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เรยีนพี่น้องชาวสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพทุกท่าน

 ก่อนที่จะเล่าถึงการดำาเนินงานของสถาบันฯ ผมขออนุญาตเอ่ยถึงงาน         

หลายงานของสถาบนัฯ ทีไ่ด้จดัขึ้นในช่วงเวลาทีผ่่านมา ซึง่ล้วนแต่เป็นงานทีส่ำาคญัสำาหรบั

พวกเราทุกคนครับ

 1. การสำารวจความพงึพอใจในการทำางานของบุคลากรของสถาบันฯ ซึ่งจัดทำา

ขึ้นเพื่อสำารวจความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในหน้าที่รับผิดชอบ สภาพแวดล้อมในการ

ปฏบิตังิาน และด้านการบรหิารงานของสถาบนัฯ เพือ่นำาไปใช้ในการปรบัปรงุการดำาเนนิงาน

ของสถาบันฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น สทิธปิระโยชน์ และการพัฒนาตนเองที่ตรงใจบุคลากร 

โดยในการตอบแบบสอบถามจะไม่มีการระบุตัวตนและหน่วยงานที่สังกัดของผู้ตอบ    

ก็ได้รับความร่วมมอืจากพวกเราในการเข้าไปตอบแบบสำารวจเป็นอย่างด ีขอบคุณครับ

 2. ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันฯ ร่วมกับชมรมบุคลากรของ

สถาบันฯ จัดงานมุทติาจติเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณบุคลากรของสถาบันฯ ซึ่งปีนี้

มผีู้ถงึวาระเกษยีณอายุมากถงึ 8 ท่าน ได้แก่ คุณบุปผา  ประภาลักษณ์, คุณกติตพิงศ์  

รุง่เรอืงธนะกจิ, คณุธญัภรณ์  เกดิน้อย, คณุเสร ี พรหมวงัศร,ี คุณกนกพร  วบูิลย์ณฐักลุ,

คุณนงลักษณ์  ไชยพสิทิธิ์, คุณณรงค์  สทิธวิงศ์ และคุณสมพศิ  พรหมขัตแิก้ว โดยทัง้ 

8 ท่านได้ทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจทำางานให้กับสถาบันฯ อย่างเต็มที่ติดต่อกันมา    

หลายสิบปี ถือเป็นตัวจักรสำาคัญอย่างยิ่งที่ทำาให้สถาบันฯ ของเราพัฒนามาจนถึง           

ทุกวันนี้ สมควรที่พวกเราจะร่วมกันแสดงความขอบคุณทัง้ 8 ท่าน ซึ่งพวกร่วมก็ได้ร่วม

แสดงมุทิตาจิตและเลี้ยงส่งพวกท่านที่โรงแรมดวงตะวัน เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและ    

น่าประทับใจมากครับ

 3. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตัง้

สถาบันฯ ของเรา ซึ่งในปีนี้สถาบันฯ นอกจากจะจัดพธิทีำาบุญซึ่งจัดเป็นประจำาทุกปีแล้ว 

เนื่องจากเป็นวาระที่สำาคัญแห่งการครบรอบครึ่งศตวรรษของการก่อตั้งสถาบันฯ           

นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเป็นศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ กลายมาเป็นสถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สขุภาพทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัทัง้ในระดบั

ภมูภิาค ระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิซึง่ถอืเป็นผลงาน

ของผู้บริหารสถาบันฯ รุ่นก่อนๆ รวมทั้งบุคลากรของ

สถาบันฯ ตั้งแต่ยุคบุกเบิกมาจนถึงปัจจุบัน ปีนี้จึงได้   
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เรยีนเชญิท่านอดตีผู้บรหิารของสถาบนัฯ หลายท่านมาร่วมงาน 

และร่วมเสวนาถงึการดำาเนนิงานของสถาบนัฯ ในระยะเวลา 50 

ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บุคลากรของสถาบันฯ รุ่นใหม่ๆ ให้เกดิกำาลังใจและความมุ่งมั่น

ที่จะร่วมกับนำาพาสถาบันฯ อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน 

ก้าวเข้าสู ่ปีที่ 51 มุ ่งสู ่การเป็นสถาบันวิจัยระดับโลกด้าน

วทิยาศาสตร์สุขภาพ ตามวสิัยทัศน์ที่พวกเราได้ร่วมกันกำาหนด

เอาไว้ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการตามชั้นต่างๆ ใน   

อาคาร 1 ให้พวกเราได้เข้าร่วมและรับทราบว่าตัง้แต่อดตีจนถงึ

ปัจจุบัน เราได้สร้างและได้ให้อะไรออกสู่สังคมไปบ้าง หวังว่า 

ทุกคนคงได้รับความรู้ ความสนุก และความภาคภูมใิจในความ

เป็นสถาบันฯ ของพวกเราทุกคนนะครับ

 4. ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 นี้ จะมีการ         

ตรวจประเมินสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพตามแนวทาง 

EdPEx โดยคณะผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ซึ่งในปีนี้สถาบันฯ จะพยายามนำาแนวทางการพัฒนาองค์กร  

ด้านการศึกษานี้มาเป็นหลักในการดำาเนินงานของสถาบันฯ 

อย่างจริงจังมากขึ้น อยากให้บุคลากรทุกคนของสถาบันฯ       

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นแกนนำาในปัจจุบัน รวมทั้งที่จะก้าว      

ขึ้นมาเป็นแกนนำาในรุ่นต่อๆ ไป ได้ทำาความรู้จัก ทำาความเข้าใจ 

และนำามาใช้เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาตนเองและองค์กรต่อไป
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 สำาหรับการดำาเนินงานของสถาบันฯ หลังจากที่ผมได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันฯ ตั้งแต่วันที่    

27 มถิุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบรหิารสถาบันฯ (กบส.) ซึ่งมผีม อ.เกรยีงไกร อ.กติตพิันธุ์ พญ. นันทสิา ดร.จริประภา 

คุณบุปผา คุณนลิบล และคุณอรยิา ได้มกีารประชุมจัดเตรยีมวสิัยทัศน์ นโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย     

ในการบริหารงาน โดยได้รับคำาแนะนำาและความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำานวยการของสถาบันฯ เพื่อที่จะนำาเสนอต่อ           

คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบรหิารงานสถาบันฯ 

ในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้านี้

 ผมขออนุญาตเล่าให้พวกเราฟังคร่าวๆ ถึงนโยบายที่คณะกรรมการบริหารของสถาบันฯ จะใช้ในการบริหารและ          

ดำาเนนิงานของสถาบันฯ ในรอบ 4 ปีของวาระการดำารงตำาแหน่งของผม ดังนี้

         ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภญิโญ

 1. บริหารงานของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ระยะที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยให้ทกุส่วนงานของสถาบนัฯ 

สร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์หลักทั้ง 2 ด้านของมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ ได้แก่

     1) ยุทธศาสตร์เชงิรุก 3 ด้าน ได้แก่ 1) นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

2) นวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพ และผู้สูงอายุ และ 3) นวัตกรรมล้านนา โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งด้านอาหาร สุขภาพ และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นพันธกจิหลักของสถาบันฯ

     2) ยุทธศาสตร์ตามพันธกจิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสร้างงานวจิัยที่เป็นเลศิ 

การบรกิารวชิาการที่เกดิประโยชน์แก่สังคม และการบรหิารจัดการเชงิบูรณาการ

 2. บรหิารงานของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เช่น 

เข้าร่วมโครงการ Innovation Hub ด้านสังคมสูงอายุ (Ageing Society Innovation 

Hubs) โดยเน้นประเด็นหลักที่สถาบันฯมคีวามเชี่ยวชาญ 3 ด้านได้แก่

     1) Healthcare and Technology

     2) Healthy and Happy Ageing

     3) Global Silver Market

 3. ยึดหลัก Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)           

ในการด�าเนนิงานและพัฒนาสถาบันฯ

 สำาหรับรายละเอยีดการดำาเนนิงานจะได้มาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปนะครับ





ค�าขวัญ 50 ปี ของสถาบันฯ

50 ปี สถาบันฯ ก้าวไกล 
วิจัยสุขภาพก้าวหน้า 

พัฒนามาตรฐานสู่สากล

"

"
โลโก้ 50 ปี ของสถาบันฯ



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  6

“เลา่ขานงานวิจยั”

ศนูยว์จิยัดา้นโรคเอดส์และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพันธ์
พญ.นันทิสา  โชติรสนิรมิต - หัวหน้าศูนย์ฯ

สวัสดชีาวสถาบันฯ ทุกท่านค่ะ

 ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

มีหน่วยวิจัยขนาดเล็ก (มาก) ภายใต้ศูนย์ของเราอยู่หน่วยหนึ่ง

ชื่อหน่วยสารเสพตดิ มพีี่จุ๋ม กนษิฐา ไทยกล้า เป็นหัวหน้าหน่วย 

ปัจจุบันเท่าที่ทราบมีลูกน้องเพียง 1 คน แต่ผลงานที่ผ่านมา       

ยิ่งใหญ่เกนิขนาดจรงิๆ จงึอยากนำาความสำาเร็จในการทำาให้เกดิ

องค์ความรู้ที่สามารถนำาไปใช้ในการกำาหนดนโยบายด้านการ

ควบคุมสารเสพติดของประเทศและสร้างสรรนวัตกรรมและ    

สื่อการสอนเกี่ยวกับสารเสพตดิอกีมากมายมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

 ผลงานวิจัยเรื่อง Recent Trends in Alcohol Outlet 

Density, Distances from Educational Institutions and Sales 

Campaigns in Chiang Mai Municipality (Metropolitan), Thailand: 

Should We Be Worried for Our Youths? ได้รับการตีพิมพ์          

ในวารสาร Alcohol and Alcoholism เมื่อกรกฎาคม 2558          

โดยผลการวิจัยนี้ทาง สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ                 

สร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงสาธารณสุข ได้นำาไปใช้

ในการผลักดันนโยบายจุดจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์        

รอบสถานศึกษาที่เคยเป็นข่าวดังเมื่อปลายปี 2558 และล่าสุด 

มส่ีวนร่วมในเดอืนสงิหาคม 2560 งานเสวนาวชิาการและแถลงข่าว 

"ร้านเหล้ารอบสถานศกึษา...ใครได้ใครเสยี หลัง ม.44"

ผลงานด้านนวัตกรรมและสื่อส�าหรับให้ความรู้

1. Pocket Book “ทันสารเสพตดิ (ฉบับประชาชนทั่วไป)”

สนับสนุนงบประมาณจัดพิมพ์จาก สำานักงานคณะกรรมการ

ปราบปรามยาเสพตดิ ได้รบัการพมิพ์ถงึ 4 ครัง้ รวมจำานวนเกอืบ 

7,000 เล่ม

2. หนังสอื "สารพัดภาษาสารเสพตดิ"

ในปี 2559 ได้ปรับปรุงเพิ่มเติม “สารพัดภาษาสารเสพติด”      

เพือ่นำามาใช้เป็นฐานข้อมูลภาษา ชือ่ทีใ่ช้เรยีกสารเสพตดิสำาหรบั

การเฝ้าระวังติดตามสภานการณ์ยาเสพติดของสำานักงาน      

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ จดัพมิพ์ 2 ครัง้

รวม 1,200 เล่ม

3. Booklet “นี่แหละใช่ Street Name” 

เป็นเอกสารทีร่วบรวมคำาสแลง ภาษาทีก่ลุม่ผูเ้สพ ผูค้้ายาเสพตดิ

ใช้ในการสื่อสาร ทั้งที่ใช ้ภายในประเทศไทยและประเทศ        

เพื่อนบ้านในแถบ AEC เอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์สำาหรับ       

เจ้าหน้าที่ที่ทำางานด้านการปราบปรามยาเสพติด เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขที่ต ้องเกี่ยวข้องกับการบำาบัดรักษายาเสพติด          

จัดพมิพ์จำานวน 1,000 เล่ม สนับสนุนงบประมาณจัดพมิพ์จาก 

สำานักงานคณะกรรมการปราบปรามยาเสพตดิ

1

3 2
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ผลงานด้านนวัตกรรมและสื่อส�าหรับให้ความรู้

4. Pocket Book เยาวชนบนเส้นด้าย

สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนที่อยู ่นอกระบบ        

การศกึษา 

5. เกมจิ๊กซอว ์ ให ้ความรู ้ผลกระทบของยาบ ้าและ                      

เมทแอมแฟตามี

6. เกมแอลด้า (ELDA GAME)

มิติใหม่ของสื่อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจาก

การใช้สารเสพตดิ ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อการป้องกันการใช้

สารเสพตดิ เหมาะสำาหรบัทกุกลุม่อาย ุและเป็นเกมทีพ่ฒันาเป็น  

2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

7. Thai Drinking Survey Guide & Application "Thai drinks"

เครื่องมือสำาหรับช่วยในการถามปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ที่ได้มกีารนำาไปใช้ในงานสำารวจระดับประเทศ ซึ่งได้

พัฒนาปรับปรุงถึง 7 รุ่น  เป็นนวัตกรรมสำาหรับเครื่องมือช่วย  

ในการถามและคำานวณปรมิาณการดืม่เครื่องดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ 

ในรูปแบบของ Application บน ANDROID ในชือ่ทีว่่า “Thai drinks”

8. การ์ตูน “ไม่ได้เล่นคนเดยีว แม่เสพลูกตดิด้วย”

ประกอบด้วย หนังสอืภาพการ์ตูน และแผ่น CD เพื่อการป้องกัน

ยาเสพติดสำาหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีการใช้หรือเสี่ยงที่จะใช้ 

ยาเสพติด เตือนหญิงตั้งครรภ์เสพยา อาจทำาให้ลูกพิการ          

เสียชีวิต และสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพที่จะ   

ตามมาจากการใช้ยาเสพตดิและยาในทางที่ผดิ สื่อสร้างสรรค์นี้

ผลติจำานวน 40,000 เล่ม

4

5
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แอนิเมชั่น
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ดร.จิรประภา  วิภาษา - หัวหน้าศูนย์ฯ

 สวัสดคี่ะ สารสถาบันฯ ฉบับนี้ ศูนย์ชวีโมเลกุลฯ ขอพัก

ด้านงานวิจัยของศูนย์ฯ มาคุยถึงเรื่องที่ควรรู ้ เกี่ยวกับการ   

ประพฤตผิดิจรรยาวชิาชพีวจิยั (Research Misconduct) อนัหมายถงึ 

การปฏิบัติที่ขัดต่อหลักความประพฤติที่เหมาะสมที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพวิจัยพึงยึดถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่วงการวิชาการนานาชาต ิ

ให้ความสำาคัญขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

 Research Misconduct นี้แบ่งเป็นรูปแบบใหญ่ๆ ได้             

3 ประเภท ได้แก่

 1. Fabrication คอืการสร้างข้อมูลเท็จ

 2. Falsification คอื การปรับแต่งข้อมูล เครื่องมอื หรอื

กระบวนการวิจัยให้ผิดไปจากความเป็นจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตน

ต้องการ เช่น แก้ไขตัวเลข หรือแต่งภาพ การเลือกเสนอเฉพาะ

ข้อมูลที่ตนต้องการเท่านัน้

 3. Plagiarism คือการคัดลอกงานผู้อื่น ขโมยความคิด 

หรอืผลงานผู้อื่นโดยไม่ให้เครดติ

การประพฤตผิดิจรรยาวชิาชพีวจิัย (Research Misconduct)
คุณคดิว่าในอาชพีของนักวจิัยคนหนึ่ง

จะถูกถอดถอนผลงานตพีมิพ์ได้มากที่สุดกี่เรื่อง?

คุณคดิว่าวารสารวชิาการหนึ่ง

จะถูกถอดถอนบทความตพีมิพ์ในคราวเดยีวมากที่สุดกี่เรื่อง?

ตัวอย่างการประพฤตผิดิจรรยาวชิาชพีวจิัย

คณุคดิว่าในอาชพีของนกัวจิยัคนหนึง่จะถกูถอดถอนผลงาน

ตพีมิพ์ได้มากที่สุดกี่เรื่อง? 

 คำาตอบคอื 183 เรือ่ง!! โดย Yoshitaka Fujii วสิญัญแีพทย์

ชาวญี่ปุ่นเป็นผู้ถอืสถตินิี้ ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2554 Yoshitaka 

Fujii มีผลงานวิจัยประมาณ 250 เรื่องในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ งานวิจัยของเขาคือการป้องกันและการรักษาภาวะ

คลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัด การใช้ยาที่ทำาให้เกิดการคลายตัวของ

กล้ามเนื้อระหว่างผ่าตัด และการใช้ยาเฉพาะที่ในผู้ป่วยที่ใช้ท่อ 

ช่วยหายใจเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของการเต้นของหัวใจและ  

ความดันโลหติ มอีาสาสมัครที่เข้าในการศกึษาทดลองทางคลนิกิ

ของเขาถงึ 14,000 คน เฉลี่ยประมาณ 600 คนต่อปี ในปี 2541 

เขาตีพิมพ์ผลงานวิจัยการทดลองทางคลินิกถึงมากกว่า 30        

การศึกษา เขารายงานการใช้สุนัขในการศึกษาบางส่วนมากถึง  

700 ตัวในระยะเวลา 6 ปี ซึ่งเป็นจำานวนที่มากอย่างไม่น่า            

เป็นไปได้ 
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 ในปี พ.ศ. 2543 กลุ่มนักวิจัยชาวเยอรมันได้เขียนถึง

บรรณาธกิารวารสาร Anesthesia and Analgesia แย้งถงึ 47 ผลงาน

วิจัยของ Yoshitaka Fujii ว่าตัวเลขของรายงานบางอย่างนั้น         

เมื่อคำานวณทางสถิติแล้วโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าหนึ่งในร้อยล้าน

และตัวเลขในหลายๆ รายงานมีความคล้ายคลึงกันอย่างไม่น่า    

เป็นไปได้ ต่อมานักวิจัยชาวเยอรมันกลุ่มนี้ได้ทำาการศึกษาแบบ 

Meta-analysis (การรวบรวมข้อมูลงานวจิัยต่างๆ อย่างเป็นระบบ

มาวิเคราะห์) พบว่าผลการวิจัยทางคลินิกในกลุ่มรายงานที่มีชื่อ 

Yoshitaka Fujii ให้ผลแตกต่างจากอีกกลุ่มรายงานที่ไม่มีชื่อเขา

ชัดเจน ถึงกระนั้น บรรณาธิการวารสารก็ยังให้ความเชื่อถือต่อ 

Yoshitaka Fujii อยู่ ทำาให้เขายงัมผีลงานตพีมิพ์ออกมาหลงัจากนัน้ 

และได้รับการเลื่อนตำาแหน่งขึ้นเรื่อยๆ 

 อย่างไรก็ตาม หลังจากถูกตัง้ข้อสังเกตในปี พ.ศ. 2543 

เขาเริ่มตีพิมพ์ผลงานที่ไม่ใช่วิสัญญีวิทยา รายงานการทดลอง    

ทางคลินิคก็ลดลงมาก กระท่ังปี พ.ศ. 2556 บรรณาธิการของ

วารสารฉบับหนึ่งซึ่งวิจัยในด ้านเดียวกัน ได ้ตั้งข ้อสังเกต                 

ความผดิปกตขิองรายงานการวจิยัของ Yoshitaka Fujii ประจวบกับั

วิจัยด้านวิสัญญีวิทยาหลายคน กลับมาวิเคราะห์งานของเขา       

อีกครั้ง เป็นเหตุให้เริ่มมีการสอบสวนและพบว่าผลงานวิจัย         

172 เรื่อง (ในจำานวนนี้มกีารทดลองทางคลนิกิ 126 เรื่อง) มขี้อมูล

ทีถ่กูสร้างขึ้น (Fabricated data) จำานวนอาสาสมัครในรายงานวจิยั

ไม่ตรงกับในบันทึกเอกสารของโรงพยาบาล ไม่มีหลักฐานชัดเจน

ว่าการศกึษาทำาทีไ่หน เมื่อไหร่ และได้รบัการพจิารณาเชงิจรยิธรรม

หรือไม่ นอกจากนั้น เขายังได้เพิ่มชื่อผู้นิพนธ์ร่วมเพื่อเพิ่มความ   

น่าเชือ่ถอืของผลงานวจิยัซึง่ผู้นพินธ์ร่วมเหล่านี้บางคนไม่ได้ตกลง

หรอืไม่ทราบ ตลอดจนถงึปลอมลายเซ็นเพื่อส่งผลงานวจิัยด้วย 

 ถึงเดือนพฤษภาคม 2556 ผลงานวิจัยของ Yoshitaka 

Fujii ถูกถอดถอน 183 เรื่อง ทำาลายสถิติของวิสัญญีแพทย์          

ชาวเยอรมัน Joachim Boldt ทีถ่กูถอดถอนผลงานวจัิยถงึ 89 เรือ่ง!! 

อย่างสิ้นเชงิ

คุณคดิว่าวารสารวชิาการหนึง่จะถูกถอดถอนบทความตพีมิพ์

ในคราวเดยีวมากที่สุดกี่เรื่อง?

 คำาตอบคือ 107 เรื่อง!! ถูกถอดถอนจากวารสาร         

Tumor Biology (JCR Impact factor 2016 = 3.650!!) โดยสำานกัพมิพ์ 

Springer ในคราวเดียว ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ของวารสารนี้ที่มีการ

ถอดถอนเป็นจำานวนมาก เนื่องจากพบว่ามีความบกพร่องของ

กระบวนการทบทวนงานวิจัย มีการปลอมแปลงชื่อหรือ                 

email address ของกรรมการทบทวน ทำาให้ได้ข้อคดิเห็นเชงิบวก

และได ้รับการตีพิมพ ์  ถึงแม ้ส ่วนใหญ่แล ้วการเสนอชื่อ              

กรรมการทบทวนเบื้องต้นจะกระทำาโดยผูน้พินธ์ทีเ่สนอผลงานวจิยั 

ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่ผู ้นิพนธ์เองจะเป็นผู้เสนอกรรมการทบทวน

ปลอม แต่สำานักพิมพ์ยังคงเห็นว่าส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดของ   

คณะบรรณาธิการที่อาจมีรายชื่อและ email address ของ 

กรรมการทบทวนปลอมเหล่านี้อยูใ่นฐานข้อมลู ทำาให้กระบวนการ

ทบทวนงานวิจัยไม่น ่าเชื่อถือ นอกจากนั้น ยังมีกรรมการ

บรรณาธิการบางส่วนระบุว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับวารสารนี้ 

และไม่ทราบว่าตนมชีือ่อยู่ในคณะบรรณาธกิาร และยงัพบว่ามผีูท้ี่

เสยีชวีติไปแล้วอยู่ในรายชื่อของคณะบรรณาธกิารด้วย
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แหล่งอ้างองิ

 www.retractionwatch.com

 https://drgeoffnutrition.wordpress.com/2017/04/05/yoshitaka-fujii-japanese-anaesthetist-and-record-

breaking-research-fraud/

 http://www.sciencemag.org/

 https://www.autism-watch.org/news/lancet.shtml

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136032/

 การปลอมแปลงตกแต่งข้อมูลการวิจัยนี้มีผลกระทบ      

ในชีวิตจริงเกินกว ่าที่หลายคนคาดคิด ในป ี  พ.ศ. 2541                         

Andrew Wakefield นักวิจัยชาวอังกฤษและคณะ รายงานผล       

การวจิยัในวารสารชัน้นำาอย่าง Lancet ว่าพบความสมัพนัธ์ของการ

ให้วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR) กับการเกิดภาวะ           

ออทิสติกและโรคลำาไส้ในเด็ก 12 คน ผลการวิจัยถูกเผยแพร่ต่อ

สาธารณะสร้างความกังวลให้กับผู้ปกครองจำานวนมาก เป็นผล

ให้การฉีดวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม ลดลง เกิดการต่อต้าน 

การฉีดวัคซีนดังกล่าว ไม่เฉพาะเพียงในอังกฤษเท่านั้นยังลุกลาม

ไปถงึประเทศอื่นๆ ด้วย 

 ในปี พ.ศ. 2547 ผู้ร่วมนพินธ์ 10 ใน 12 คน ขอถอดถอน

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Lancet ด้วยเหตุผลว่าข้อมูล           

ไม ่เพียงพอที่จะสรุปว ่าพบความสัมพันธ์ระหว่างวัคซีนหัด             

หัดเยอรมัน คางทูม กับการเกดิภาวะออทสิตกิ นอกจากนัน้ ยังมี

ผลงานวจิยัอกีมากมายทีแ่สดงให้เหน็ว่าไม่มคีวามสมัพนัธ์ดงักล่าว 

ต่อมา แพทยสภาแห่งประเทศอังกฤษตัง้คณะกรรมการสอบสวน

พบว่า หลังจากตพีมิพ์ในวารสาร Lancet แล้ว Andrew Wakefield 

ได้กอ่ตัง้บรษิทัผลติและจำาหน่ายวคัซนีป้องกนัหดัยีห้่อใหม ่และได้

ขอทำาการทดลองทางคลนิกิในเดก็ เขาทำาการฉดีวคัซนีนี้ให้แก่เดก็

โดยไม่มีการบันทึกในเวชระเบียน และยังเจาะเลือดเด็กๆ ที่มา    

งานวันเกดิลูกชายของเขาและจ่ายค่าตอบแทนให้คนละ 5 ปอนด์ 

ในการทดลองทางคลินิคที่ตีพิมพ์ในวารสาร Lancet เขาได้ทำา

หัตถการที่รุกลำ้า เช่น เจาะไขสันหลัง ส่องกล้องตรวจลำาไส้ใหญ่  

ซึง่ไม่จำาเป็นต่อการศกึษานี้ เขายงัเลอืกทีจ่ะแสดงข้อมลูทีต้่องการ

เท ่านั้น และการศึกษาดังกล่าวไม ่ได ้ผ ่านการรับรองจาก                 

คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัย 

 ถึงแม้ Andrew Wakefield จะถูกถอนใบอนุญาตจาก

แพทยสภาแห่งประเทศองักฤษ แต่ผลงานตพีมิพ์ของเขาทำาให้เกดิ

การต่อต้านการฉีดวัคซีนไปในวงกว้าง แม้กระทั่งประธานาธิบด ี

Donald Trump ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ก็ยังสนับสนุนนโยบาย 

“Anti-Vax หรือการต่อต้านการฉีดวัคซีน” ด้วย ความเชื่อนี้        

เป็นผลให้เกิดการระบาดของโรคหัดในประเทศอังกฤษ และใน

ประเทศสหรัฐอเมรกิา ปัจจุบันนี้ เชื่อว่ามผีู้เสี่ยงต่อการตดิเชื้อหัด 

หัดเยอรมัน และคางทูม เป็นจำานวนหลายแสนคน

 การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัยที่กล่าวมาและที่เป็นข่าวออกสู่สาธารณชน เชื่อว่าเป็นเพียงปลายยอดของ

ภูเขาน�้าแข็งเท่านั้น ในประเทศสหรัฐอเมรกิา มกีารตั้ง Office of Research Integrity ขึ้นมาเพื่อดูแลการประกอบวชิาชพีวจิัย

และยังเผยแพร่การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัยของผู้ที่ได้รับทุนจากรัฐอีกด้วย (https://ori.hhs.gov/case_summary)   

ส่วนประเทศไทยเองยงัไม่มหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งนี ้ส�าหรบัพวกเราในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีวจิยัคงต้องช่วยกนัสือ่สาร

ให้มีการตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้น ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพวิจัย ควรพึงระลึกว่าผลงานวิจัยที่เผยแพร่ออกไปอาจเป็น

ส่วนหนึ่งที่จะถูกน�าไปใช้ในอนาคตไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งก็ตาม  

ดร.จริประภา  วภิาษา
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม - รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ

 กอ่นอื่นก็ขอกล่าวสวัสดชีาวสถาบันฯ ทุกท่านครับ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย ทัง้ฝนตกอากาศก็เริ่มหนาว 

ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ โดยในส่วนนี้ขอนำาเสนอวารสารสถาบันฯ ฉบับที่ 38 ซึ่งเราจะมาดูไปพร้อมๆ กันว่ามคีวาม

เคลื่อนไหวอะไรบ้างภายในศูนย์ของเรา มาดูกันได้เลยครับ

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 1.   ในเดือนกรกฎาคม มีการเริ่มรับอาสาสมัครเพื่อดำาเนินกิจกรรมโครงการ  

ภายใต้โครงการ “ผลกระทบของการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงตั้งแต่ในครรภ์ต่อการดำาเนิน      

ของการพัฒนาระบบประสาทในกลุ่มเด็กไทยแรกเกิด: การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัย      

ด้านวิทยาการการรับสัมผัสและการพัฒนาระบบประสาทในประเทศไทย” หรือโครงการ 

SAWASDEE Birth Cohort Study ณ โรงพยาบาลจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ จากความ

ร่วมมอืระหว่าง Emory University School of Public Health, Rutgers University Environmental 

and Occupational Health Sciences Institute, สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัย

เชียงใหม่ และคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการดังกล่าวได้รับทุน

สนับสนุนจาก National Institutes of Health (NIH), USA มีระยะเวลาดำาเนินการ 5 ปี             

(พ.ศ. 2559 – 2564) 

 ต่อมาเมื่อวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าประชุมแผนดำาเนินงานโครงการฯ     

ที่ห้องประชุมชัน้ 2 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 3 และที่โรงพยาบาลจอมทอง 

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อปรึกษาแผนปฏิบัติการการดำาเนินงานของโครงการฯ นำาโดย 

ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล นักวจิัยอาวุโส หัวหน้าโครงการ SAWASDEE และคณะทำางาน

ในโครงการฯ

 และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 Prof. Dana B. Barr (US PI) และ อ.ดร.ปรญิญา  

ภานุเวศ จาก Emory University School of Public Health, Atlanta และ ผศ.ดร.พรรณระพ ี 

สุทธิวรรณ จากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าสังเกตการณ์การรับ           

อาสาสมคัรของโครงการครัง้แรก ณ โรงพยาบาลจอมทอง ซึง่อาสาสมคัรให้การตอบรบัและ

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ เป็นอย่างดี หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมบ้านสวัสดี ซึ่งเป็นห้อง

ปฏิบัติการภาคสนาม (SAWASDEE House- Site lab) ใน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ด้วย            

อกีทัง้ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 อ.ดร.ปรญิญา  ภานุเวศ ได้เป็นตัวแทน Prof. Barr เข้าพบ 

ศ.นพ.ขวญัชยั  ศภุรตัน์ภญิโญ ผูอ้ำานวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ เพือ่รายงานผล

การเริ่มรับอาสาสมัครเข้าโครงการ และเข้าเยี่ยม ศ.เกยีรตคิุณ นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ 

อดีตผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
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 2.  คณะนักวจิัย นำาโดย ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล ได้ลงพื้นที่ อ.เแม่แจ่ม 

จ.เชียงใหม่ เพื่อเก็บตัวอย่างและตรวจวัดประมาณฝุ่นละอองในอากาศแบบพกพาส่วนตัว 

จากอาสาสมัครในโครงการ “การสร้างเสรมิสุขภาวะของผู้ป่วยโรคปอดอุดกัน้เรื้อรังในพื้นที่

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (MC model)” เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การรับสัมผัส        

สารมลพิษทางอากาศ ต่ออาการที่เกิดขึ้นและความลำาบากในการใช้ชีวิตของผู ้ป่วย               

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เพื่อวิเคราะห์และประเมินถึงสถานการณ์เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

ทั้งนี้คณะนักวิจัยได้ลงพื้นที่สัมผัสกับอาสาสมัครอย่างใกล้ชิด และได้รับการตอบรับ             

เป็นอย่างดีจากอาสาสมัคร ทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและอาสาสมัครมีความ   

เหนยีวแน่นใกล้ชดิกันยิ่งขึ้น

  3.   ในวันที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะนักวิจัย นำาโดย             

ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล เข้าชี้แจงรายละเอียดและได้ดำาเนินกิจกรรมภาย             

ใต้โครงการ “การศึกษารูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ

ของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ประเทศไทยไร้หมอกควัน Haze Free Thailand (HFT) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

จ.เชียงใหม่ โดยได้วิเคราะห์ถึงระดับการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศ ระดับสาร 

บ่งชี้ประสิทธิภาพการทำางานของไต และระดับสารบ่งชี้ทางชีวภาพที่ร ่างกาย             

เกิดความเครียด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบและปัจจัยที่มีผล

ต่อการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศของประชาชนใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

ได้แก่ เชียงใหม่ ลำาพูน เชียงราย และแม่ฮ่องสอน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนากลยุทธ์         

ในการลดผลกระทบของปัญหาหมอกควนัต่อสขุภาพต่อไป โดยในการดำาเนนิกจิกรรม

ดังกล่าว ได้รับความร่วมมอืจากคณะครูและนักเรยีนเป็นอย่างดี

 จากนั้นในวันที่ 11-13 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะนักวิจัยจากโครงการ 

เดียวกันนี้ได้เข้าพบคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

จ.เชียงราย เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเริ่มดำาเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย   

ซึ่งได้ความสนใจจากคณะครูและนักเรยีนเป็นอย่างดใีนการดำาเนนิกจิกรรม
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  5.  ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนจาก   

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้ดำาเนินการชี้แจงผล         

การศึกษาการตกค้างของสารปรอทและสารหนูในร่างกาย      

โดยกลุม่อาสาสมคัร และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องได้ให้ความร่วมมอื

และสนใจในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาผลกระทบจากสารปรอทและสารหนูในพื้นที่ภายใต้

โครงการ “การศึกษาการรับสัมผัสสารปรอทและสารหนูใน   

กลุม่ตวัอย่างทีท่ำางานในเหมอืงทองคำาพื้นบ้านขนาดเล็ก : ศกึษา

นำาร่องในในพื้นที่เขาพนมพา ต.เขาเจ็ดลูก อ.วังทรายพูน 

จ.พิจิตร” โดยมี ดร.สุรัตน์  หงส์สิบสอง เป็นหัวหน้าโครงการ   

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ในการ

ศกึษาและวางแผนกจิกรรมโครงการร่วมกัน

  4.  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่จาก

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ อ.พร้าว เพื่อวางแผนการ  

ดำาเนินกิจกรรมร ่วมกับเจ ้าหน ้าที่จากหน่วยงานในพื้นที่                

และเยี่ยมให้กำาลังใจ ตดิตามผลการดำาเนนิกจิกรรมการผลติผัก               

ปลอดสารเคมีพร้อมทั้งให้คำาแนะนำาในการแก้ไขปัญหาใน      

พื้นที่เกษตร และดำาเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างผักในพื้นที่เกษตร 

และตลาดมาวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง เพื่อเฝ้าระวังการตกค้าง

ของสารเคมี ในโครงการ “การรับรู ้ความเสี่ยงจากสารเคม ี       

ฆ่าแมลงกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสัมผัสของเกษตรกร

และผู ้บริโภค ในอำาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่” โดยม ี               

ดร.ธัญภรณ์  เกิดน้อย เป็นหัวหน้าโครงการ โดยที่ผ่านมา       

กลุ ่มเกษตรกรสามารถส่งผลผลิตแก่โรงพยาบาลพร้าว               

และวางจำาหน่ายในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง

  6.  และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ตัวแทนจากหน่วยวิจัย          

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ดำาเนินการรายงานผลการศึกษา และชี้แจง            

รายละเอยีดผลการวเิคราะห์สารเคมตีกค้างในร่างกายแก่นายอำาเภอ เจ้าหน้าที่

ส่วนราชการ และอาสาสมัคร อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ภายใต้โครงการ 

“การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช

กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบ    

มสี่วนร่วม” โดยม ีดร.สุรัตน์  หงส์สบิสอง เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้รับความ

สนใจเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้หารือวางแผนการแก้ไขปัญหาผลกระทบสารเคม ี   

ร่วมกันในพื้นที่
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ฉลอง 50 ปี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี จากศูนย์วจิัย

โลหติวทิยาและทโุภชนาการสูส่ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ โดยม ีศ.นพ.ขวัญชยั  ศภุรัตน์ภญิโญ ผูอ้ำานวยการ 

สถาบนัฯ พร้อมด้วยผูบ้รหิารและบคุลากรของสถาบนัฯ ร่วมใหก้ารต้อนรับแขกผูม้เีกยีรตทิีเ่ขา้ร่วมแสดงความยนิด ี

พร้อมทั้งร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาหัวข้อ "50 ปีที่         

ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการสู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ" โดยมีอดีตผู้อำานวยการ 

สถาบันฯ 5 ท่าน ได้แก่ รศ.พญ.อุษา  ธนังกูล, ศ.เกยีรตคิุณ นพ.กอสนิ  อมาตยกุล, รศ.นพ.จริศักดิ์  คำาบุญเรอืง, 

ศ.นพ.ธีระ  ศิริสันธนะ และ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์              

จนหลอมรวมมาเป็นสถาบนัฯ ในปัจจบุนั อกีทัง้ยงัมกีารจดันทิรรศการเพือ่ฉลองในโอกาสทีส่ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพก่อตัง้มานานกว่า 5 ทศวรรษ ทั้งการแสดงภาพถ่ายพระราชกรณยีกจิของราชวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ 

การแสดงผลงานวจิัยในอดตีจนถงึปัจจุบัน รวมถงึการเชญิชาวบ้านที่สถาบันฯ เข้าไปทำางานวจิัย อบรมให้ความรู้

และส่งเสริมอาชีพทั้งจากหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำาพูน อ.แม่แตง และ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ได้นำา

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัย เช่นผักปลอดภัยจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์จากถ่ัวชีวภาพ และ

ผลติภัณฑ์จากการส่งเสรมิอาชพี เช่นทัง้ผ้าทอและเครื่องเงนิ มาร่วมแสดงและจำาหน่าย การมาร่วมกิจกรรมของ

ชุมชนดังกล่าวเป็นสิ่งที่ช่วยยนืยันว่างานวจิัยของสถาบันฯ นอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชวีติด้านสุขภาพแล้ว ยัง

ส่งเสรมิอาชพีให้คนในชมุชนในด้านอืน่ด้วย การอบรมให้ความรู ้อาท ิด้านการทอผ้าและเครือ่งเงนิ จนเป็นผลติภณัฑ์

ที่สร้างอาชพีและรายได้ให้กับท้องถิ่น
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งานแสดงมุทิตาจิต
ผู้เกษียณอายุประจำ ปี 2560

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน

แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุประจำาปี 2560 "ท่านคือความทรงจำาที่ด ี    

และจะอยู่กับเราตลอดไป" ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม โรงแรม

ดวงตะวัน เชยีงใหม่ วันที่ 26 กันยายน 2560 โดยในปี 2560 นี้ สถาบันฯ 

มีผู ้ครบกำาหนดเกษียณอายุ 8 ท่าน คือ คุณบุปผา  ประภาลักษณ์     

ตำาแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน, คุณกิตติพงศ์  รุ่งเรืองธนะกิจ ตำาแหน่ง        

นักวิจัยชำานาญการพิเศษ, คุณธัญภรณ์  เกิดน้อย ตำาแหน่งนักวิจัย,          

คุณกนกพร  วิบูลย์ณัฐกุล ตำาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำานาญการ,        

คุณเสรี  พรหมวังศรี ตำาแหน่งพนักงานช่าง, คุณนงลักษณ์  ไชยพิสิทธิ์ 

ตำาแหน่งพนกังานบรกิารฝีมอื (ด้านวทิยาศาสตร์และการแพทย์), คณุณรงค์  

สิทธิวงศ์ ตำาแหน่งผู ้ช ่วยเหลือแพทย์และพยาบาล และคุณสมพิศ          

พรหมขัติแก ้ว ตำาแหน ่งพนักงานทั่วไป ของสำานักงานสถาบันฯ                            

โดยบรรยากาศภายในงานครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ ่นและสร้างความ    

ประทับใจให้แก่ทัง้ผู้เกษยีณและผู้เข้าร่วมงานทุกคน
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 เ ดือนนี้ เป ็นเดือนสุดท ้ายของการท�างานที่

สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์สขุภาพแล้ว ผมกจ็ะเกษยีณตวัเอง

ไปตามระบบราชการ ก็ เลยอยากจะเล ่า เรื่ องราว

ประสบการณ์การท�างานตลอดระยะเวลา 35 ปีให้น้องๆ      

ได้รบัรูเ้ผือ่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการท�างานและการด�าเนนิ

ชวีติได้บ้าง

 ผมได้มาทำางานเป็นข้าราชการของสถาบนัฯ นี้ด้วยภาวะ

ตกกระไดพลอยโจน คือตอนเรียนจบที่คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2524 มงีานลกูจ้าง

ชั่วคราวในตำาแหน่งเทคนิคการแพทย์ประจำาโครงการวิจัย      

Chiang Mai – Illinois Leprosy Project ซึ่งเป็นโครงการวจิัย

ของคณะแพทยศาสตร์ แต ่ส ่วนงานห้องปฏิบัติการอยู ่ที่

สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ โดยมผีูก้ำากบัดแูลคอือาจารย์หมอ 

วิชาญ  วิทยาศัย ที่เป็นผู้ช่วยผู้อำานวยการในสมัยอาจารย์หมอ

อุษา  ธนังกูร ผู้อำานวยการสถาบันฯ ท่านแรก ผมไม่ได้

สมัครรับราชการในตำาแหน่งทางเทคนิคการแพทย์          

แต่สมัครมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพราะว่าได้เรียนวิชา

ภูมิคุ้มกันวิทยากับอาจารย์หมอวิชาญแล้วรู้สึกว่าวิชานี้    

น่าสนใจ มีอะไรให้เรียนรู้ได้อีกมาก โดยให้เวลาตัวเอง  

สองปีแล้วจะตัดสนิใจว่าจะเอายงัไงต่อ ตรงนี้จะเป็นวธิคีดิ

ที่ตอนท้ายบทความนี้จะนำามาใช้อีกครั้ง เมื่อมีโอกาส       

น่ังทบทวนการทำางานทีส่ถาบนัฯ กนั็บว่าแปลกทีพ่อจะแบ่ง

ได้เป็น 3 ช่วง ช่วงละ 12 ปี ซึ่งในแต่ละช่วงก็มคีวามเปลี่ยนแปลง

ใหญ่ในวิธีการทำางาน และยังมีความเปลี่ยนแปลงขนาดกลาง  

ตรงกลางช่วงด้วย

 

กิตติพงศ์  รุ่งเรืองธนะกิจ
ชีวิตที่ให้เวลา
เป็นเครื่องพิสูจน์
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 ช่วงแรกเป็นงานทางห้องปฏิบัติการที่หนักหนาพอดู

สำาหรับคนที่เพิ่งจบการศกึษา การทำางานไม่มขี้อจำากัดด้านเวลา

อาจเลกิตหีนึง่ตสีองและมงีานในวนัหยดุ แต่ด้วยความทีม่าเพราะ

อยากรู้อยากเห็นในสิ่งใหม่ๆ และเป็นคนหนุ่ม ก็เลยทำางาน       

ด้วยความสนุก มีการใช้สัตว์ทดลองที่ในสมัยนั้นจะอยู่ที่ชั้น 4   

ของสถาบันฯ และที่คอกสัตว์ของคณะแพทย์ ผมต้องเจาะเลอืด 

หนู ไก่ แกะ เพื่อนำามาใช้ในการศึกษาวิจัย ทำาแบบนี้อยู่เกือบปี 

เมื่อมีตำาแหน่งราชการก็ได้รับโอกาสจากอาจารย์วิชาญให้ได้

เปลี่ยนจากลูกจ้างโครงการวิจัยของคณะแพทย์ มาเป็น

ข้าราชการของสถาบันฯ ในฝ่ายวิจัยจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน

วทิยา เวลาต่อมากม็คีวามเปลีย่นแปลงคอืหวัหน้าห้องย้ายไปเป็น

อาจารย์ที่คณะเทคนิคการแพทย์ และรุ่นพี่สองคนก็ไปเรียนต่อ

ผมจึงได้รักษาการหัวหน้าแผนก และเป็นเหตุผลที่ทำาให้มี

ประสบการณ์งานบรหิารค่อนข้างมาก ในตอนกลางของช่วงนี้กไ็ด้

ไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษด้วยทุนรัฐบาล    

สหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2531 และกลับมาดำาเนินงานวิจัย

ทางห้องปฏิบัติการในด้านภูมิคุ ้มกันวิทยาของโรคเรื้อนต่อ            

ทีส่ถาบนัฯ จนถงึปี พ.ศ. 2535 ทีส่ถาบนัฯ กม็คีวามเปลีย่นแปลง

และชีวิตการทำางานของผมก็เข ้าสู ่ช ่วงที่สองอีกประมาณ            

สบิสองปี

 

 เมือ่ปัญหาโรคเรื้อนลดลงแต่ประเทศไทยต้องเผชญิกบั

ปัญหาที่รุนแรงคอืโรคเอดส์ สถาบันฯ ได้ปรับงานวจิัยเพื่อศกึษา

วิจัยในโรคนี้ โดยร่วมมือกับคณะผู้วิจัยระดับโลกคือ US CDC  

และ Johns Hopkins ในสมัยนัน้การหา CD ต่างๆ เป็นระดับงาน

วิจัยทางห้องปฏิบัติงานเท่านั้น เมื่อต้องมีการหาค่า CD4 และ   

CD อื่นๆ ในการตรวจผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผมก็ได้ใช้ความรู้ด้าน     

ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาร่วมในการดำาเนินงานตั้งแต่แรก

รวมทั้งงานด ้านระบาดวิทยาที่จะต ้องทำางานกับจำานวน                   

สิ่งส่งตรวจจำานวนมาก มีเกร็ดเล่า 2 เรื่อง คือในระยะแรก

สถาบันฯ ไม่มเีครื่องวัดจำานวน CD4 เอง แต่ได้รับความร่วมมอื

จากโรงพยาบาลศูนย์ลำาปางที่มีเครื่อง ผมจึงต้องเดินทางไปที่  

โรงพยาบาลศนูย์ลำาปางทกุสปัดาห์ อกีเรือ่งกค็อืงานระบาดวทิยา

ที่กล่องใส่สิ่งส ่งตรวจที่หาซื้อง ่ายๆ ในเวลานี้ไม ่มีขายใน

ประเทศไทย ผมได้ไอเดียจากกล่องใส่กระดุมและด้าย และให้  

เจ้าหน้าที่แลปช่วยตัดกระดาษทำาที่กั้น ก็สามารถมีกล่องใส่        

สิ่งส ่งตรวจให้เป็นระเบียบเพื่อจัดทำาระบบการจัดเก็บที่มี

ประสิทธิภาพ ในตอนกลางของช่วงนี้ก็ได้เป็นผู ้รับผิดชอบ 

ประสานงานและกำากับงานโครงการขนาดใหญ่ของสถาบันฯ       

ที่ร่วมกับอีก 7 หน่วยงานใน 4 จังหวัด ซึ่งก็เป็นการเปลี่ยน           

วิธีทำางาน จากดำาเนินงานเองเป็นการออกแบบระบบงาน        

เครือข่าย ให้มีมาตรฐานที่เชื่อถือได้จากผู้ให้ทุนระดับสากล        

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้สถาบันฯ ก็เข้าร่วมโครงการวิจัยวัคซีน    

โรคเอดส์ ซึ่งต้องพัฒนามาตรฐานงานให้เป็นระดับงานวิจัย      

ทางคลนิกิ ทำาให้ผมได้รับความรู้ด้านกฏระเบยีบต่างๆ และมผีล

ต่อการดำาเนนิงานในช่วงที่สามที่เริ่มประมาณปี พ.ศ. 2548 
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 ชวีติการทำางานในช่วง 12 ปีสดุท้าย น่าจะเป็นสิง่ทีน้่องๆ 

ได้เหน็กนั จากการทีส่ถาบนัฯ ได้เป็นหน่วยงานวจิยัของเครอืข่าย

วิจัยโรคเอดส์หลายเครือข่าย ผมได้รับผิดชอบในการจัดตั้ง 

Specimen Processing Unit เพื่อดูแลสิ่งส่งตรวจให้มีคุณภาพ       

ที่เชื่อถือได้ ทั้งการแยก จัดเก็บ และจัดส่งไปยังห้องปฏิบัติการ

เครือข่ายทั่วโลก โดยไม่ให้มีความผิดพลาด จากการวาง        

ระบบงาน และมีน้องๆ ในหน่วยร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน             

ในมาตรฐานที่สูงมากพร้อมๆ ไปกับ Clinical Laboratory ทำาให้

ห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ ได้รับรางวัล Best Performance 

หลายครัง้จากเครอืข่ายต่างๆ ในครึง่หลงัของช่วงนี้กไ็ด้ใช้ความรู้

และประสบการณ์ทีส่ัง่สมมาช่วยงานบรหิารของสถาบนัฯ รวมทัง้

การเตรยีมน้องใน Specimen Processing Unit ให้สามารถขึ้นมา 

บริหารงานแทนได้ และภารกิจสุดท้ายในปีสุดท้ายคือการเป็น

ประธานคณะทำางานจดัทำาหนงัสอืในวาระครบรอบ 50 ปีสถาบนัฯ 

ทีจ่ะเป็นการบนัทกึประวตัศิาสตร์ห้าสบิปีของสถาบนัฯ เนือ่งจาก

เป็นผู ้ที่รู ้ เรื่องราวพัฒนาการของสถาบันฯ มากที่ สุดที่ ยัง             

รับราชการอยู่

 หลงัเกษยีณจะทำาอะไรคงเป็นคำาถามสามญั เมือ่ผมคดิ

เรื่องนี้และทบทวนชีวิตการทำางานก็เลยไปได้แนวคิดเมื่อครั้ง 

เรียนจบปริญญาตรีและจะหางาน ก็เลยตัดสินใจว่าจะให้เวลา  

ตัวเองสักสองปี แต่จะให้คำาปรกึษา SPU และช่วยงานสถาบันฯ 

บางเรื่องไปอีกระยะหนึ่ง สถาบันฯ เริ่มต้นการจัดตั้งองค์กร      

เมื่อห้าสิบปีที่แล้วด้วยนักวิจัยชาวตะวันตกโดยมีมาตรฐาน       

การดำาเนนิงานแบบสากล เมื่อปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรของระบบ

ราชการไทยก็มีพัฒนาการมาตลอดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล     

จนได้รับการยอมรับในเวทโีลกของหลายๆ วงการวจิัย ผมขอให้

กำาลังใจน้องๆ ในการร่วมมือร่วมใจกันนำาพาสถาบันฯ ที่เป็น 

ความภูมิใจของพวกเรามาโดยตลอดไปสู่การเป็น World Class 

Research Institute

...
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บุปผา  ประภาลักษณ์
ชีวิตที่ขมๆ หวานๆ
ในบ้านของเรา



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  24

 ก ว่า 37 ปีในชีวิตการทำางาน ณ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นชีวิตที่มีครบทุกรสชาติ สำาหรับตัว        

ป้าอ้อยเอง สถาบันฯ เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองและพวกเรา

ทุกคนก็เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวของป้าอ้อยที่อยู่      

ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานมากกว่าครึ่งชีวิต แต่ทุกอย่างต้องม ี

วนัเลกิรา ตวัป้าอ้อยเองกต้็องจบการทำางานทีส่ถาบนัฯ เนือ่งจาก

ครบเกษียณอายุ แต่ถึงแม้จะจบชีวิตการทำางานแต่ไม่ได้  

หมายความว่าความรัก และความผูกพันที่มีต ่อสถาบันฯ           

และพวกเราจะหมดวาระไปด้วย 

 เมื่อได ้ออกไปสัมผัสบรรยากาศขององค์กรอื่นๆ         

โดยเฉพาะในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ป้าอ้อยอยากบอกให้พวกเรา

รู้ว่า สถาบันฯ เป็นสถานที่ทำางานที่มีความสุขที่สุดแห่งหนึ่ง   

ตลอดเวลาที่ผ่านมา พวกเราอยู่กันเป็นครอบครัว รักกันอย่าง   

พีน้่อง เอื้ออาทรต่อกนั อาจจะมคีวามขดัแย้ง ไม่พอใจกนัและกนับ้าง 

ก็เป็นธรรมดาของโลกใบนี้ แต่ก็เป็นส่วนน้อยในบ้านของเรา       

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ป้าอ้อยอยากจะฝากพวกเราไว้ว่า ขอให้       

พวกเรารักษาความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทรต่อ               

กันและกันไว้ แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี

 สดุท้ายนี้ ป้าอ้อยขอขอบคณุทกุๆ คนในไมตรจีติทีม่อบ

ให้แก่ป้าอ้อย และขอมอบธรรมะของพระอาจารย์ชยสาโรไว้ 

เตอืนใจในการทำางาน

...
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ธัญภรณ์  เกิดน้อย
ชีวิตมันต้องเดินตามหา
"ความฝัน"

 หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียน

สตรีศรี สุริ โยทัยกรุงเทพฯ และจบปริญญาตรีคณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

 ในปี พ.ศ. 2523 ได้เริ่มปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัย

โภชนาการ ปัจจุบันเป็นสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได ้ทำางานด ้านการสื่อสารและปรับพฤติกรรมเพื่อการมี

โภชนาการทีด่กัีบชมุชน ซึง่ในขณะนัน้ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

หรอือสีานมปัีญหาเดก็ขาดสารอาหารมากเช่นกนั การทำางานของ 

“เดก็จบปรญิญาตร”ี กต้็องเรยีนรูแ้ละพฒันาตวัเองให้สามารถ

ทำางานกับผู้ใหญ่ที่เก่งๆ มแีนวคดิก้าวไกล มชีื่อเสยีงในแถวหน้า

ของประเทศ นับว่าเป็นความโชคดีของชีวิตและเป็นต้นทุน        

การทำางานให้แข็งแกร่งทั้งด ้านความคิดและความมุ ่งมั่น           

การทำางานเพื่อประโยชน์แก ่ประชาชนในชนบทมาตลอด          

ด ้วยสถาบันวิจัยโภชนาการในขณะนั้นมีสำานักงาน        

ภาคสนามอยู่ ณ จังหวัดอุบลราชธานี การทำางานจึง

คลุกคลกีับชาวบ้านในภาคอสีานหลายจังหวัด เพื่อศกึษา

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกิน เศรษฐกิจสังคม      

เพื่อนำามาวางแผนในการสื่อสารเพื่อการให้ความรู ้ที่

เหมาะสมกบับรบิทของชมุชน และกลุม่เป้าหมาย ชวีติการ

ทำางาน ณ สถาบันวิจัยโภชนาการจึงเป็นบ้านที่บ่มเพาะ

ความเป็นตัวตนให้ชัดเจนด้วยการทำางานหนัก ใกล้ชดิกับ

ผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตามาตลอด การทำางานที่ต้องทุ่มเทเวลาให้กับ

การทำางานมากกว่าส่วนตัวจึงเป็นเรื่องสำาคัญของชีวิต ด้วยม ี

แบบอย่างผูน้ำาทีส่ำาคัญและขอกล่าวนามด้วยความเคารพศรทัธา 

ในที่นี้คอืศาสตราจารย์ เกยีรตคิุณ นายแพทย์อาร ี วัลยเสว ี

คุณหมอแมกไซไซ (2530) สาขาผู้น�าชุมชน, ศาสตราจารย์

เกยีรตคิุณ แพทย์หญงิคุณสาคร  ธนมติต์, ดร.สุทธลิักษณ์ 

สมิตะสิริ, ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์  

ตันตสิรินิทร์ เป็นต้น 
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  เมือ่ถงึเวลาการเปลีย่นเส้นทางชวีติอกีครัง้เพือ่เดนิตาม

ฝันที่จะมาอยู่เชียงใหม่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามและใช้ชีวิต

เรียบง่าย (ไม่ต้องห้อยโหนบนรถเมล์วันละ 5-6 ชั่วโมง) ได้รับ

ความเมตตาจากท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์จิรศักดิ์         

คำาบุญเรือง ผู ้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ       

ท่านได้กรุณาโทรศัพท์ด้วยตัวเองว่าได้อนุมัติให้รับโอนมาปฏิบัติ

หน้าที่สถาบันฯ จะมาได้เมื่อใด ซึ่งตอนนัน้ก็ยังเสยีดายงานที่ทำา

อยู ่ เพราะ เพิ่ งก ลับจากการอบรมเชิ งปฏิบั ติ การด ้ าน                         

Communication process and development จาก John Hopkins 

University และต้องเปลี่ยนมารับตำาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 

ระดับ 6 โดยดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์       

ของสถาบันฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2538 ซึ่งนอกจากรับงาน

โดยตรงกับผู ้บริหารและเลขานุการสถาบันฯ ต้องขอบคุณ        

คุณบุปผา  ประภาลักษณ์ ที่เมตตาให้คำาแนะนำาในการทำางาน 

และให้อสิระในการทำางานตลอดช่วงเวลา แล้วได้ทำางานร่วมกับ

คุณสุวิภา  บุญเรือง คุณ Peter Lange และ ดร.ทิพวรรณ      

ประภามณฑล ซึ่งขณะนั้นดำารงตำาแหน่งผู ้ช่วยผู้อำานวยการ        

ซึ่งเป็นอีกประสบการณ์การทำางานที่เต็มร้อยกับการทำาให้

สถาบันฯ เป็นที่รู ้จักและประทับใจ โดยดูแลจัดการด้านการ

ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ และเอกสารสำาคัญด้าน

วเิทศสัมพันธ์ รวมทัง้ให้การต้อนรับแขกสำาคัญๆ ในโอกาสต่างๆ 

ของสถาบันฯ มาโดยตลอด 

 แต่ด้วยจิตวิญญาณที่ชอบงานวิชาการและการพัฒนา

ในชมุชนทีส่ั่งสมมา เนือ่งจากมคีวามสนใจและรกัทีจ่ะทำางานวจิยั 

ประกอบกับมีพื้นฐานและประสบการณ์การทำางานวิจัยทางด้าน

การสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชนมาตั้งแต่     

ครั้งที่ยังปฏิบัติงาน ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จงึได้รบัมอบหมายจากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ ให้ปฏบิตัิ

หน้าที่นักวิจัย โดยรับผิดชอบทั้งในฐานะหัวหน้าโครงการและ     

ผู ้ร่วมวิจัย นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการประสานงานวิจัย      

และงานบริการวิชาการสู่ชุมชนในกลุ่มงานด้านสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ และเปลี่ยนตำาแหน่งจากนักประชาสัมพันธ์ ระดับ 6     

เป็นนักวจิัย ระดับ 6 หลังจากจบการศกึษาในระดับปรญิญาโท 

สาขาการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ในปี 2547 และได้ปฏิบัติงานในโครงการวิจัยต่างๆ     

โดยเฉพาะด้านการสือ่สารผลกระทบของสารเคมต่ีอสขุภาพและ

สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนและสังคม ซึ่งก็ต้องมาเรียนรู ้เรื่องราว       

เกีย่วกบัการใช้สารเคมกีำาจดัศตัรพูชืและการทำาเกษตรของชมุชน

ภาคเหนอืตอนบนมากขึ้น เพือ่เข้าใจทัง้เนื้อหาวชิาการและบรบิท

ของชุมชนสังคมเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้และสื่อสารจนเกิด

ความตระหนักมากขึ้นในสังคมและนำาสู่ความต้องการอาหาร

ปลอดภยั และการป้องกนัความเสีย่งจากการทำางานทีใ่ช้สารเคมี

ในภาพเกษตรเป็นอย่างด ีท่ามกลางงานวจิัยในความรับผดิชอบ 

จะมีความยากและอุปสรรคในทุกขั้นตอนของการดำาเนินงาน       

ก็ต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้วิธีคิดและวิทยาการมาตอบโจทย์

การทำางานได้มากขึ้น จึงได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก      

สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ      

อย่างยัง่ยนื คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยใช้เวลา

เรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ และได้สำาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร

ดุษฎบีัณฑติในปี 2557 เป็น ดร. ธัญภรณ์ เกดิน้อย อย่างเต็ม 

ภาคภูมิ



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   27

 ซึ่งต ้องขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์         

นายแพทย์ธรีะ  ศริสิันธนะ เป็นอย่างสูงที่กรุณาอนุมัตติัง้แต่ให้

เปลีย่นตำาแหน่ง และสนบัสนนุค่าลงทะเบยีนในระดบัปรญิญาเอก

บางส่วน และอีกท่านคือ ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล ที่ให้

แนวคิดด ้านการศึกษาและโอกาสการทำางานอย ่างเต็ม                

ความสามารถ จึงได้พัฒนางานด้านการสื่อสารและสร้างความ

ตระหนักเรื่องผลกระทบสารเคมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม      

จนมาถึงการริเริ่มการสร้างองค์ความรู้ด้านหมอกควันสู่ชุมชน

และสังคม โดยทำางานร่วมกับ ดร.สุรัตน์  หงษ์สบิสอง มาตลอด 

ซึ่งเป็นการพัฒนางานวิจัยที่มุ ่งเน้นการสร้างกระบวนการ           

แก้ปัญหาให้แก่ชุมชนได้อย่างย่ังยืนและครบวงจร โดยคำานึงถึง

การมอีาชพี รายได้อย่างยัง่ยนืของชมุชนไปพร้อมกนั เช่น ผลงาน

วิจัยเรื่องการส่งเสริมเครือข่ายการผลิตและการบริโภคพืชผัก

ปลอดภัยจากสารเคมกีำาจดัศตัรพูชื โดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน 

ซึ่งทำาให้เกิดเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักปลอด     

สารเคมีที่อำาเภอแม่แตง อำาเภอพร้าว อำาเภออมก๋อย อำาเภอ

แม่แจ่ม เป็นต้น โดยมีกระบวนการแก้ปัญหาและทางออก          

แก่เกษตรกรในการผลิตพืชผักโดยไม่ใช้สารเคมี เช่น การสร้าง

ตลาดในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เป็นแหล่งรบัซื้อผลผลติ และขยาย

ไปโรงพยาบาลอำาเภอ เทศบาล โรงเรียน เพื่อจะได้นำาพืชผัก

ปลอดภัยมาปรุงอาหาร ส่วนชาวบ้านเมื่อไม่ได้สัมผัสกับสารเคม ี

ก็ส่งผลดตี่อสุขภาพ ทำาการเกษตรโดยไม่ต้องลงทุนสูง ผู้บรโิภค

ก็ได้บรโิภคอาหารปลอดภัย 

 การทำางานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นับเป็น

บ้านอกีหลังของชวีติทีม่กีารต่อสูช้วีติด้วยตัวเองอย่างเต็มศกัยภาพ

ต่างจากตอนอยู ่กรุงเทพฯ ที่อบอุ ่นด้วยการอุ ้มชูดูแลของ           

คุณพ่อคุณแม่และพี่ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานให้เราแข็งแกร่งเติบโตขึ้น

อย่างมั่นคงแข็งแรง ตลอดการทำางาน ณ สถาบันฯ แห่งนี้             

จึงเป็นบ้าน เป็นอีกครอบครัวที่มีผู ้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสและ

สนับสนุนในการทำางานตามความฝัน มพีี่ๆ น้องๆ ที่ร่วมทมีงาน

และสนับสนุนการดำาเนินงานในทุกจุดจนบรรลุผลสำาเร็จอย่าง        

เต็มภาคภูม ิคดิถงึผลงานที่พวกเราร่วมกันทำาแล้วเกดิประโยชน์

ต่อชุมชน สังคม มีความปิติยินดีค่ะ นี่คือบุญที่ได้เกิดมาทำางาน

ดีๆ จนถึงวาระครบอายุการทำางาน ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ได้

ให้การสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่งมาโดยตลอด     

เพราะการทำางานใดๆ ไม่สามารถทำาได้สำาเรจ็แต่เพยีงคนเดยีวค่ะ

...
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เสรี  พรหมวังศรี
  ชีวิตมีอะไรให้ทำ 
    ตั้งเยอะแยะ
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 ผมเข้ามาทำางานที่สถาบันฯ เมื่อปี พ.ศ. 2522                            

เป็นข้าราชการ ตำาแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 เรื่อยมาจนถงึ

นายช่างไฟฟ้าระดับ 5 จนกระทั่งปรับเปลี่ยนสถานภาพ             

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2551 รวมระยะเวลา 

ปฏบิัตงิานในสถาบันฯ เป็นเวลา 38 ปี งานในหน้าที่รับผดิชอบ

คอืควบคมุดแูลระบบไฟฟ้าในอาคารสถาบนัฯ ระบบไฟฟ้าสำารอง 

ระบบปรับอากาศ ลิฟท์ และตรวจสอบเบื้องต้นกรณีเครื่องมือ

และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชำารุดเสียหาย และมีงานอื่นที่ได้รับ  

มอบหมาย เป็นต้น

 ความประทับใจในการทำางานที่สถาบันฯ คือการม ี         

ผู้บังคับบัญชาที่ดี ตั้งแต่เริ่มเข้าทำางานจนถึงปัจจุบัน การม ี   

เพื่อนร่วมงานที่ดี ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบัติงาน   

และที่สำาคัญที่สุด สถาบันฯ เป็นเหมอืนบ้านหลังที่สองที่อยู่แล้ว

มีความสุขตลอดชีวิตการทำางานที่ผ ่านมา อีกทั้งในด้าน                 

การทำางาน สถาบันฯ ทำาให้ผมมทีักษะและความชำานาญในการ

ปฏบิัตงิานนับตัง้แต่เรยีนจบ

 เกษยีณแล้วจะไปทำาอะไร ระยะแรกคงต้องไปเป็น พขร. 

ก่อน นอกจากนั้นก็คงเป็นเกษตรกรเล็กๆ น้อยๆ ปลูกพืชผัก    

สวนครัวรัว้กนิได้ไปก่อนครับ

 ผมคงไม่มขี้อคดิอะไรจะฝากมาก นอกจากขอให้น้องๆ 

รักสถาบันฯ ทำางานด้วยความรู้สึกว่าสถาบันฯ คือบ้านของเรา 

ตั้งใจทำางานเพื่อให้บ้านหลังนี้มีความสุขและเจริญรุ ่งเรือง        

ยิ่งๆ ขึ้นไปครับ

...
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กนกพร  วิบูลย์ณัฐกุล
วันวานที่พากเพียร

วันเกษียณที่ภาคภูมิ
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 เดือนกันยายนของทุกๆ ปี เป็นเดือนที่ครบเกษียณ     

อายุราชการของบุคคลากรหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเรามักจะได้ยิน  

คำาว่า “วันวานที่พากเพยีร วันเกษยีณที่ภาคภูม”ิ หรอืคำาที่

คล้ายกันนี้จนคุ้นหู และแล้วก็มาถึงวาระของตนเองที่จะครบ

เกษยีณอายุราชการเช่นเดยีวกัน

 2 ก.พ. 2526 เป็นวันที่ได้ย่างก้าวเข้ามาอาศัยอยู่ใน 

บ้านหลังที่สองที่ชื่อ “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ”        

อย่างเป็นทางการ คือได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการใน

ตำาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (ซึ่งก่อนหน้านั้นได้เข้ามาทำางาน

ก่อนแล้วสองปี ในตำาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโครงการวจิัย) 

 นับตั้งแต่เข้ามาอาศัยอยู ่ในบ้านหลังที่สองนี้ รู ้สึก           

มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในบ้านหลังนี้มีสมาชิกที่ให้ทั้ง

ความอบอุ่น ความเป็นกันเอง ผู้บริหารในสมัยแรกๆ ที่เข้ามา

ทำางาน ท่านเปรียบเหมือนเป็นพ่อ แม่ คนที่สอง ท่านเป็นทั้ง       

ที่ปรึกษา เป็นพี่ มีพี่ๆ น้องๆ ที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี มีความ    

เป็นกันเอง ใกล้ชิด สนิทสนมและสามัคคีกันอย่างดี ทั้งยัง

สนับสนุนและส่งเสรมิการทำางานซึ่งกันและกันด้วยดเีสมอมา

 ด้านการทำางาน เมือ่ได้รบัมอบงานให้ทำาแล้ว หวัหน้างาน

แต่ละท่านให้โอกาสเราได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ของเรา        

ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสิ่งนี้เองทำาให้ตนเองได้มโีอกาสพัฒนา

ความรู้และความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่ จนทำาให้    

งานแต่ละงานสำาเร็จลุล่วงลงได้ หรอืถ้าตดิขัดก็ได้รับคำาแนะนำา

เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และสิ่งที่ตนเองจะต้องจดจำาไปตลอด 

กค็อื ประสบการณ์ต่างๆ ทีไ่ด้รับจากการทำางานในบ้านหลงัทีส่อง

นี้เอง เป็นสิ่งที่ทำาให้ตนเองคิดว่าทำาให้ชีวิตมีความม่ันคงมาก     

ในระดับหนึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ และมั่นใจว่าต่อไปถงึในอนาคตด้วย 

ขอยกตัวอย่าง ตัวอย่างหนึ่งคือ การมีโอกาสได้ทำางานอยู่กับ

คอมพิวเตอร์ ทำาให้ได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง        

ในด้านนี้ได้มากพอสมควร กล่าวคอื งานในหน้าที่ ทำาให้สามารถ

วิเคราะห์งานด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเบื้องต้นได้        

ซึ่งสิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำางาน ทำาให้เราสามารถ

วางแผนการทำางานได้ทัง้ในปัจจุบัน และอนาคตทัง้ใกล้และไกล

ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งสามารถสรุปผลการทำางานในปัจจุบันได้   

ในเวลาอันรวดเร็วเมื่อเราต้องการ ทำาให้สามารถวิเคราะห์         

ในหน้าที่รับผิดชอบได้ นอกจากนั้นแล้วยังทำาให้มีโอกาสได้มี

อาชีพเสริมด้านงานปักผ้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์อีกด้วย       

(งานปักทุกรูปแบบด้วยจักรคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม)
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 ที่กล่าวมาสัน้ๆ ข้างต้น ขอสรุปเป็นข้อคดิง่ายๆ ที่ตนเองได้ยดึถอืมาโดยตลอดชวีติการทำางาน ทัง้งานราชการและส่วนตัว 

ดังนี้

 1. โอกาส คดิว่าทกุคนมโีอกาสเหมอืนๆกนั เพยีงแต่ว่า 

เมือ่มผีูห้ยบิยืน่โอกาสให้เรา เราจะขว้ามนัไว้หรอืไม่ หรอื ถงึแม้ว่า 

ไม่มใีครหยบิยื่นให้เรา เราจะไขว่ขว้าหามันหรอืไม่

 2. เปิดใจ เมือ่มโีอกาสมาถงึเราแล้ว เราจะเปิดใจ “รบั” 

หรอื “ไม่รับ” ถ้าหากเราเปิดใจรับ เราก็จะลงมอืทำา และได้รับ

โอกาสนัน้

 3. เรยีนรู้และปฏบิัติ อย่างจรงิจัง เมื่อเราได้ทดลอง

ปฏบิัตแิล้ว สำาเร็จหรอืไม่สำาเร็จนัน้เป็นอกีเรื่องหนึ่ง  4. พรสวรรค์และพรแสวง ไม่ว่าจะทำาอะไรก็ตาม      

ให้พยายามใช้พรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวเราแต่ละคนให้มากที่สุด  

หรือถ้ามีน้อยก็ให้เพิ่มความพยายามลงไปให้มากที่สุดจนสุด

ความสามารถของเรา “ไม่มีสิ่งใด ที่เราจะท�าไม่ได้” ถ้าเรา   

เปิดใจรับ และได้ลงมือกระทำา “ถ้าเราคิดว่าเราท�าได้ เราจะ

ลงมอืท�า แต่ถ้าเราคดิว่าเราท�าไม่ได้ เราจะไม่ลงมอืท�า”

 6. ความแม่นย�าในงาน การทำางานทุกอย่าง จะต้อง

ละเอยีด รอบคอบ “ภาพรวมของงาน” เป็นสิ่งสำาคัญ จะต้อง

มองให้เห็นภาพรวมของงานทั้งหมดให้ได้ ไม่มองแต่เฉพาะ      

ส่วนงานของตนเองที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยเฉพาะในงาน

วิจัย ต้องตอบคำาถามให้ครบตามทฤษฎี คือ What Where 

When Why and How

 5. ศักยภาพ ทำางานให้เต็มศักยภาพของตนเอง         

และทำางานให้มากกว่างานที่ได้รบัมอบหมาย (ในขอบเขตของเรา) 

“คนเราทุกคนสามรถเก่งได้ เมื่อเราต้องการ”

 สดุท้าย ขอถอืโอกาสนี้ กราบขอบพระคณุท่านผู้อำานวยการสถาบนัวจิัยวทิยาศาสตร์สขุภาพทกุสมยั หัวหน้าฝ่ายทกุท่าน 

พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ทุกท่านทุกคน ที่เคยได้ร่วมงานกันมา ซึ่งทุกท่านทุกคนล้วนมสี่วนสำาคัญอย่างยิ่งที่ทำาให้ตนเองได้อยู่ทำางาน

ในสถาบันวจิัยฯแห่งนี้อย่างมคีวามสุขมาโดยตลอดตราบจนวาระสุดท้ายของการทำางานในวันที่ 30 ก.ย. 60

...



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   33

 ข้าพเจ้า นางนงลักษณ์  ไชยพิสิทธิ์ เริ่มทำางาน            

ทีส่ถาบนัฯ แห่งนี้ตัง้แต่ 15 กมุภาพนัธ์ 2517 - 30 กนัยายน 2560 

(บรรจรุาชการ 2 มกราคม 2519) ในตำาแหน่งพนกังานผูช่้วยเหลอื

แพทย์และพยาบาลที่วจิัยคลนิกิ (WARD) ชั้น 3 อาคาร 1 จะขอ

เล่าว่าแต่ก่อนอาคาร 1 ของเรามีการแบ่งสัดส่วนการทำางาน

อย่างไรบ้าง เริ่มตั้งแต่ชั้น 1 เป็นหน่วยช่างซ่อมและดูแล

เครื่องยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ ห้องนอนเวรคนขับรถที่รับผิดชอบ      

รบั – ส่งพยาบาล ผูช่้วยเหลอืแพทย์ขึ้นเวรดกึ ส่งเวรบ่ายตามบ้าน

ของแต่ละท่าน ชั้น 2 ห้องธุรการ ห้องเลขานุการ ห้องที่ปรกึษา

ฝ่ายต่างประเทศ ห้อง Lab 1, 2, 3, 4, 5, 6 ห้อง Cool Room    

ห้องอบแห้ง (อุปกรณ์ที่ใช้ในห้อง Lab ต่างๆ) ชั้น 3 มวีจิัยคลนิกิ 

ห้องเดก็ทีม่ารกัษา ห้องอาสาสมคัรผูใ้หญ่ ห้องโภชนาการสำาหรับ

ทำาอาหารและนำ้านมให้เด็กที่ขาดสารอาหาร โดยมีการคำานวณ

สารอาหารในเด็กแต่ละคน ห้องสถิติ ห้องหน่วยจ่ายกลาง        

ห้อง Lab Hematology ชั้น 4 ห้องเลี้ยง   

สัตว์ทดลอง เช่น หนู กระต่าย เป็นต้น

 โ ด ย ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง              

ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ  

คณะแพทยศาสตร์ มีคุณจุไร  ชำานาญ   

เป็นหวัหน้างาน คณุประสบสุข  ณ บางช้าง 

เป็นรองหัวหน้า มีทีมแพทย์ที่ดูแลและ

รักษาเด็กที่ป ่วยเป ็นโรคขาดสารอาหารหลายท่าน เช ่น            

อ.อาวุธ  ศรีศุกรี, อ.ปัญจะ  กุลพงษ์, อ.ดำาริ  ดำารงศักดิ์,        

อ.อษุา  ธนงักลู, อ.จฑุามาศ  สทุศัน์ ณ อยธุยา, อ.วชิาญ  วทิยาศยั, 

อ.ทัศนวรรณ  วานิชพงศ์ ขณะนั้นศูนย์วิจัยฯ ทำาวิจัยเกี่ยวกับ   

โรคขาดสารอาหารในเด็ก จึงได้รับผิดชอบดูแลเด็กที่มาตรวจ 

ห้องเด็กเบอร์ 28 ฝั่งโรงพยาบาลสวนดอก ที่ขาดสารอาหาร   

และมานอนรักษาเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์วิจัยฯ โดยที่ข้าพเจ้า

มหีน้าทีด่แูลอาสาสมคัรของศนูย์วจิยัฯ ทีม่าพกัรกัษา และร่วมใน

โครงการวจิยัทีว่อร์ดชัน้ 3 ของศนูย์วจิยัฯ อาสาสมคัรในขณะนัน้

มีทั้งเด็กซึ่งเป็นโรคขาดสารอาหาร ผู้ใหญ่ที่มาทดลองกินผัม    

(พืชนำ้าสี เขียว) เพื่อหาโปรตีน อาสาสมัครหญิงในเรื่อง                      

ยาคุมกำาเนิด และหญิงอาชีพบริการพิเศษในโครงการวิจัย            

ที่เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย

นงลักษณ์  ไชยพิสิทธิ์ 
ชีวิตที่ต้องก้าวผ่าน
ช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลง
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 เวลาผ่านไป จากกุมภาพันธ์ 2517 – กันยายน 2560  

43 ปี มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง งานวิจัยเปลี่ยนหัวข้อไป  

ศูนย ์วิจัยฯ เปลี่ยนเป ็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์สุขภาพ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ออกนอกระบบเป็นมหาวทิยาลยัในกำากับ 

ตำาแหน่งก็เปลี่ยนไปเป็นพนักงานบรกิารฝีมอื (ด้านวทิยาศาสตร์

การแพทย์)

 ความประทับใจในการทำางานตลอด 43 ปี แบ่งได้เป็น

ช่วงๆ ช่วงแรกที่เป็นศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ             

มีลักษณะเหมือนหน่วยงานเอกชน จำานวนเจ้าหน้าที่มีไม่มาก       

มสีวสัดกิารที่ดเีนือ่งจากไม่เป็นราชการ เช่น อยูเ่วรกะบ่าย กะดกึ

มีรถรับ-ส่ง ฤดูหนาวแจกเสื้อกันหนาว ฤดูฝนแจกเสื้อกันฝน       

มีโบนัสประจำาปี รู้สึกภูมิใจ ประทับใจ ที่ได้มีโอกาสมาทำางาน    

ในสถานที่ที่มีความทันสมัย เป ็นที่รู ้จักของต ่างประเทศ                  

ช่วงทีส่อง ศนูย์วจิยัโลหติวทิยาและทโุภชนาการ เข้าสู่ความเป็น

ราชการ กลายเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี

อาจารย์อุษา  ธนังกูล เป็นผู้อำานวยการคนแรก ช่วงนี้เป็นช่วง 

การปรับตัวปรับใจเข้าสู่การทำางานที่เป็นระบบราชการ แม้ว่า

สวสัดกิารต่างๆ ลดลง แต่มคีวามมัน่คง ได้รบัสทิธสิวัสดกิารต่างๆ 

ครอบคลุมครอบครัวทั้งหมด การทำางานเปลี่ยนไปตามงานวิจัย 

จากเดิมที่ประจำาที่วอร์ด ต้องออกไปติดตามอาสาสมัคร          

ตามหมู่บ้าน เช่น อ.ฮอด อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ อ.พระบาท     

ห้วยต้ม จ.ลำาพูน ซึ่งขณะนัน้ถนนยังเป็นดนิแดง หน้าร้อนเป็นฝุ่น 

หน้าฝนเป็นโคลน ได้รับความประทับใจในการทำางานช่วงนั้น    

เป็นอย่างมาก ช่วงสุดท้าย มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ มอีาคารในมหาวทิยาลยัเพิม่ขึ้น

จากเดิมที่มีเฉพาะในคณะแพทยศาสตร์อีก 2 อาคาร จำานวน      

บุคลาการมากขึ้น มงีานเพิ่ม มกีารปรับปรุง เพิ่มเตมิห้องทำางาน 

ความประทับใจในช่วงนี้คือ ได้ทำางานกับคนหนุ ่มคนสาว           

ต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี ทำางานเชิงรุก รวดเร็ว (หลายครั้ง  

ที่ ไม ่ทันเพราะความแก ่ ) ได ้ออกจากความเป ็นราชการ                     

เป็นพนักงานมหาวทิยาลยั วนกลับไปสู่จดุเริม่ต้นทีม่าเริม่ทำางาน 

แต่สิง่เดยีวทีไ่ม่เคยเปลีย่นแปลงเลย คอืทำาหน้าทีเ่ป็นผู้ช่วยเหลอื

แพทย์และพยาบาล ดูแลอาสาสมัครเหมอืนเดมิ

 ท้ายที่สุด เกษียณแล้วจะไปทำาอะไร บอกตามตรงว่า  

ยังไม่ได้คิดในเรื่องนี้ แต่วางแผนไว้ว่าจะไปลองสมัครเรียน

สารพัดช่าง เพื่อรู้จักสังคมใหม่ และรู้ใหม่ๆ สิ่งที่อยากฝากให้

น้องๆ ได้เก็บไปคดิ คอืแม้ว่าอะไรจะเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นเวลา 

สถานที่ สถานะ หรอืลักษณะการทำางาน แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคงไว้

คอื ความมุ่งมั่นตัง้ใจทำางานอย่างจรงิจัง ความรักความสามัคค ี

เพราะมันจะช่วยให้การทำางานทุกอย่างสำาเร็จลุล่วง และม ี    

ความสุขในการทำางาน

...
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ณรงค์  สิทธิวงศ์

ชีวิตที่ต้องสู้ ต้องสู้ชีวิต
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 ผมมาทำางานตัง้แต่สมัยอาจารย์หมออุษา  ธนังกูล 

เป็นผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผมได้    

เข้าบรรจุตำาแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล         

ได้ทำางานแผนกชีวเคมี ซึ่งมีท่านรองอดุง  ศิลป์ประเสริฐ           

เป็นหัวหน้าแผนก การทำางานช่วงแรกได้ทำางานกับคุณอรศร ี   

ตันตยาภินันท์ ดูแลห้องแลป 1 แต่ก่อนคือห้องปฏิบัติการรังส ี 

ผมต้องนำาขยะรังสีไปส่งที่สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (พ.ป.ส.) 

ที่กรุงเทพฯ เป็นประจำาทุกปี ต่อมาผมได้ช่วย ดร.ละเอียด  

ประพันธ์ดารา เลี้ยงลูกนำ้ายุง เตรียมคอลัมน์ในห้องเย็น            

เฝ้าคอลัมน์เพื่อแยกโปรตีนจากลูกนำ้ายุง และช่วงสุดท้าย          

ผมได้ช่วย ดร.จีรัง และ ดร.นงคราญ ในห้องแลป 3 ดูแล      

เครื่องมอืทุกชิ้นและช่วยเลี้ยงยุง

 ตัง้แต่เริม่ต้นทำางานมาจนถงึตอนนี้ ผมรูส้กึว่าสถาบนัฯ 

เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ประทับใจแผนกชีวเคมีเพราะ       

อยู่กันแบบพี่ๆ น้องๆ และที่สำาคัญ ต้องขอขอบคุณพี่อ้อย         

โดยเฉพาะในช่วงทีผ่มป่วยหนกัจนทกุคนคดิว่าผมคงไม่รอดแล้ว 

พี่อ้อยก็ให้พักยาว พอสามารถกลับมาทำางานได้ก็จัดหางาน      

ให้ตามสภาพร่างกายอย่างเหมาะสม

 หลังจากเกษียณไป ผมก็คงพักผ ่อนอยู ่กับบ ้าน          

และช่วยเหลือพี่สาวดูแลหอพักใกล้บ้าน เพราะตอนนี้พี่สาวก็  

ชรามากแล้ว

...
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 เริ่มมาทำางานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ      

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2528 ก่อนที่จะมาทำางานที่สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทำางานเป็นครูพี่เลี้ยงศูนย์โภชนาการเด็ก

บ้านแม่ก๊ะ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ทำางานที่    

ศูนย์โภชนาการเด็กได้ 9 ปี พอดสีามทีำางานที่สถาบันฯ บอกว่ามี

ผู้เกษียณอายุราชการ มีตำาแหน่งว่างอยู่ อยากทำาไหม เราก็   

อยากทำางานรบัราชการเป็นงานทีม่ัน่คง มสีวสัดกิารให้ครอบครวั 

(แม่) ก็มาสมัครได้ทำางานตอนนั้นได้เงินเดือน 1,125 บาท          

รู ้สึกดีใจและภูมิใจอย่างมาก ถึงแม้จะได้เงินเดือนน้อยกว่า            

ที่ทำางานเดิมก็ตาม งานในสถาบันฯ ที่ ได ้รับผิดชอบคือ                     

งานสนับสนุนงานวิจัยภาคสนามและทำางานฝ่ายวิจัยโภชนาการ 

ทำาอยู่หลายปี มีการรวมฝ่ายเปลี่ยนเป็นฝ่ายวิจัยโภชนศาสตร์ 

และอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ย้ายมาช่วยงานในห้องแลปเป็นงาน 

อีกรูปแบบหนึ่ง แต่ก็ได้ทำางานภาคสนามอยู่ ต่อมามีการตั้ง  

หน่วยงานใหม่อีก คือหน่วยงาน Laboratory     

Service and Maintenance Unit ศูนย์วิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ก็ได้มาทำาหน้าที่

ช่วยบรกิารห้องแลปต่างๆ และโครงการวจิยัต่างๆ 

ของสถาบันฯ ด้วย

โดยภาระงานที่รับผิดชอบ 2 ส่วนใหญ่ คือ         

งานภาคสนาม และงานในสถาบนัฯ งานภาคสนาม

ได้แก่ เก็บข้อมูลภาคสนาม สัมภาษณ์การบริโภคอาหาร              

24 ชั่วโมงที่ผ่านมา, ความถี่ในการกินอาหารภายใน 1 สัปดาห์ 

และ 1 เดอืนที่ผ่านมา, เก็บตัวอย่างอาหารมาส่งวเิคราะห์,

สมพิศ  พรหมขัติแก้ว 
ชีวิตที่มานะอดทน
และรักในสิ่งที่ทำ 
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เก็บตัวอย่างผัก ตัวอย่างดนิในนาข้าว ในสวนผัก, นำ้า โครงการ 

Water Reuse ตลอดจนเช็คความถูกต้องของข้อมูล ส่วนงาน      

ในสถาบันฯ ได้แก่ การทำาข้อมูล ลง Code ลงนำ้าหนักอาหาร      

เช็คความถูกต้อง ชั่งนำ้าหนักอาหาร ปั่นอาหารส่งวิเคราะห์ 

(อาหารเปียก) ชั่งนำ้าหนักอาหารแห้งส่งวิเคราะห์ งานรับ-ส่ง 

หนังสือ งานรับผิดชอบเครื่องดื่มเวลามีประชุม ทำาอาหารให้  

อาสาสมัคร (นอน Ward) และทำาความสะอาดทั่วไป นอกจากนี้

ยังมงีานดูแลสัตว์ทดลอง (หนูทดลอง) เตมินำา้และอาหารทุกวัน 

เปลี่ยนขี้เลื่อยรองกรงและในกรง แยกลูกหนูออกจากแม่          

ล้างกรงหนู ทำาความสะอาดห้อง งาน LSMU ศูนย์วิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ซึ่งเป็นงานที่รับผิดชอบก่อนที่จะ

เกษียณอายุ ได้แก่ ผลิตนำ้า Type I, II ดูแลทำาความสะอาด     

เครื่องชั่ง นึ่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์/ขยะติดเชื้อ ผลิตและบริการ

นำ้ากลั่น นำ้าแข็ง ล้างขวดพลาสติกและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์    

รับ-ส่ง เอกสาร เบิกของพัสดุ ซักผ ้า-อบผ้า เสื้อแลป                       

เสื้ออาสาสมัครโครงการวจิัย

 การทำางานอยู่ที่สถาบันฯ ได้จนถงึอายุ 60 ปี เพราะมี

ความมานะอดทน มีความพากเพียร ใส่ใจดูแลการทำางานที่        

รับผิดชอบและรักในงานที่ทำา เนื่องจากป้าพิศเข้ามาทำางาน         

ในตำาแหน่งทีม่เีงนิเดอืนน้อย กต็้องขยนั อดทน ประหยดั อดออม 

ต้องการที่จะมีบ้านอาศัย โดยฐานะอย่างเราก็ลำาบากที่จะ

สามารถมีบ้านของตัวเองได้ แต่เนื่องด้วยได้บรรจุเป็นลูกจ้าง

ประจำาของสถาบันฯ จึงมีโอกาสที่จะได้ใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินสหกรณ์ 

มช. เพื่อสร้างบ้านของตัวเอง และเพื่อให้มีรายได้เสริมอีกทาง   

จงึสร้างห้องแถว 5 ห้อง อยู่เอง 2 ห้อง และให้เช่าอกี 3 ห้อง    

บนทีด่นิทีไ่ด้จากมรดกพ่อแม่ นอกจากนัน้แล้ว เมือ่ต้องส่งลกูสาว

ไปโรงเรยีนทุกวัน จงึออกรถยนต์ และรับ-ส่ง ลูกคนอื่นๆ ด้วย 

ก็ได้รายได้เสรมิอกีทาง

 ระยะการทำางานตลอด 32 ปี สมพิศรู้สึกภูมิใจที่ได้

ทำางานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นสถาบันฯ ที่มี        

ชือ่เสยีงด้านการวจิยัเป็นทีย่อมรบัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ดีและทันสมัย           

มีนักวิจัยที่มีความสามารถ บุคลากรเก่ง มีแหล่งเงินทุนทั้งใน   

และต่างประเทศ

 ขอกราบขอบคุณสถาบันฯ ผู้บรหิาร หัวหน้างานทุกคน 

พี่ๆ น้องๆ ลูกๆ หลานๆ ทุกคนที่มคีวามเมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ 

ให้สมพิศและครอบครัว มีกิน มีใช้ ส่งลูกเรียนหนังสือจนจบ      

โชคดีที่พบเจอกัลยาณมิตรที่ดีมาตลอด ความทรงจำาที่ดีๆ  นี้จะ

อยู่ในใจสมพศิไปตลอด กราบขอบคุณนักๆ เจ้า

    สมพศิ จากหัวใจ

...

วันแห่งเกยีรตยิศปรากฎค่าวันผ่านมางดงามเต็มความหมายวันอ�าลามาถงึจงึเสยีดายวันที่ตาพร่าพรายด้วยอาวรณ์
เกษยีณเพยีงภาระและหน้าที่

เกษยีณแต่ไมตรอีย่าถ่ายถอน
เกษยีณไปให้ทุกท่านสุขสันต์นริันดร
เกษยีณน�าทุกค�าพรแด่ท่านเทอญ
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"Visitors"

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพประชุมร่วมกับ HealthQual International

เรื่อง Reducing Stigma in Healthcare Facilities

 วนัที ่ 11 กนัยายน 2560 ศ.นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ      

ผู ้อำ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย                           

รศ.นพ.เกรยีงไกร  ศรธีนวบิญุชยั รองผู้อำานวยการฯ ให้การต้อนรับ 

Dr.Bruce Agins และ Mr.Danial Ikeda จาก HealthQual                         

International พร้อมกบัประชมุเรือ่ง Reducing Stigma in Healthcare 

Facilities: A Multi-Country Quality Improvement Collaborative  

ณ ห้อง BOARD ROOM อาคาร 1 สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์สขุภาพ 

 วันที่ 27 กันยายน 2560 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์      

การแพทย์ทหารบก (AFRIM) ทีเ่ดนิทางมาดงูานเรือ่งคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาชุมชน (CAB) ของสถาบันฯ ณ ห้องประชุม DONALD    

JEFFREY GIBSON อาคาร 1 จากนัน้คณะศกึษาดูงานยังได้เดนิทาง

เข้าดูศึกษาดูงานวิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

โดย เฉพาะในกลุ ่ มชายที่ มี เพศสัมพันธ ์กั บชาย  (MSM)                                   

ณ พิมานเซ็นเตอร์ เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์      

ด้านงานวจิัยดังกล่าวอกีด้วย

สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ทหารบก ศกึษาดงูานดา้นคณะกรรมการทีป่รกึษาชมุชน

และงานวิจัยด้านโรคเอดส์โดยเฉพาะกลุ่ม MSM ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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"Doing & Training"

 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับศูนย์โรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง (NCD center)  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Practical point in diabetic foot care III             

ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม                  

รองผู้อำานวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานในการจัดงาน และม ีรศ.นพ.ณัฐพงศ์  โฆษชุณหนันท์ 

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจ                

และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมบรรยายให้ความรู้ พร้อมกับแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง             

โรคเบาหวาน ทำาให้ผู้ที่มาร่วมการอบรม ทั้งแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ได้รับ      

ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกปฏบิัตจิรงิอกีด้วย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับศูนย์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คณะแพทยศาสตร์ มช. 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Practical point in diabetic foot care III
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ศ. นพ.กติตพินัธ์ุ  ฤกษ์เกษม เปน็วทิยากรบรรยายเรื่อง "สถานการณก์ลุม่โรค NCDs"

ในการประชุมวิชาการโภชนาการสัญจรภาคเหนือครั้งที่ 1

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ศ.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม            

รองผู ้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได ้รับเชิญ                    

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์กลุ่มโรค NCDs" ในงาน   

การประชุมวิชาการโภชนาการสัญจรภาคเหนือครั้งที่ 1 อาหาร          

และโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทยภาคเหนือ         

โดยสมาคมโภชนาการแห ่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ ์                         

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีณ โรงแรมเชยีงราย

แกรนด์รูม จ.เชียงราย ซึ่ง ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ได้สรุปสาเหตุของการ       

เกดิโรค NCDs สถติแิละค่าเฉลี่ยตามภูมภิาคต่างๆ ไปจนถงึผลกระทบ

ที่ตามมาหลังจากการเกิดโรค ทำาให ้ผู ้ที่ เข ้าร ่วมงานประชุม                             

ซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล นักกำาหนดอาหาร นักโภชนาการ  

นักวิชาการสาธารณสุข นักวิจัย นักศึกษา ผู ้นำาชุมชน ตลอดจน          

ภาคีเครือข่าย ได้เข้าใจปัญหาและร่วมกันเฝ้าระวังโรคที่อาจจะเกิด  

มากยิ่งขึ้น

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการประชุมทีมวิจัย

เพื่อสร้างทิศทางก่อนสมัครขอรับทุนจาก วช.

 วนัที ่22 สงิหาคม 2560 ศ.นพ.กติตพินัธุ ์ ฤกษ์เกษม รองผูอ้ำานวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการประชุมทีมวิจัยเพื่อสร้างทิศทาง

ก่อนสมัครขอรับทุนจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)              

ที่จะประกาศทุนวิจัยบูรณาการ โดยมีด้านหนึ่งที่น่าสนใจคือด้านผู้สูงอายุ     

ในแง่มุมการสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำารงชีวิต       

ในสังคมสูงวัย และการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ    

ทั้งนี้เพื่อให้การขอทุนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดการประชุม       

เตรียมแผนทำาโครงร่างงานวิจัย (Proposal) เรื่องแนวทางการจัดสรร            

งบประมาณบูรณาการการวจิัยและนวัตกรรม ประจำาปีงบประมาณ 2562 

ภายใต้การปฏริปูการวจัิยและนวัตกรรม ซึง่มทีัง้นกัวจิยั ตลอดจนสหวชิาชพี

ผู้ที่สนใจสมัครทุน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY 

GIBSON อาคาร 1 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ
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หนว่ยวจิยัด้านสารเสพตดิรว่มใหค้วามรูแ้กนน�าเครอืขา่ยภาคประชาชนในจงัหวดัล�าพนู 

เพื่อเป็นวิทยากรด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดด้านยาเสพติด

 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ดร.ศุภชัย  ศักดิ์ขจรภพ          

นักวิจัยของศูนย์ชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมประชุมและนำาเสนอ 

ผลงานด้วยโปสเตอร์ เรื่อง “Board-Spectrum Antiviral           

Activity of Ankyrin Repeat Protein on Viral Assembly Against 

Chimeric NL4-3 Viruses Chimeric NL4-3 Viruses Carrying 

Gag-Protease Derived from Circulating Strains Among    

Northern Thai Pa ในการประชุมวชิาการ 3rd Global Summit on 

Virology (and) 2nd International conference on Latest Trends in 

Biotechnology and Biodiversity ณ กรงุบาเซโลน่า ประเทศสเปน

นักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมประชุมและน�าเสนอ

โปสเตอร์ผลงานวิชาการ ณ กรุงบาเซโลน่า ประเทศสเปน

 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 คุณกนิษฐา  ไทยกล้า นักวิจัย     

พร้อมด้วยคณะทำางานด้านสารเสพตดิ จากหน่วยวจิยัด้านสารเสพตดิ 

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเชญิให้เป็นวทิยากรให้ความรู้

แก่แกนนำาเครือข่ายภาคประชาชนจำานวน 60 คน จาก 24 ตำาบล        

8 อำาเภอ ในจังหวัดลำาพนู ในโครงการอบรมการเป็นวทิยากรด้านการ

แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิด โดยกระบวนการศูนย์ยุติธรรมชุมชน จัดโดย

สำานกังานคมุประพฤตจิงัหวดัลำาพนูร่วมกบัศนูย์ยตุธิรรมชมุชนในพื้นที่

จงัหวัดลำาพนู ณ ศนูย์ประชมุโชควฒันา สวนอุตสาหรรมเครอืสหพฒัน์ 

จังหวัดลำาพูน ซึ่งนอกจากการให้ความรู้เรื่องชนิด ประเภท โทษ       

และกฎหมายที่ เกี่ยวข ้องกับสารเสพติดแล้ว หน่วยวิจัยด ้าน                    

สารเสพติดยังนำาสื่อในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับ โปสเตอร์ 

เกมปริศนาอักษรไขว้ เกมบิงโก รวมไปถึงเกม ELDA ซึ่งทั้งหมดนี้    

ล้วนสอดแทรกเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวของกับสารเสพติด มาร่วมเล่น

และมอบให้กับผู้ที่มาอบรม เพื่อให้แกนนำาเครือข่ายภาคประชาชน    

ได้รับความรู้และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิในชุมชน
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"Activities"

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่
12 สิงหาคม 2560

บวชเนกขัมมจาริณีถวายแม่
11 สิงหาคม 2560

บริจาคเลือดถวายแม่
11 สิงหาคม 2560
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ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชริาลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร
3 สิงหาคม 2560

ถวายพานพุ่มสักการะ
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

18 สิงหาคม 2560

วางพวงมาลาถวายบังคม
พระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เนื่องในวันมหิดล
22 กันยายน 2560

และ
ร่วมวิ่งมหากุศลมหิดล 60

24 กันยายน 2560
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 ร่วมแสดงความยินดีกับ
ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

สถาปนา ITSC

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

สถาปนา

คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 15 สิงหาคม 2560
สถาปนา

คณะการสื่อสารมวลชน

วันที่ 15 สิงหาคม 2560

สถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์

วันที่ 28 สิงหาคม 2560

สถาปนาคณะมนุษยศาสตร์

วันที่ 30 สิงหาคม 2560
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ตารางกิจกรรม

3           ตุลาคม 2560

4           ตุลาคม 2560

9 - 20    ตุลาคม 2560

11 - 12    ตุลาคม 2560

13 - 14   ตุลาคม 2560

14          ตุลาคม 2560

16 - 19   ตุลาคม 2560

18          ตุลาคม 2560

19          ตุลาคม 2560

23 - 26  ตุลาคม 2560

ตุลาคม 2560
ดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง นักวิจัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบเครื่องมือการทำาวิจัยของ             

นายธนากรณ์  คำาคง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

นางสาวกนิษฐา  ไทยกล้า นักสถิติ เข้าร่วมประชุม วิพากษ์ Story Board แอพพลิเคช่ัน               

ณ ห้องประชุมประณตี สวัสดริักษา ชัน้ 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล นักวิจัย ร่วมประชุมในโครงการวิจัยและร่วมประชุม            

โครงการวจิัยไทย-จนี (TRF-NSFC) Asian-Pacific Environment and Health Symposium 2017 

Yinchuan City, Ningxia, Beijing and Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจนี

ดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง นักวิจัย ร่วมประชุมในโครงการวิจัย การประชุมติดตามและ          

ประเมินผลรายงานความก้าวหน้า การพัฒนาชุดตรวจสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์

โดยเทคนคิ ELISA (ต่อยอดจากปี 2556) (รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข)) ห้องประชุม ชัน้ 3 

อาคาร 2 สำานักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร

นางสาวรัชนกีร  ค�าปัน นักสถติ ิและนางสาวธวัลชญาน์  โชตเิจรญิธนันต์ พยาบาลวจิัย 

ร่วมประชุมในโครงการวิจัย The 17th TREAT Asia Network Annual Meeting Conrad Bali            

Indonesia

นางวารณุ ี จติอาร ีนกัเทคนคิการแพทย์ เข้าร่วมนำาเสนอผลงาน CQI: MT Best Practice Award 

2017 ด้วยวาจาในรอบตัดสนิ สมาคมเทคนคิการแพทย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ศ.นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วม     

การประชุม “40th Semi-Annual TBTC Meeting 2017” ณ เมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย          

ประเทศสหรัฐอเมรกิา

ดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง นักวิจัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูผู้เข้ารับการอบรม        

การใช้ชุดทดสอบสารกำาจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ จำานวน 45 คน ณ ห้องประชุม    

โรงเรยีนบ้านกาด(เขมวังส์) ต.บ้านกาด อ.เแม่วาง จ.เชยีงใหม่

รศ.นพ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ       

ร่วมประชมุในโครงการวจิยั พจิารณากรอบการประเมนิผลการพฒันาคณุภาพบรกิารเพือ่ส่งเสรมิ

สถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์                  

ณ ห้องประชุมสำานักงานโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ ระยะทดลอง ชั้น 4 อาคาร 1                                     

กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี

ดร.จีรัง  ว่องตระกูล นักวิจัยช�านาญการพิเศษ เข้าฝึกอบรมการใช้เครื่อง Malditof                  

และฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลส่วนงานวิจัยของ MALDI TOF โดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ               

ณ ห้องปฏบิัตกิารชัน้ 4 อาคารเฉลมิพระบารม ีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
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ตารางกิจกรรม
30          ตุลาคม 2560

31           ตุลาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

รศ.นพ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ,    

นายจรัญ  เชื้อเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร เรื่องมาตรฐานบริการเพื่อการเข้าถึงบริการดูแลรักษา และลดการตีตราผู้ติดเชื้อ         

เอชไอวแีละโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ โรงแรมนารายณ์ สลีม กรุงเทพมหานคร

ดร.นงคราญ  ล�าจวน นักวจิัยช�านาญการพเิศษ เข้าร่วมสอนนักศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิา

พษิวทิยา ประจำาภาคเรยีนที่ 1 ปี การศกึษา 2560 กระบวนวชิา พ.นต.(312)704: วธิกีารวจิัย  

และการวิ เคราะห ์ทางพิษวิทยา ในหัวข ้อ เรื่อง E lectrophores is ณ ห ้องประชุม                                                   

ศ. นพ.ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ ชั้น 4 อาคาร MD ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

6 - 7     พฤศจกิายน 2560

7           พฤศจกิายน 2560

7 - 10    พฤศจกิายน 2560

12 - 14   พฤศจกิายน 2560

นางสาวกนษิฐา  ไทยกล้า นักสถติ ิเข้าฝึกอบรมการเขยีนบทความตพีมิพ์วารสารต่างประเทศ 

ณ โรงแรมบัดดี้โอเรยีลทัล จ.นนทบุรี

รศ.นพ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ,    

นายจรัญ  เชื้อเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร เรื่องมาตรฐานบริการเพื่อการเข้าถึงบริการดูแลรักษา และลดการตีตราผู้ติดเชื้อ         

เอชไอวแีละโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ โรงแรมนารายณ์ สลีม กรุงเทพมหานคร

พญ.ลินดา  เอื้อไพบูลย์ นักวิจัย ร่วมประชุมวิชาการ กุมารเวชศาสตร์ Siriraj Pediatric           

Annual Conference 2017: Moving forward to the Excellent child health ห้องประชุมราชนัดดา

สรินิธร อาคารศรสีวรนิทรา ชัน้ 1 โรงพยาบาลศริริาช กรุงเทพมหานคร

นางสาวสริลิักษณ์  รนิค�า นักเทคนคิการแพทย์, นางสาวชไมพร  ณะพรหม นักเทคนคิ

การแพทย์ ร่วมประชุมวชิาการ มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏบิัตกิารระดับชาต ิครัง้ที่ 6 

60 ปี เทคนคิการแพทย์ไทย ด้วยระบบคณุภาพทีย่ัง่ยนืและพอเพยีง อมิแพคฟอรัม่ เมอืงทองธาน ี

จ.นนทบุรี

ธันวาคม 2560
22          ธันวาคม 2560 สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

ลูก2 ท้องอีก 1 เป็นห่วงลูกในท้อง.. จิกระทบกระเทือน

โดดสูงก่านี้ อาจแท้งได้

เพราะ...รักเด็ก..(หลอก) จึงหยอกเล่น

หน้ากากผีเสื้อสมุทร ปล่อยล�าแสงปะทะ หน้ากากแมลง..555
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ทุ่มทุนสร้าง...ระวังโหน่ยนะคะ งานนี้ไม่มีค่าตัวนะ..เจ้า ผู้บอ

ศูนย์ชีวโมเลกุลขึ้นปก....สไตล์ใครสไตล์มัน
ฮาเร็มของ ด๊อกเตอร์... เดือนล้อมดาว

มาดนักวิ่งตัวพ่อ ถือป้ายให้สถาบันฯ วันมหิดล 

แอบมโนไปว่าเป็นนักกีฬาวิ่งถือคบเพลิง..

สาว สาว สาว ฟาร์มาซี มาใน ธีมเดียวกัน

น่ารักตะมุตะมิทู้กคน...

คุงป้าคะ..ระวังหัวเข่านะคะ จิกปลายเท้าซะขนาดนั้น.. ผบ.เรา ถึงจะลูกสาม...แต่ก็ยังฟรุ้งฟริ้ง..นะเออ
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รวม GEN เก่ากะใหม่ หล่อเรียกพี่ อิเลาะ..

หล่อ ล้อ หล่อ...เข้ม มาดแมน แฟนพันธุ์แท้..

ฉลองครบรอบ 50 ปี เล่นเกมส์ เสี่ยงโชค..แลกคูปอง

ส่วนลดแลกซื้อสินค้า ไอทีเรา มิธรรมดา ไฮโซ โชว์แอฟ..

ใครๆ เดินผ่านไปผ่านมา...ก็หลอน..น ไปตามๆ กัน

“ฮือๆๆๆ กระซิกๆ อย่ากลัวหนูเรย หนูถูกแม่ทิ้งไป”

น้องโจลูกใจเริงกล่าว
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Nanjing University
of Information Science
and Technology
(NUIST)

ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก
แสวง  กาวิชัย
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 สวสัดคีรบั ผมนายแสวง  กาวชิยั เป็นพนกังานโครงการวจิยั

ด้านมลพษิทางอากาศ ของหน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วจิัย

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ      

ซึง่ตอนนี้กำาลงัศกึษาในระดบัปรญิญาเอก สาขาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษา         

ดร.ทพิวรรณ  ประภามาฑล ให้การสนับสนุนต่อเนื่องตัง้แต่เรยีนระดับ

ปรญิญาโท โดยทางอาจารย์จะมกีารส่งเสรมิให้บคุลากร เพือ่ให้เกดิการ

พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู ้ เพื่อมาเติมเต็มในส่วนงานที่เราได้            

รับผิดชอบ เพื่อให้งานที่เราทำามีประสิทธิภาพมากขึ้น จากลักษณะงาน 

ที่ได้รับมอบหมายนั้น จะมีทั้งออกพื้นที่และทำางานในห้องปฏิบัติการ  

ทำาให้ผมต้องมีการฝึกฝนตนเอง แม้พื้นฐานของผมจะเป็นทางด้านเคม ี 

ที่วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันผมก็มีงาน         

ที่ต้องออกไปประสานงานกับพื้นที่วิจัย ในหลายๆ ด้าน เช่น ไปตั้ง      

เครื่องวัดปริมาณฝุ่น เก็บตัวอย่างปัสสาวะ รวมถึงไปเข้าเยี่ยมบ้าน    

อาสาสมัครโครงการเพื่อไปทำาแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลต่างๆ           

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการเรียนรู้ และการฝึกฝน เพื่อให้การทำางาน     

เกดิประสทิธภิาพมากที่สุด
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 ในปี 2559 ที่ผ ่านมา ผมได้รับการสนับสนุนจาก     

อาจารย์ ดร.ทพิวรรณ ประภามณฑล และสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ (ด้านทุนสมทบ) ให้มีโอกาส เดินทางไปต่างประเทศ         

ครัง้แรกในชวีติผม เพื่อศกึษาเรยีนรู้ และเทคนคิใหม่ๆ ที่ใช้ในการ

หาองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่น กับ Professor Yanlin Zhang           

ณ มหาวทิยาลัย Nanjing University of Information Science and 

Technology (NUIST) สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา         

3 เดอืน ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2559 ซึ่งนับเป็น 

โอกาสดทีี่ผมมโีอกาสได้รับ โอกาสเช่นนี้ จะเกดิขึ้นได้กับทุกๆ คน 

และที่สำาคัญเราต้องพร้อมเสมอที่จะรับโอกาสนัน้ๆ ด้วย

 ท้ายนี้ ผมตั้งใจว่าเมื่อผมส�าเร็จการศึกษาปริญญา

เอกแล้ว จะพยายามสานต่อความร่วมมือด้านงานวิจัย          

ต่อไปอีก ผมขอขอบคุณที่ท�าให้ผมได้รับโอกาสดีๆ เช่นนี้ 

ขอบพระคุณครับ
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DIY IN JAPAN 
@KANSAI

ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก

อ�าพร  ยิ้มศรี & สุนิสา  ทาใจ
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ก ลั บ ม า ต ่ อ เ รื่ อ ง ร า ว

หลงัจากเทีย่วใน USJ กนันะคะ 

 จากความเหนือ่ยล้า ทีผ่่านมาในวนัผจญภยัใน USJ การใช้ชวีติต่างๆ

เริ่มปรับตัวได้ แม้ว่าจะใช้การเดินเพื่อไปยังจุดต่างๆ ซึ่งต่างจากการใช้ชีวิต

อยู ่ที่ เชียงใหม่มีความเอื่อยเฉื่อยและเนิบนาบ จะไปไหนก็ขับรถไป                

สะดวกสบายแต่ต้องใช้เวลานานในระยะหนึ่ง แต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เลย ยิ่งตอน  

ออกเดินทางในเวลาที่ผู้คนต่างต้องออกไปทำางาน หลายครั้งทำาให้เห็นถึง

ความกระตือรือร้น เพื่อแย่งชิงพื้นที่ในรถไฟ เพื่อให้ตนเองได้ไปทำางาน           

ในเวลาที่จำากัดเลยทเีดยีว

 สำาหรับวันนี้เป็นวันรองสุดท้ายที่จะได้ใช้ชวีติอย่างสนุกสนานในญี่ปุ่น เราวางแผนกันว่าเราจะไป Aquarium Kaiyukan ซึ่งเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดแนะนำาหากมาเที่ยวที่เมอืงโอซาก้าเลย ไปกันค่ะ วันนี้เราออกจากที่พักไม่เช้าไม่สายมากนัก เวลากำาลังพอด ี

สำาหรับอาหารเช้าวันนี้ก็คงหนไีม่พ้นการเดนิเข้า Lawson เช่นเคย ออิ ิและแล้วก็ตรงเข้าไปหยบิมาม่า พยายามเลอืกรสชาตทิี่ใกล้เคยีง

กับมาม่าประเทศไทยมากที่สุด มาม่าที่ให้รสชาติความเผ็ด เปรี้ยว แต่ก็ไม่เจอเลยค่ะ แม้จะเป็นมาม่าของญี่ปุ่นที่มีฉลากติดกล่อง             

มรีูปพรกิ ให้ความเผ็ดระดับสบิ แต่พอได้ซื้อมาลิ้มลองก็รู้สกึว่าไม่สะเทอืนต่อมความเผ็ดร้อนเลยค่า จงึได้แซนวชิไส้คุณภาพหนาแน่น 

ชิ้นละ 100 กว่าบาทถ้าคดิตามเรทเงนิบ้านเรา ที่นู่นเราจะถอืว่าเป็นราคาที่ปกตมิากเลย เพราะคุณภาพของแต่ละชิ้นมคีุณภาพพรเีมี่ยม

ทุกอย่าง แม้กระทั่งอาหารแช่แข็ง ก็จะถูกคลุมด้วยพลาสติกใส ผู้บริโภคสามารถเห็นว่าอาหารที่จะเลือกซื้อแต่ละชิ้นมีความน่าสนใจ

มากน้อยเพียงใด หยิบเลยค่ะ ไม่คิดมาก ชิ้นไหนน่ากินก็เลือกซื้อเลย และแล้วก็ได้นำ้าส้มที่ผสมเกล็ดส้ม มีความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าด                   

จากวติามนิซจีากส้ม และเนื้อส้มเต็มๆ

 เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว วันนี้ก็ไม่ต่างจากทุกวัน เราเดนิทางจากที่พักเพื่อไปขึ้นรถไฟสถานนีัมบะ (ชนิไซบาช)ิ ประมาณ 30 นาท ี

จากนัน้ต้องเดนิต่อไปอกีประมาณราวๆ 5 นาท ีเพื่อเดนิทางไปยัง Aquarium Kaiyukan ในการเดนิทางไปครัง้นี้ ไม่มคีวามเหน็ดเหนื่อย

เลยแม้แต่น้อย ด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบาย วันนี้เป็นวันที่ท้องฟ้าดูมืดครึ้มเหมือนว่าฝนจะตก มีละอองนำ้าฝนเพียงเล็กน้อยช่วงที่เดิน

ไปยังจุดหมาย ระหว่างทางก็ได้เห็นฝาท่อนำา้ทิ้งตรงทางเดนิที่มคีวามสวยงามประทับอยู่เป็นรูปต่างๆ ที่แสดงถงึความเป็นญี่ปุ่น 
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	 เราเดินทางมาถึงสี่แยกหนึ่ง	 ที่แหงนมองดูในองศาที่	 45	 จะเห็นชิงช้าสวรรค์อย่างใหญ่โต	 หรือที่เรียกกันว่า	Tempozan   

Ferris Wheel พวกเรารบีเดนิไปยังฝั่งชงิช้าสวรรค์ด้านล่าง	ตรงฐานชงิช้าสวรรค์จะมเีลโก้รูปยรีาฟตัง้ตระหง่าน	ดงึดูดความสนใจ

นักท่องเที่ยวตัวจิ๋วไม่น้อยเลยทีเดียว	 หนึ่งในกลุ่มเราได้ตัดสินใจว่าอยากจะน่ังชิงช้าสวรรค์ยักษ์นี้	 จึงได้ออกเสียงกันระหว่างคนที่

ต้องการขึ้นไปชมววิบน	Tempozan Ferris Wheel หรอือยากจะเข้าไปเล่นจับตุ๊กตา	กาชาปอง	ก็แยกย้ายกันไป	ส่วนดฉิันก็ไปค่ะ	

แน่นอนอยูแ่ล้วคนอย่างดฉินัสูแ้น่นอน	แต่ตดิทีว่่าเป็นคนกลวัความสงู	ขอตัวไปจบักาชาปองในห้างก่อนนะคะ	แฮ่	ให้ขึ้นชงิช้าสวรรค์ยกัษ์	

ที่แต่ละที่นั่งเป็นสใีสโปร่ง	งานนี้คงต้องขอลาก่อนนะคะ	ก็มกีารนัดแนะกันว่าหากใครที่เสร็จสิ้นภารกจิของตัวเองแล้ว	เราจะเจอกัน

ที่โซนเครื่องเล่นในห้าง	 ดิฉันและเพื่อนสนิทอีกคนได้ไปตามล่าหากาชาปองจ�าพวกตัวการ์ตูน	 kitty,	My	melody	 ซึ่งเป็นตัวการ์ตูน					

ที่เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่จะคลั่งไคล้เพราะความน่ารัก	 และสวยหวานตามคาแรคเตอร์ที่ถูกตั้งไว้	 ก็ตามเคยสุดท้ายต้องตกเป็นเหยื่อ			

ของตัวการ์ตูนเหล่านี้	 นั่งจับกาชาปองแบบไม่เสียดายเงินเลยทีเดียว	 ได้ตัวการ์ตูนไหนที่ไม่พึงพอใจก็หมุนใหม่ค่ะ	 ลุ้นว่าจะได้ซ�้ากับ

อันเดมิไหม	แต่ก็ไม่หวั่นค่ะ	เราสู้เพื่อตัวการ์ตูนแสนน่ารักมาครอบครอง	เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมง	ทุกคนมารวมตัวกันที่จุดนัดพบ	
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 สถานีต่อไป Aquarium Kaiyukan จึงได้เดินไปซื้อตั๋ว      

แต่เราจะได้พิเศษนิดหน่อยค่ะ เพราะเราได้ซื้อ Osaka amazing 

pass 2 วัน เราจะได้ส่วนลดไปประมาณ 20 บาท ทกุคนซื้อตัว๋เสรจ็

ก็เดนิไป ถ่ายรูปกันไปอย่างสนุกสนาน อ่อ ลมืบอกไปว่าด้านข้าง

ของ Aquarium Kaiyukan เป็นอ่าวโอซาก้า มเีรอืลำาใหญ่ที่ชื่อว่า 

Santa Maria แต่ก็ต้องอดใจไว้ก่อน เพราะเวลาอาจจะไม่พอ         

จึงได้เข้าไปชม Aquarium Kaiyukan มายังจุดแรกที่เข้ามา                

มีปั้มตรายางในการเข้าชม เจอสิ่งแรกคืออุโมงค์ปลาที่มีสัตว์นำ้า

หลากหลายประเภท เมื่อเดินเข้ามาอาจจะแปลกใจนิดหน่อย 

เพราะการเข้าชมที่นี่จะต้องชมจากชั้นสูงที่สุดแล้วลงมาทีละชั้นๆ 

โดยทางลงจะเป็นทางเนนิลงเรยีบๆ เราขึ้นมาชัน้บนสดุโดยการขึ้น

บันไดเลื่อนที่สูงมาก ชมบรรยากาศปลาหลากชนิด มีทั้งเต่า      

ปลาฉลาม ปลาหลากหลายพนัธุ์ในตู้อนัใหญ่โตมโหฬาร เรากเ็ดนิ

ตามทางสโลป เดินลงมาแต่ละชั้นจะมีตรายางที่บอกถึงว่าจุดนี้มี

สัตว์ชนดิใดอาศัยอยู่ เช่น พะยูน เพนกวนิ ฯลฯ อกีมากมายที่ให้

นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม 

 เดินมาจนถึงชั้นล่างสุดจะเจอทางออกไปยังสิ่งที่เป็น  

หนึ่งในระบบนเิวศในท้องทะเล อย่างแมงกะพรุนหลากหลายชนดิ 

ปะการังที่สวยงาม ดูนักท่องเที่ยวหลายคนได้บันทึกภาพความ

สวยงามนี้ไว้เยอะมาก เมื่อชมบรรยากาศต่างๆ ภายในแล้ว         

เดนิออกมาจะเหน็เป็นห้องนทิรรศการทีม่กีารจดัโซนทีเ่ราสามารถ

สัมผัสปลาได้โดยใช้มือจับได้เลย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ 

เกี่ยวกับชนิดของปลาแต่ละชนิดว่าเป็นอย่างไร มีประโยชน์        

โทษอย่างไรบ้าง นับได้ว่าการท่องเที่ยวที่แห่งนี้ได้ทั้งความสนุก 

และความรู ้มากเลยทีเดียว หากใครที่มาโอซาก้า ขอแนะนำา    

สถานที่แห่งนี้ไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะใช้หนึ่งวันในโอซาก้านะคะ 

เมื่อทุกคนเก็บบรรยากาศ เก็บภาพถ่ายอันน่าประทับใจแล้ว          

ก็ถึงเวลาที่ต้องเดินทางกลับกันแล้วค่ะ เพราะวันนี้ตอนเย็น         

เรามีนัดกับย่านที่ผู ้คนส่วนใหญ่จะมา Shopping กัน นั่นก็คือ   

dotonbori ซึ่งที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมที่มีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ         

ให้นักท่องเที่ยวได้เลอืกสรร ทัง้ของใช้ ของกนิ และเครื่องสำาอาง

ที่ราคาถูกแต่คุณภาพเยี่ยม จะมัวช้าไม่ได้ 
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 เราเริ่มเดนิทางออกจาก Aquarium Kaiyukan ด้วยวธิกีารเดนิ เพิ่มเตมิคอืแวะทาน

อาหารก่อนนะค้า เราเดินย้อนไปทางเดิม เพื่อไปขึ้นรถไฟ เดินผ่านร้านขายขนมมีรูปทรง

แคปซูล มีไส้ให้เลือกมากมายทั้งครีม ถั่วแดง ชีส และช็อคโกแลต ก็ต้องแน่อยู่แล้วนะคะ      

ว่ารสชีสเป็นรสชาติยอดฮิต ณ ตอนนี้ ปรากฏว่าส่ังไปก็ต้องผิดหวัง เพราะรสชีสหมดค่ะ       

จงึต้องจำายอมได้ถัว่แดงมาครอง เมือ่ได้ลิ้มลองรสชาตขินมอนัแสนหอมแล้ว เราเดนิกนัไปหา

ร้านอาหารตามทางผ่านนี้ จึงได้แวะร้านอาหารร้านหนึ่ง ซึ่งมีเจ้าของร้านและสามีเป็นผู้ให้

บรกิาร ไม่มพีนักงานคนอื่นอกี แรกๆ ก็มเีพยีงโต๊ะเราจำานวน 8 ที่นั่ง หลังจากนัน้ก็เริ่มมผีู้คน

เข้ามาอกีหลายโต๊ะ เนื่องจากไปกันหลายคน จงึได้สั่งเมนูคนละ 1 อย่าง อาจทำาให้เกดิปัญหา

การได้อาหารล่าช้า และทีท่ำาให้ผดิหวงัในการมาเยีย่มร้านอาหารนี้กค็อื พวกเราได้สัง่อาหาร

ไปจำานวน 10 อย่าง โดยจะเสริ์ฟเป็น 2 ชุด เพราะแบ่งนั่งกันโต๊ะละ 4 คน แต่แล้วอาหารที่ได้

กลับได้ไม่ครบ และมาทีละอย่างแบบช้าๆ เมื่อถึงเวลาคิดเงิน ก็ได้ตรวจสอบบิล ก็พบว่า      

ทางร้านได้คิดเงินในเมนูที่เราไม่ได้รับ จึงได้มีการอธิบายกับทางเจ้าของร้านไปด้วยนำ้าเสียง

ปกติ ไม่ได้มีการโวยวายแต่อย่างใด แต่ทางร้านกลับมีการไม่พอใจ และบอกว่าทางสาม ี

เจ้าของร้านได้นำาอาหารมาเสิร์ฟแล้ว จึงได้นำาหลักฐานรูปถ่าย และจานอาหารมายืนยัน       

จนในทีสุ่ดเจ้าของร้านกต้็องจำานนต่อหลกัฐานทีป่รากฏ จงึมคีวามรูส้กึว่าบางทีบ่างแห่งกย่็อม

มีผู้คนที่แตกต่างกัน ต้องมีความรอบคอบด้วย หลังจากเจอประสบการณ์การท่องเที่ยว        

รูปแบบหนึ่งที่ไม่ดีมากนัก เราก็เดินกันต่อไปยังสถานีรถไฟกันเลย เมื่อขึ้นรถไฟย้อนกลับมา 

ยังสถานี Shinsaibashi แล้ว ต่างคนก็ต่างเร่งฝีเท้า เพื่อไปยังสถานที่ Shopping ขวัญใจ          

นักท่องเที่ยวอย่างย่าน Dotonbori 
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 และแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปซื้อ

ของตามที่ตัวเองต้องการ ส่วนเรื่องการกลับ

ไปยังที่พักเราจะไม่มีการนัดพบกันก่อนกลับ 

เพราะ Dotonbori เป็นเขตตดิต่อโดยสามารถ

เดนิทะล ุผ่านไปยงัโรงแรมทีพ่กัได้เลย สะดวก

สบายอะไรเช่นนี้คะเนี่ย อิอิ หรืออาจจะพูด   

ได้ว่าการไปญี่ปุ่นครั้งนี้ แทบจะไม่เจอปัญหา

อะไรเลยแม้แต่การหลงทาง เพราะเดี๋ยวนี้  

การใช้เทคโนโลยีที่เราสามารถเข้าถึงง่าย      

ทั้งการค้นหาแผนที่ การดูแผนการเดินทาง

ตารางรถไฟ ที่เป็นแบบ Real time ซึ่งท�าให้

คุ ณ ไ ม ่ เ สี ย เ ว ล า ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง เ ล ย                       

ความสะอาด ความเป็นระเบียบในประเทศ

ญี่ปุ่นมีให้เห็นในทุกๆ ที่ ขยะแม้แต่ชิ้นเดียว    

ก็ไม่มีที่เรี่ยราดตามถนนเลย นับว่ามาแล้ว         

หากกลับไปต้องมาอกีแน่ๆ

 กลับมาการเดนิทาง Shopping ย่าน Dontobori กันต่อดกีว่า ดฉิัน

ตั้งมั่นตั้งแต่ก่อนมาแล้วค่ะว่าจะต้องได้รองเท้า 1 คู่ กับนาฬิกา 1 เรือน      

กลับบ้าน แต่แล้วก็เดนิดูของตามร้านต่างๆ ก็ต้องผดิหวัง เพราะเมื่อเทยีบ

กับราคาที่ขายในไทย ญี่ปุ่นก็ขายในราคาที่แพงกว่า และไม่มรีุ่นที่อยากได้

จงึท�าให้ได้รองเท้าเพยีง 1 คู่เท่านัน้ จงึเหลอืเวลาอยูพ่กัหนึง่ ดฉินัได้เดนิเทีย่ว  

กบัเพือ่นสนทิ และแล้วกถ็งึจดุ Land mark ของสถานทีแ่ห่งนีก้ค็อื.. ป้ายรูป       

คนวิ่งในแบรนด์ กูลโิกะ นั่นเอง ไม่รอช้าค่ะ รบีคว้ากล้องมาถ่ายกันซักภาพ            

สองภาพก็โอเคแล้ว เพราะที่นี่เป็นจุดที่ผู ้คนมาถ่ายรูปกันเยอะมาก             

นักท่องเที่ยวต้องการรูปคู่กับป้ายนี้ ยิ่งตอนกลางคืนต้องปรับแสงกันนาน

กว่าจะได้แต่ละภาพ คนที่รอคิวจะได้มุมที่เหมาะก็ต้องรอกัน เราก็ต้องทน

ต่อสายตาทีม่คีวามจกิเบาๆ ในคนทีร่ออยู ่ไม่ค่ะ อย่ากลวัเรามาก่อนเราต้อง

ท�าแคมเปญนี้ให้ส�าเร็จ ออิ ิ

 หลังจากที่ทุกอย่างวันนี้ส�าเร็จเราก็เดนิทางกลับไปยังที่พัก ก็หมด

ไปอีกหนึ่งวัน อ้อ ลืมบอกไป กิจวัตรประจ�าวันในทุกๆ เย็นที่กลับมายัง

โรงแรม คือจะเปิดน�้าอุ่นแช่เท้า แล้วใช้แผ่นประคบสปาเท้ามาแปะไว้         

เพื่อคลายความเจ็บปวด เมื่อยล้า ในทุกๆ วัน และก็ได้ผลดมีากเลยทเีดยีว 

เพราะเช้าวันใหม่ก็ไม่ได้มีอาการปวดเท้าเลยแม้แต่น้อย พักผ่อนกันดีกว่า

จะได้เก็บแรงไว้ลุยในวันพรุ่งนี้ แง้ วันสุดท้ายแล้วหรอ ยังไม่อยากกลับเลย
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 เช้าของวันสุดท้ายยังไม่อยากมีความรู้สึกว่าเราต้องอยู่ที่นี่อีกแค่วันเดียว         

ยงัอยากอยู่ต่อไปเรือ่ยๆ ตืน่เช้ามากเ็ปิดดแูพลนทีจ่ะท่องเทีย่ววนันี้ เช้าวนันี้กเ็หมอืนกบั

ทุกวัน เรานัดกันไว้ที่เวลา 9:00 น. แต่อาจแตกต่างที่ความรู้สึกอยากให้พระอาทิตย์    

ขึ้นช้าๆ อยากย้อนไปในความรู้สึกของวันแรกที่ลงสนามบินคันไซ พอคิดไปซักแป๊ป        

ดูนาฬิกาในโทรศัพท์พบว่า เย้ย ตอนนี้ 8:00 น. แล้วนี่นา รบีเลยทนีี้ รบีอาบนำา้แต่งตัว 

แล้วเดนิไปที่ยัง LAWSON หยบิมาม่ามา 1 กล่อง โดยไม่คดิว่ารสชาตขิองกล่องนี้จะต้อง

มรีสแซ่บถงึรสชาตขิองไทย คดิแต่เพยีงว่าอยากซดอะไรร้อนๆ เพราะวนันี้มสีภาพอากาศ

หนาวเย็น และหยิบนมเมจิมา 1 กล่อง รสสตรอเบอรี่ แล้วเติมพลังก่อนที่จะออก          

เดินทางไปยังสถานีรถไฟเช่นเคย เสียงทำานองเตือนรถไฟเข้ามายังสถานีก็เหมือนเดิม  

ในทุกๆ วัน ความกระตือรือร้นในทุกเช้าของผู้คนก็ยังเหมือนเดิม วันนี้เป็นวันสุดท้าย     

ที่จะใช้ชวีติในต่างแดนแล้ว เราเริ่มเดนิทางโดยใช้รถไฟเพื่อไปยัง umeda sky building 

ซึ่งเป็นอกีหนึ่งแลนมาร์คของโอซาก้า โดดเด่นใจกลางเมอืงด้วยความสูงถงึ 173 เมตร 

Skyscrapper แห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อปี 1993 มคีวามเป็นเอกลักษณ์หาไม่ได้ที่ไหนในโลก

ด้วยการเชือ่มต่ออาคาร 2 ตกึกลางอากาศ มบีนัไดเลือ่นเชือ่มจากตกึหนึง่ไปอกีตกึหนึง่ 

และมคีวามปลอดภัยสงูสดุ เพราะทดสอบมาอย่างดแีล้วว่าสามารถป้องกนัแรงกระแทก

จากแผ่นดินไหวและภัยพิบัติอื่นๆ ได้ และด้านบนมีสวนลอยฟ้า Floating Garden            

บนชัน้ 40 ที่เป็นอกีหนึ่งจุดน่าชมของที่นี่

 ส่วนวธิกีารเดนิทาง สามารถ

เดนิมาได้จากสถาน ีJR Osaka (ทางออก 

Central North) และ Hankyu Umeda 

(ทางออก Chayamachi) และเดินผ่าน 

ทางใต้ดินไปที่ Shin Umeda City 

อาคาร Umeda Sky Buiding จะตัง้อยู่

ในบริเวณนี้ (ซึ่งระหว่างทางที่เดินมา 

จะมองเห็นตกึสูงๆ อยู่แล้ว ให้เดนิตรง

ขึ้นมาเรือ่ยๆ กจ็ะถงึเอง) ส่วนค่าเข้าชม

คนละ 700 เยน ถ้าใครใช้ Osaka     

Unlimited Pass ก็จะมีตั๋วที่รวมค่าเข้า

เอาไว้อยู่เเล้วด้วย ไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้ว 

หลังจากนั้นก็กดลิฟท์ขึ้นไปชั้นที่ 40   

กนัเลย เวลาเข้าชม ตัง้แต่ 10.00-22.30 น. 

( เข ้าได ้ช ้า สุดไม ่ เกิน 22.00 น.)              

เมื่อเข ้าไปอยู ่ ในลิฟท ์แล ้วจะเป ็น      

ลิฟท์แก้วใสมองเห็นพื้นดิน ถ้าใคร  

กลัวความสูงเงยหน้ามองฟ้าเอาไว้      

อย่าได้มองลงไปข้างล่างเชียวเพราะ    

มันไวและสูงมาก >_<
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 เมื่อลฟิท์ขึ้นมายังชัน้จุดหมาย บนชัน้ 39 มรี้านอาหารจนี 

Sangu และ Sky Lounge ‘Stardust’ เปิดให้บรกิารด้วย ส่วนถ้าใคร

อยากหาที่นั่งพักดื่มอะไรง่ายๆ ให้แวะไปที่ cafe SKY 40 บนชัน้ 40 

ได้เลย หลังจากผ่านลฟิท์อันน่าตื่นเต้นมายังชัน้ 40 แล้ว เราก็จะมา

ขึ้นบันไดเลื่อนลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างตึกทั้งสองเข้าด้วยกัน งานนี้  

ไม่น่ากลวัอย่างทีค่ดิ เพราะมนัใสแค่รอบๆ (กเ็ลยมองไม่เหน็ข้างล่าง) 

หลังจากนี้ก็กระจายตัวกันตามอัธยาศัย เดินชมวิวพาโนรามา      

แบบ 360 องศากันให้อิ่มตาอิ่มใจกันไปเลย แนะนำาว่าให้ขึ้นไป       

ช่วงก่อนฟ้าจะมืด จะได้เก็บภาพได้ทั้งตอนสว่างและพระอาทิตย์

ตกดนิ ส่วนกลางคนืก็สวย ด้านบนจะเปิดไฟกันสว่างไสว เพยีงแต่

จะถ่ายรูปตัวเราไม่ค่อยสวยเท่านั้นเอง แต่รูปเมืองตอนกลางคืน   

เค้าว่าสวยมาก ชมววิกันเสร็จแล้วก็ได้เดนิชมรอบๆ อาคาร และก็มี

ทีจ่ำาหน่ายของทีร่ะลกึต่างๆ ทัง้ตุ๊กตา พวงกญุแจรปูตกึ Umeda Sky 

Building แห่งนี้มากมาย และเป็นที่แน่นอนก็มีตู ้หมุนกาชาปอง        

อกีแล้วครบัท่าน ก็คงไม่รอดคะ่ หมนุคะ่ ลุน้ว่าจะได้ตกึ Umeda Sky 

Building จำาลองเป็นสีอะไร เมื่อแต่ละคนได้สูดความสดชื่น            

และเกบ็ภาพไว้อย่างมากมายแล้วกไ็ด้ลงลฟิท์เพือ่เดนิไปยงัทีห่มาย

ที่วางแผนไว้ นั่นก็คอืไปนั่งชงิช้าสวรรค์ในห้าง Hep five

 เมื่อลิฟท ์พาทุกคนลงมายังส ่วน      

ข้างล่างของตึก ก็ได้ใช้วิธีการเดิน และใช้ 

Google map ในการค้นหาเส้นทางเพื่อจะไปนั่ง   

ชิงช้าสวรรค์ห้าง Hep five และประเด็นคือ    

การได้เข้าไปชมร้านน่ารักๆ ที่กำาลังฮิตกันอยู่  

ในตอนนี้ก็คือ Gudetama หรือที่เราเรียกว่า   

เจ้าไข่ขี้เกียจ โดยทางร้านแห่งนี้จะมีการนำา     

ไข่ขี้เกียจมาวางบนจานอาหารในแต่ละเมนู

อย่างลงตัว เราใช้เวลาประมาณ 30 นาท ี        

ในการเดนิทางมายังที่แห่งนี้ แต่ 30 นาททีี่ว่านี้

ผู ้ร ่วมทริปได้แวะดูร ้านขายเสื้อผ้าที่ใช ้ชื่อ

แบรนด์ยูนโิคล่ เพราะได้มกีารจัดรายการ sale 

ซึ่งเป็นสิ่งล่อตาล่อใจยิ่งนัก และแล้วก็ได้เสื้อ 

กันมาติดไม้ติดมือ และได้ทดลองการจ่าย     

เงนิเอง มันเป็นอะไรทีน่่าตืน่เต้นมากๆ ในครัง้แรก

ที่ได้ทำาเช่นนี้
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 จากนั้นไม่รอช้าเราเดินทางไปยังห้าง Hep five และตรงไปร้าน Gudetama ซึ่งอยู่ในชั้น 2 ก็ได้สั่งอาหาร   

แต่ละชนิด โดยอาหารนั้นจะต้องส่ังตามที่มีอยู่ในเมนู ซึ่งแต่ละเมนูน่ารักมากๆ เมื่อได้ลิ้มลองกับรสชาติอาหารและ

ความน่ารักของร้าน Gudetama ก็ขึ้นไปชมวิวจากชิงช้าสวรรค์ ของห้าง Hep five แห่งนี้ แต่จากการประเมินดู          

ความสูงแล้วนัน้ ก็ไม่สามารถสู้ชงิช้าสวรรค์ Tempozan Ferris Wheel ได้ ที่นี่ถอืเป็นสถานที่สุดท้ายในการเตรยีมตัว

เพื่อเดนิทางกลับประเทศไทย จากนัน้พวกเราก็ได้นั่งรถไฟ Rapid มายังสนามบนิคันไซอกีครัง้

 ในการได้ท่องเที่ยวญี่ปุ่นในคร้ังนี้ เสมือนได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ ได้พบเห็นวัฒนธรรม การใช้

ชีวิตของผู้คนมากมายที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรมอันแสนน่ารัก ทุกอย่างถูกจัดลงในสถานที่ที่มีอยู่อย่างจ�ากัด    

ไม่ต้องใหญ่โตมาก แต่ถกูจัดอย่างเป็นระเบยีบเรยีบร้อย การรกัษาความสะอาดจากผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศ 

ความมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต ความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีที่ล�้าสมัยที่เอื้ออ�านวยแก่การใช้ชีวิต   

แต่ก็ยังไม่ได้กลนืกนิวัฒนธรรมดั้งเดมิให้เลอืนหายไปเลย ฉันจะกลับมาอกีครั้งนะ JAPAN …


