว้ 

(หรอออออ...) เป็นระยะทาง 200 เมตรที่ต้องใช้ทักษะ    

การปีน การคลานและไต่ ไปเรื่อยๆ และก็จะได้เจอคน  

เยอะมาก เยอะเป็นหนอน พร้อมกับวิวที่เพื่อนในเฟสบุ๊ค

ต้องอจิฉา
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7. ไปดูทะเลหมอกพระอาทิตย์ขึ้น    
บนยอดดอยกิ่วลม
 

 ตื่นตั้งแต่ตอนตีห้า เพื่อเริ่มเดินจากจุดกางเต๊นท์  

ไปยอดดอยกิ่วลมใต้ (ดอยกิ่วลมเหนืออยู ่ไกลจากจุดนี้          

ใช้เวลาเดนิเท้าไปอกีกะคร่าวๆ น่าจะประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง) 

ใส่เสื้อกันฝนแบบบางที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อคลุม เพื่อกัน

นำ้าค้างที่ลงจัด เส้นทางเดินนี้เป็นเส้นทางชันและอาจ            

ลืน่ล้มได้ และบางจดุยงัเป็นหนิ ซึ่งต้องเดนิกนัอย่างระมดัระวงั 

เพราะก่อนที่พระอาทิตย์ขึ้นเส้นทางจะมืดมาก ทุกคนต้องมี

ไฟฉายตดิตัวไว้ คนนำาทางบอกว่าเดนิไม่ไกล (อกีแล้ววววว) 

พวกเราใช้เวลาเดินเท้าเกือบหนึ่งชั่วโมง ก็ไปถึงจุดชม       

ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น บนยอดดอยมีสัญญาณ

โทรศัพท์ด้วยนะ อัพโซเซียลกันไปค่ะ Instagram FaceBook 

ยังไม่พอ โปเกมอนก็มีนะ ยาวไปปป ... การเริ่มต้นวันใหม่   

กันบนยอดดอยกิ่วลมนี่มันช่างดจีรงิๆ ^_____^ 
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 ขอบคุณเพือ่นร่วมทาง ส�าหรบัค�าเชญิชวน

เพื่อเดินไปพบเจอสิ่งสวยงามตามธรรมชาต ิ       

และน�า้ใจของคนทีเ่ดนิทางผ่านมา การเดนิทางไป

ดอยหลวงเชียงดาวจบลงแล้ว แต่สมาชิกและ     

การเดนิทางของพวกเรายังไม่จบ พบกนัใหม่เมือ่มี

การเดนิทางครัง้ใหม่
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เกาหลี
(อีกรอบ) มั๊ย???

ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก
อรณิชชา แก้วทิพย์

R oad  t o  W in t e r 
Olympic 2018 ^ ^

ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก

แพทย์หญิงนันทิสา  โชติรสนิรมิต 

ตอนที่  1  ลอง ส่ิ ง ใหม ่ ๆ  ก ล้ิ ง ไปด ้ วยกัน
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 ถ้าพูดถึงเที่ยวเกาหลี คงจะนึกถึงการตามรอยซีรีส์ เที่ยววัดเที่ยววัง ขึ้นเขา ใบไม้เปลี่ยนส ี     

หรือสนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ขอเล่าประสบการณ์การไปเที่ยวเกาหลีในฤดูหนาวแบบได้ลองทำาอะไร

ใหม่ๆ ดูบ้างค่ะ

 ย้อนกลบัไปเมือ่สองปีก่อน หลงัจากได้ดไูอด้อลเกาหลเีล่นสโนว์บอร์ดพุ่งลงมาจากบนยอดเขา

แล้วน่าสนุกตื่นเต้น จงึเกดิความอยากรู้ว่านูน่า (พี่สาว) อย่างเราจะซิ่งกับเค้าบ้างได้หรอืเปล่า ปลายปี 

2558 จึงวางแผนชวนครอบครัวไปเที่ยวสกีรีสอร์ทที่เกาหลี ซึ่งลูกชายทั้งสามก็ตอบตกลงทันทีเพราะ

ชอบกจิกรรมตื่นเต้นท้าทายและอากาศเย็นระดับตดิลบอยู่แล้ว ทรปินี้ได้ชวนเพื่อนสนทิคนไทยและสามี

คนฝรั่งเศสชื่อ Arnaud (อาโน่) ซึ่งเล่นสกีเป็นอยู่แล้วไปด้วยหวังให้ช่วยดูแล 5 ชีวิตที่ไม่เคยเล่นกีฬานี้    

มาก่อนเลย ตอนแรกที่บอกว่าสนใจสโนว์บอร์ด อาโน่แนะนำาให้เล่นสกีเพราะสนุกกว่า หลังจากอาโน่    

ได้ดูข้อมูลสกีรีสอร์ทจากลิ้งค์ที่ส ่งไปให้หลายแห่ง สุดท้ายก็ให้ความเห็นว่าที่ยงพยองรีสอร์ท              

(Yongpyong resort) น่าเล่นที่สุดเพราะดูจาก Slope แล้วน่าจะเหมาะกับมือใหม่หัดขับอย่างพวกเรา      

แล้วก็ม ีslope โหดๆ สำาหรับมอืโปรด้วย

 รสีอร์ทนี้เคยเป็นสถานทีถ่่ายทำาซรีย์ีเรือ่ง Winter love song ทีโ่ด่งดงัจนทำาให้เกาะนามแิทบแตก

มาจนถงึปัจจบุนั (ตอนไปเกาหลคีรัง้แรกกไ็ด้ตามน้องเก๋ ปิยธดิาไปกอดรปูป้ันพระเอกทีเ่กาะนามมิาแล้ว

แต่สารภาพว่าไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้เลย 555) ปีหน้ารีสอร์ทแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา

โอลิมปิกฤดูหนาวในช่วงวันที่ 9 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 หวังว่าจะกลับไปใหม่ในฐานะตัวแทนจาก

ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วม (ชม) การแข่งขันให้ได้ค่ะ 555 
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 ตอนที่จองที่พักคดิอยู่หลายตลบ ในที่สุดก็ตัดสนิใจไปพักที่รสีอร์ทเลย เพราะตอนนัน้ยังไม่เห็น

ภาพว่าทีพ่กัอื่นจะไกลจากสกรีสีอร์ทขนาดไหนและการเดนิทางจะยากง่ายอย่างไร แต่นัง่รถบัสจากโซล

สามชั่วโมงมาจอดที่สกีรีสอร์ทเลยจึงน่าจะสะดวกสุดๆ สำาหรับที่พักที่ยงพยองรีสอร์ทมีหลายแบบ          

ให้เลอืก ทัง้โรงแรมและคอนโดมเีนยีมที่มหี้องใหญ่ห้องนั่งเล่นและครัว อยู่ได้มากกว่า 4 คนขึ้นไปแต่ช่วง 

high season ที่พักประเภทคอนโดซึ่งราคาถูกกว่าจะเต็มเร็วมาก ตอนที่ไปเป็นช่วงคริสต์มาสปีใหม่         

แต่เริ่มจองเดือน ต.ค. ตาม agoda, booking ไม่เหลือแล้ว สุดท้ายก็ต้องไปจองที่เวบไซต์ของรีสอร์ท  

www.yongpyong.co.kr ซึ่งมหีน้าภาษาอังกฤษและมขี้อมูลรายละเอยีดทุกอย่างดมีาก อเีมล์คุยกับทาง

โรงแรมจนได้ที่พักประเภทโรงแรมชื่อ Dragon Valley Hotel มาสองห้อง ส่วนเพื่อนกับสามีจอง                 

เกสท์เฮาส์ท้องถิ่นที่อยู่นอกรีสอร์ทเพราะถูกกว่าราคาที่พักในรีสอร์ทครึ่งหนึ่ง (พักที่รีสอร์ทประมาณ 

3,600 บาทต่อหนึ่งคนหนึ่งคนื ไม่รวมอาหาร) การพักที่สกรีสีอร์ทเลยมขี้อดคีอื

 * สะดวก ไม่ต้องเดนิทางไปมาระหว่างที่พักกับลานสก ี

 * ถ้าเหนื่อยหรอืหมดรอบตั๋วลฟิท์ที่ซื้อไว้ก็ขึ้นไปพักบนห้องรอรอบต่อไปได้ ยิ่งถ้ามี 

    อุปกรณ์สกหีนักๆ ด้วยแบกเดนิทางไปมาก็ยากหน่อย

 * สะดวกเวลาจะเล่นสกกีลางคนื (Slope เปิดให้เล่นได้ถงึเที่ยงคนืครึ่ง บางช่วงถงึ              

    ตสีองครึ่งและค่าลฟิท์รอบกลางคนืจะถูกลงนดิหน่อย) 

 * มสี่วนลดค่าลฟิท์หรอืกอนโดล่าที่จะขึ้นไป slope 30%

 ข้อเสียคือที่พักราคาแพงโดยเฉพาะส่วนที่เป็นโรงแรม ถ้าพักนอกรีสอร์ทแล้วตั้งใจมาเล่น       

เป็นเรื่องเป็นราวคงต้องมรีถส่วนตัว หรอืใช้บรกิารรถแท็กซี่ซึ่งเห็นมารับส่งคนที่โรงแรมตลอด แต่ก็ต้อง 

เตรียมเรื่องสื่อสารกับคนขับมาให้ดีดี เพราะคนขับรถสาธารณะที่เกาหลีไม่ว่าจะชนิดไหนส่วนใหญ่        

พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ยิ่งนอกโซลยิ่งหาคนขับฟุด ฟิด ฟอ ไฟด้วยยาก ต้องเตรียมที่อยู่ของที่พัก     

เป็นภาษาเกาหลีและเบอร์โทรของทีพ่กัเผือ่ให้คณุคนขับโทรไปคยุกนัเองถ้าหาไม่เจอ หรอืถ้าคดิว่าจะมา

เล่นพอได้ไอเดียซักสองสามชั่วโมงแล้วพอก็มากับทัวร์ก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้และประหยัดไปได้เยอะ       

ส่วนเพือ่นทีพ่กัเกสท์เฮ้าส์ท้องถิ่น โชคดทีีเ่จอเจ้าของใจด ีทัง้ทำากับข้าว ซักผ้า ขับรถรบัส่งมาถงึทีโ่รงแรม

และให้คำาแนะนำาต่างๆ รวมถงึตดิต่อร้านเช่าอปุกรณ์สกใีห้อกีต่างหาก แม้จะคยุกนัแบบองักฤษปนเกาหลี

ยังอุตส่าห์เข้าใจกัน 555 อาจุมม่าพยายามบอกว่าการที่นักท่องเที่ยวมาพักที่รีสอร์ทซึ่งมีทุกอย่าง         

ครบวงจรอยู่แล้วทำาให้รายได้ของท้องถิน่ลดลง แกจงึอยากให้ใช้บรกิารจากคนท้องถิน่บ้าง ซึง่กท็ำาให้ได้

เช่าอุปกรณ์ในราคาที่ถูกลงโดยเราเช่ากางเกงสกี รองเท้าบู้ท แว่นกันแดด ไม้สกี และสกีครบตาม     

จำานวนวัน ส่วนหมวกกับถุงมือก็ซื้อกันไปเลย ทางร้านจะขับรถมารับ - ส่งคนและอุปกรณ์ที่รีสอร์ท     

เล่นเสร็จวันสุดท้ายก็นัดเวลากับทางร้านให้มาเก็บคนืที่รสีอร์ทเอง
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  เวลาเลอืกรองเท้าบูท้กบัสก ีทีร้่านจะดขูนาดเท้าและนำา้หนักส่วนสงูของแต่ละคน แล้วกจ็ะหยบิ

มาให้ลองดูว่าหลังจากล็อค buckle และ strap ทุกจุดครบแล้วรู้สกึคับหรอืหลวม เจ็บหรอืไม่ ขอบอกว่า

รองเท้าบู้ทสำาหรับสกีจะหนักมาก รองเท้าจะถูกออกแบบมาให้ fix และจำากัดการเคลื่อนไหวบริเวณ     

ข้อเท้าเวลาเดนิแรกๆ จะเหมอืนหุ่นยนต์ ไม่ชนิก็จะล้มเอาได้ ยิ่งขึ้นลงบันไดยิ่งลำาบาก ต้องเดนิเกาะราว

ไปด้วยตลอดทาง จรงิๆ แล้วอุปกรณ์ทีส่ำาคญัมากอกีชิ้นแต่ครัง้นี้ไม่ได้ใส่เพราะไม่รูจ้รงิๆ คอืหมวกกนันอ็ค 

เพราะว่าเป็นกีฬาที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ศีรษะ หลัง ไหล่และแขนขาสูง (คือจริงๆ ถ้ามีอุปกรณ์หุ้ม        

ได้ทัง้ตัวก็จะดมีาก)

 การไปสกีครั้งแรกนี้นอกจากจะต้องเตรียมใจถึงๆ แล้วครูอาโน่สั่งแล้วสั่งอีกว่าต้องออกกำาลัง

เตรียมกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงไปด้วย พอไปเจอของจริงรู้เลยว่าสำาคัญมากๆ เมื่อได้อุปกรณ์ครบและ

พร้อมที่จะกลิ้ง เอ้ย ซิ่งแล้ว ก็แบกสกีกับไม้ของตัวเองกับรองเท้าหนักๆ เดินขึ้นไปที่เนินเตี้ยๆ ก่อน        

เพื่อหัดไหลและเบรค วิธีไหลแทบไม่ต้องสอนเพราะพร้อมจะไหลได้ทุกท่า 5555 แต่ถ้าจะไหลสวยๆ    

แบบมอือาชพีต้องทำาสกใีห้ขนานกัน (parallel) และตามองไปข้างหน้าอย่ากังวลที่สก ีซึ่งไม่เคยทำาได้เลย 

5555 ส่วนการเบรคนี่สำาคัญมากเลย ถ้าเบรคบ่จ้างนี่จะได้ไหลไปชนทุกอย่างที่ขวางหน้าระเนระนาด    

ไปด้วย วิธีที่เบสิกที่สุดก็คือให้แหกขาออกกว้างๆ ทำาสกีให้เป็นรูปตัว ^ แล้วจิกขอบด้านในสกีทั้งสอง   

กับหิมะ (ตามรูปเด็กฝรั่ง) ถ้าสกียังไม่หยุดแสดงว่ายังแยกขาไม่พอ ดังนั้นกำาลังขาเราต้องแข็งแรงมาก 

วันแรกๆ เบรคตลอดทาง พอหยุดขาสั่นไปหมด ส่วนวธิหียุดสกหีรอืชะลอความเร็วให้ช้าลงที่ยากขึ้นคอื

การ turn ซ้ายขวา ซึง่ถ้าทำาได้กจ็ะทำาให้ลลีาการเล่นสกขีองเราสวยงามกว่าไหลลงมาตรงๆ เยอะเลย ̂ ^
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 พอเริม่เบรคได้แล้ววนัต่อมากไ็ปซื้อตัว๋ลฟิท์เพือ่ขึ้นไปบน slope แล้วสกลีงมาจากข้างบน พอถงึข้างล่างกเ็ดนิไป

ขึ้นลฟิท์ต่อ จะไป slope เดมิหรอือยากไปลอง slope ใหม่ก็แล้วแต่ Slope ที่ยงพยองและตำาแหน่งของลฟิท์หรอืกอนโดล่า 

ดูได้ตามแผนที่ โดย Slope แบ่งตามเป็นสตีามความชันน้อยไปมากดังนี้ สเีขยีว สฟี้า สแีดง (ที่ยงพยองไม่มสีนีี้) และสดีำา 

ส่วนเส้นสีแดงคือลิฟท์หรือกอนโดล่า โดย Beginner อย่างเราก็เล่นได้แค่สีเขียววนไปวนมา ส่วนลูกชายสามคนตั้งแต่    

วันที่สามก็หายไปเล่นบนยอดแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยจนเย็น ก็จะมาเล่าให้ฟังอย่างสนุกสนานว่าวันนี้ไปแข่งกันที่ไหน         

มาบ้าง กลิ้งลงมากี่ตลบ คนที่ไม่กลัวความสูง ไม่กลัวความเร็ว ไม่กลัวการล้มจะเป็นเร็ว ซึ่งตัวเองเคยรู้สกึว่าสกมีันไหล

ลงมาเร็วมากแต่ พอดูคลิปที่ถ่ายมายังกับภาพสโลว์โมชั่น (คือกลัวไปเอง) แล้วจริงๆ มันก็สนุกตอนล้มกลิ้งไปบนหิมะ

เบาๆ  เนี่ยแหละค่ะ ถ้าไม่ไปชนใครหรอืใครมาชน
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 สรุปว่า วันแรกๆ ก็รู้สึกว่าคิดผิด แต่จ่ายตังส์มาแล้วก็ต้องอยู่ให้ครบ 5555 พอวันที่ 5         

เริ่มสนุกและรู้สึกว่าพริ้วขึ้นเรื่อยๆ จนครั้งสุดท้ายครูหลอกพาไปเล่น blue ซึ่งน่ากลัวมากๆ จนบอก 

ตัวเองว่า ไม่เอาอกีแล้ว 5555 ส่วนเด็กๆ บอกเล่นที่นี่จนเบื่อแล้ว น้าอาโน่เลยบอกว่าอย่างนี้ต้องไปที่ 

Alps เพราะอลังการและมันส์กว่านี้เยอะ ดังนัน้ช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมาก็เลยต้องไปพสิูจน์

 โปรดตดิตามตอนต่อไปนะคะ

*** http://www.blitzburg.it/en/holiday-region-kronplatz/

active-in-winter/skiing-region-kronplatz/

*** http://www.skivakantie-zoeken.be/skivakantie-

italie/skigebied-kronplatz

*** http://www.mahalo.cz/italie/destinace-italie/trenti-

no-alto-adige/kronplatz-plan-de-corones.html


