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เรียนพี่น้องชาวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพทุกท่านในช่วง 2-3 เดือนที่เพิ่งผ่านไปมี

การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของสถาบันฯ ซึ่งผมขอ

นำามาสรุปให้ทุกๆท่านได้ทราบโดยสังเขปดังนี้

1.	 คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	 โดยความเห็น

ชอบของคณะกรรมการอำานวยการ	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	

และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้ดำาเนินการเพื่อพัฒนา

สถาบันฯ	 สู่ความเป็นเลิศ	 โดยการเพิ่มพันธกิจด้านการ

เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา	 ได้มอบหมายให้			

รองผู้อำานวยการ	 คือ	 รศ.	 นพ.	 เกรียงไกร	 เป็นแกนนำาใน

การดำาเนินงานร่วมกับคุณอริยา	 สิงหประเสริฐ	 หัวหน้า

งานบริหารงานวิจัย	 บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	 ซึ่ง

ได้ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่	 2	 ปีที่แล้ว	 ขณะนี้

มาถึงขั้นตอนที่สำาคัญคือ	 ในวันที่	 26	 มิถุนายน	 2562	

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	 เรื่อง	 การแบ่งหน่วยงานในส่วนวิชาการและ

ส่วนงานอื่น	โดยในส่วนของสถาบันฯ	ได้อนุมัติให้ตั้งหน่วย

งานใหม่ขึ้น	 ได้แก่	 สำานักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

(Department	of	Health	Sciences	Research)	เพื่อให้

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำาเนินงานด้านการเรียน

การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ	ซึ่งในเบื้องต้น

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	 ได้แต่งตั้งให้รองผู้อำานวย

การ	รศ.	นพ.	เกรียงไกร	เป็นผู้รักษาการหัวหน้าสำานักวิชา

ดังกล่าวไปพลางก่อน	 ในระหว่างรอการสรรหาหัวหน้า

สำานักวิชาอย่างเป็นทางการ

    สารสถาบันฯ        สารบัญเรื่องน่าอ่าน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผอ.เล่า

      ปฏิทินกิจกรรม

  ยำาเท้าทั่วไทยไปทั่วโลก

ที่ปรึกษา
นางสาวนิลบล        ตุ้ยคำาภีร์

นางสาวอริยา         สิงหประเสริฐ

นางปภาวดี            ดำารงมณี

นางสาวทัศนวรรณ   บริบูรณ์

นางสาวอุวรรณา      รัตนศรี

นายวิโรจน์             แก้วตุ้ย

นางสาวณิชาภา       ตุ้ยคำาภีร์

กองบรรณาธิการ

ศ.ขวัญชัย      ศุภรัตน์ภิญโญ

รศ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย

ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

พญ.นันทิสา   โชติรสนิรมิต

ดร.จิรประภา   วิภาษา

 เล่าขานงานวิจัย



การเพิ่มพันธกิจด้านการเรียนการสอนและการถือกำาเนิดของสำานักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนี้	นับ

เป็นการเปลี่ยนแปลงและก้าวย่างที่สำาคัญอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งของสถาบันฯ	ของเรา	เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพ

ของสถาบันฯ	ซึ่งอาศัยความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสากล					นำามาต่อยอดในการ

สร้างสรรงานวิจัยให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม	รวมทั้งเพื่อสร้างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพระดับ

สากลให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ภาคเหนือ	และประเทศไทยต่อไป																								 

													สำาหรับการดำาเนินงานต่อจากนี้	สำานักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้ประสานงานกับทาง

มหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งอาจารย์ประจำาหลักสูตร	และการร่างหลักสูตรการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไป	ซึ่งผมจะได้นำาความคืบหน้ามาเล่าให้ทุกท่านทราบในโอกาสต่อไป

2.	 ในประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับเดียวกัน

นี้	 ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อของศูนย์วิจัยทั้งสามของสถาบันฯ	

เพื่อความเหมาะสมดังนี้	

1.	เปลี่ยนจาก	ศูนย์วิจัยด้านโมเลกุลและเซลล์วิทยา

ของโรคติดเชื้อ	เป็น	ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา																			

(Research Center for Molecular and Cell Biology)

2.	เปลี่ยนจาก	ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์	เป็น	ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด													

(Research Center for Infectious Diseases and Sub-

stance Use)

3.	เปลี่ยนจาก	ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์	

เป็น	ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม													

(Research Center for Non-Infectious Diseases and 

Environmental Health)

ดังนั้นขอให้ทุกท่านใช้ชื่อศูนย์วิจัยใหม่ทั้งสามศูนย์ในการ

ติดต่อและสื่อสารทุกระดับอย่างเป็นทางการนับจากนี้

เป็นต้นไป

	1.ในวันที่	27	กันยายน	2562	ที่จะถึงนี้	สถาบันฯ	ร่วมกับชมรมบุคลากรของสถาบันฯ	จะจัดงาน

มุทิตาจิตเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณบุคลากรของสถาบันฯ	ซึ่งปีนี้จะถึงวาระเกษียณอายุ	4	ท่าน	ได้แก่

1.	คุณนิลบล	ตุ้ยคำาภีร์	เลขานุการสถาบันฯ

2.	คุณฉันทนา	พรหมพุทธา	หัวหน้างานบริหารทั่วไป

3.	คุณกัญญา	วงศ์วิลาศ		พนักงานบริการฝีมือ

4.	คุณสมบุญ	บุญปราบ	พนักงานวิทยาศาสตร์

ทั้ง	4	ท่านได้ทุ่มเททั้งเวลา	ร่างกายและจิตใจทำางานหนักให้กับสถาบันฯ	อย่างเต็มที่ติดต่อกันมาหลายสิบ

ปี	ถือเป็นตัวจักรสำาคัญอย่างยิ่งที่ทำาให้สถาบันฯ	ของเราพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้	สมควรที่พวกเราจะร่วมกัน

แสดงความขอบคุณทั้ง	4	ท่าน	จึงขอเชิญชวนบุคลากรของสถาบันฯ	ทุกคนเข้าร่วมในงานมุทิตาจิตในครั้งนี้

โดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะครับ	ที่ห้องประชุมชั้น	4	เวลา	10.00น.	เป็นต้นไป	และรับประทานอาหารกลาง

วันร่วมกัน																																																																																																																								 

			2.ในวันที่	11	ตุลาคม	2562	ที่จะถึงนี้	จะเป็นวันครบรอบ	52	ปีของการสถาปนาสถาบันฯ	ของเรา	ซึ่ง

สถาบันฯ	ขอเชิญชวนบุคลากรของสถาบันฯ	ทุกคนเข้าร่วมงานทำาบุญประจำาปีในวันที่	11	ตุลาคม	2562	โดย

พร้อมเพรียงกัน																																																																																																															 

			3.ในวันที่	11	พฤศจิกายน	2562	นี้	จะมีการตรวจประเมินสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพตามแนวทาง	

EdPEx	โดยคณะผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	ได้

มอบหมายให้รองผู้อำานวยการ	คือ	ศ.	นพ.	กิตติพันธุ์	เป็นแกนนำาในการเตรียมการ	ซึ่งอาจารย์จะได้นำาความ

คืบหน้ามาแจ้งแก่ทุกท่านในโอกาสต่อไป

			4.ปีนี้เป็นปีก่อนสุดท้ายของการรับทุนวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดเชื้อจาก	NIH	รอบที่แล้ว	ซึ่งระยะ

เวลาให้ทุน	7	ปี	คือ	1	ธันวาคม	2556	ถึง	30	พฤศจิกายน	2563	ขณะนี้	NIH	ได้ออกประกาศรับสมัคร

การรับทุนวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดเชื้อรอบใหม่แล้ว	โดยรอบนี้จะเป็นระยะเวลาให้ทุน	7	ปีเช่น

เดียวกัน	คือ	1	ธันวาคม	2563	ถึง	30	พฤศจิกายน	2570	ในการนี้คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	ได้ตั้งคณะ

กรรมการร่างโครงการขอรับทุนวิจัยขึ้นเรียบร้อยแล้ว	ทั้งนี้จะร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทยเช่น

เดิม	โดยมีเป้าหมายที่สำาคัญคือสถาบันฯ	จะต้องได้รับทุนวิจัยดังกล่าว	เพื่อให้สถาบันฯ	มีงบประมาณในการ

ดำาเนินงานวิจัยต่อไปไม่น้อยกว่า	100	ล้านบาทต่อปี	นับเป็นแผนดำาเนินงานที่สำาคัญที่สุดสำาหรับปีนี้	ซึ่งผมจะ

ได้นำาความคืบหน้ามาแจ้งแก่ทกุท่านในโอกาสต่อไป																																																																																		 

																																																																																								ขวัญชัย	ศุภรัตน์ภิญโญ
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  ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด	

การประชุมวิชาการประจำาปี ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทีศูนย์เอดส์ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มาตั้งแต่ปี 2553 วัตถุประสงค์เพื่ออัพเดตความก้าวหน้าด้านการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อ      

เอชไอวีให้กับเจ้าหน้าที่จากรพ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและป้องกันการติด

เชื้อเอชไอวี ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนร่วมงานสำาคัญที่มีส่วนสนับสนุนให้โครงการวิจัยของ

ศูนย์ดำาเนินการไปได้ด้วยดี  และถือเป็นโอกาสที่ทีมวิจัยจะได้ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย

ใหม่ๆ เล่าความคืบหน้าของโครงการที่กำาลังดำาเนินการอยู่ และผลงานวิจัยที่สิ้นสุดไปแล้วให้ผู้

เข้าร่วมประชุมทราบด้วย

ในปีนี้การประชุมวิชาการประจำาปีจัดขึ้นเมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2562 ภายใต้หัวข้อ “ความ

ก้าวหน้าในการป้องกัน การดูแลรักษา และโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังในผู้ติดเชื้อเอชไอวี”           

ตอน “Hot Issue ไม่รู้ตกเทรนด์” มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 163 คน โดยมาจากโรงพยาบาล

รัฐบาล , สสจ.,สคร.,ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก,กาชาด,โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 

ลำาพูนรวม 42 คน จากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) : สถานเลี้ยงเด็ก , มูลนิธิทำางานด้านโรค

เอดส์ 12 คน และทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เอดส์อีก 75 คน

การประชุมครั้งนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาคือ ได้รับความกรุณาจาก ศ.นพ.กิตติพันธุ์ 

ฤกษ์เกษม รองผู้อำานวยการสถาบันฯ และ หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

หรืออาจารย์หมอน้อยของเรานั่นเอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นหัวข้อใหม่ที่ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี มีคำาถาม

เกี่ยวกับสุขภาพหลอดเลือดหัวใจที่คนสนใจฟังคำาตอบกันมากที่สุดในงาน ( คาดว่าอาจจะมี

ชาวสถาบันที่ยังไม่แล้วใจแอบไปถามหลังไมค์กันอีกรอบ ^^) 



หลังจากได้รับความรู้และเรื่องราวจากโครงการวิจัยกันจนเต็มอิ่มแล้ว  ทีมวิจัยจากคลินิก

รักษ์สุขภาพโดย พี่เปีย ดาราลักษณ์ได้ขอเชิญพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมถ่ายรูปหมู่

ร่วมกันเพื่อแสดงความยินดีที่โครงการวิจัย การศึกษาแบบสุ่มเพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจ

และหลอดเลือดในผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือ โครงการรีพริฟ (REPRIEVE) ที่รับอาสาสมัครทั่วโลก

ได้ครบตามเป้าหมาย  และได้นำารูปนี้ส่งประกวด REPRIEVE team photo contest ใน การ

ประชุมประจำาปีของเครือข่าย ACTG annual meeting ที่กรุงวอชิงตันดีซี เมื่อกลางเดือน

มิถุนายนที่ผ่านมา แล้วพลังแห่งความสามัคคีจากเชียงใหม่ก็สามารถเอาชนะรูปที่เข้าประกวด

จากหน่วยวิจัยอื่นๆได้รับรางวัลชนะเลิศมาครองได้ในที่สุด 

และปลายปีนี้ ในวันที่ 1 ธันวาคมซึ่งเป็นวันเอดส์โลก ศูนย์เอดส์โดยหมอแม้วเป็นแกนนำา

วางแผนจะจัดงานใหญ่ที่ต้องการความร่วมแรงร่วมใจจากชาวสถาบัน ผู้รักสุขภาพและมีความ

มานะอดทนทุกภาคส่วน มาแสดงพลังร่วมกัน อีกครั้ง โปรดติดตามกันต่อไปนะคะ  

วันท่ี 26 เมษายน 2562                                                                                                                

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดพิธีรดน้ำาดำาหัวผู้อาวุโสสถาบันฯ ประจำาปี 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562                                                                                                                

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดพิธีรดน้ำาดำาหัวผู้อาวุโสสถาบันฯ ประจำาปี 2562
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สวัสดีแฟนๆ	สารสถาบันฯ	ของเราทุกท่านนะครับ	ช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤดู

ฝน	เราควรเตรียมตัวรับมือกับอากาศที่แปรปรวนในช่วงหน้าฝนด้วยนะครับ	

พกร่มติดตัวไว้เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ	ส่วนความ

เคลื่อนไหวของกิจกรรมภายในศูนย์ฯ	ของเราจะเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามใน

สารสถาบันฉบับที่	45	ของเรากันเลยครับ

                                                                                                                          

                                                                                                                          

																																																										ศ.นพ.กิตติพันธุ์	ฤกษ์เกษม

ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

  ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

   ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม     ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
11

1. หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม นำาโดย 

ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนไปให้บริการตรวจเส้นฟอกไตและ

สมรรถภาพของหลอดเลือด (Ankle-Brachial Index; ABI) ให้กับกลุ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในผู้

ป่วยหลังการดูแลรักษาที่เข้ามาใช้บริการกับโรงพยาบาลต่างๆ ในเขต 3 จังหวัดภาคเหนือตอนใต้ 

ได้แก่ ลำาปาง สุโขทัย และตาก เมื่อวันที่ 5-8 เมษายน 2562 และเขต 3 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน 

และอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2562 ซึ่งคณะนักวิจัยได้ให้บริการตรวจ รวมถึงให้ความ

รู้ ให้คำาปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย พยาบาลที่ดูแล รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ให้คำาแนะนำา 

เพื่อให้สามารถนำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้

ภาพกิจกรรม วันที่ 5-8 เมษายน 2562



2. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 คณะกรรมการของมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ศูนย์วิจัยโรค

ไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม นำาทีมโดยศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม รองประธานมูลนิธิฯ 

ได้ลงพื้นที่สำารวจและติดตามการดำาเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ณ ศูนย์วิจัยงาน

หัตถกรรมบ้านห้วยต้ม ชุมชนพระบาทห้วยต้ม อำาเภอลี้ จังหวัดลำาพูน ซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนกลุ่มแรก

ที่ทางมูลนิธิฯ ได้ให้การช่วยเหลือปัญหาภาวะโภชนาการในอดีตและช่วยเหลือในการส่งเสริมทาง

ด้านอาชีพที่ยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการประสานงาน ติดตามผลการดำาเนินงาน 

ระหว่างหน่วยงานกับทางชุมชนโดยตลอด จากผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา ถือได้ว่าปัญหาด้าน

โภชนาการของชุนชนได้มีการพัฒนาขึ้นมาในระดับที่ดีมากและคนในชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น

มากทั้งในด้านสุขภาพและอาชีพที่ยั่งยืน
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ภาพกิจกรรม วันที่ 9-12 พ.ค. 2562    ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม  



  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 
เรื่องน่ายินดี ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม หัวหน้าหน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม์ กับผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยถึง 2 ทุน ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 

(1) โครงการ “อาหารสุขภาพและโภชนาการสมดุลในยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ” ได้

รับทุนจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดำาเนินการ 3 ปี นับว่าเป็นโครงการ

ที่ตอบสนองนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นโครงการที่

ต่อยอดนวัตกรรมด้านอาหารของหน่วยวิจัยโภชนาการ ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ นำามาปรับใช้กับอาหารที่มีจำาหน่ายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(2) โครงการ “The 30 Years Cohort Study on the Relationship Between Low Birth Weight and Metabolic Syndrome” 

ได้รับทุน Seed Grants จาก University of Minnesota ระยะเวลาดำาเนินการ 1 ปี ซึ่งเป็นโครงการที่ทำาต่อยอดจากงานวิจัยของ

สถาบันฯ ในอดีต และเป็นปัญหาที่ประเทศไทยและทั่วโลกให้ความสำาคัญ



  ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม   ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

แนะนำานักวิจัยใหม่

ชื่อ: ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย 
ชื่อเล่น: ดร.หนึ่ง 

 1.เมื่อวันที่ 19-24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา Mr. Zhan Wang นักศึกษาจาก School of Public Health 

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ได้เดินทางมายังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำาเครื่องวัด 

Exhaled fractional nitric oxide (FeNO) ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ มาร่วม

ดำาเนินการติดตามอาสาสมัครในโครงการ “ผลกระทบร่วมของคุณลักษณะทางเคมีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก สภาพ

ภูมิอากาศ และผลต่อสุขภาพจากการปลดปล่อยการเผาชีวมวลในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” ณ อำาเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งนำาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากการรับ

สัมผัสมลพิษทางอากาศในสาธารณรัฐประชาชนจีน



ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา

สารสกัดมะละกอ สำาหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ�ในอนาคต
 สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) ได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาการผลิตสารสกัดมะละกอ ภายใต้

โครงการ “การวิจัยและพัฒนาสารสกัดมะละกอ สำาหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ�ในอนาคต” เป้าหมายระยะยาวของการวิจัยคือ

เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากมะละกอ ที่มีฤทธิ์ในการเพิ่มค่าเกล็ดเลือด เพื่อนำามาใช้เป็นทางเลือกร่วมในการรักษาผู้ป่วย

ที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ� เนื่องจากโรคไข้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกี ผู้ป่วยที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทำาลายเนื้อเยื่อตัวเอง (ITP) หรือผู้ป่วยที่มี

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ�นื่องจากการใช้เคมีบำาบัด เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในปีแรกของโครงการวิจัย เพื่อค้นหาคุณสมบัติทางพฤกษ

เคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ๆ  โดยเฉพาะฤทธิ์ในการเพิ่มค่าเกล็ดเลือดของสารสกัดจากมะละกอ โดยมี ดร. นงคราญ ลำาจวน จาก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 

6 ท่าน โครงการวิจัยดังกล่าวได้เริ่มดำาเนินงานในเดือนธันวาคม 2561 และสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2562 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 

1,487,640  บาท รวมเป็นระยะเวลาของโครงการ 1 ปี

ดร. นงคราญ ลำาจวน เข้ารับการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบจากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูป

ธรรม” ในวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ จังหวัดเชียงใหม  โดยสำานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมนักวิจัยให้มีศักยภาพ (Capacity Building) ในการประเมิน

ผลกระทบจากข้อมูลของแต่ละโครงการวิจัยฯที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักวิจัยมีความตระหนักในการดำาเนินงานวิจัยให้

มีความสาเร็จลุล่วงไปจนสามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมได้ในที่สุด

19

     ดร.นงคราญ ลำาจวน                                              
         ศูนย์ชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา

 20 มิถุนายน 2562       

นางสาวลบล ตุ้ยคำาภีร์      

เลขานุการสถาบันฯ พร้อม    

บุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมงาน

ทำาบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่

ประจำาปี 2562 ณ ลานประตู
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           UK is calling 
ทริปโกทูอังกฤษครั้งน้ีเกิดขึ้นไดจากการดูภาพยนตรเรื่อง    

“About time” (ป2556) 
เน้ือหาของเรื่องไมไดเกี่ยวของกับวิวหรือสถานที่ใดๆ 

ตัวพระเอกเปนผูชายที่โตมาจากครอบครัวแถบ 
Cornwall ซึ่งเปนครอบครัวที่มีการถายทอดพลัง 

พิเศษระหวางพอสูลูกชายรุนสูรุน เปนภาพยนตร ที่
ใหขอคิดในการดําเนินชีวิตที่ดีเรื่องหน่ึง (หากมีโอกาส

แนะนําใหหาดูนะคะ) 
     จากความประทับใจในเน้ือเรื่อง สูความฝนวาครั้งหน่ึงถาไดไปแถบอังกฤษ จะตองไป   
     เยือนเมืองแหงน้ีใหได และแลวผานมา 6 ป ฝนก็เปนจริงสักท ี
  
 ดวยความเหมาะสมทั้งวันเวลา เราจึงไดออกเดินทางไปพักผอนชารจ   
      พลังงานใหกับชีวิต กับเมืองในฝน ชวงที่ไปก็เลือกวันหยุดยาวชวงสงกรานตป   
      2562 (วางแผนในการเดินทางต้ังแตป2561) เรียกวาทําการบานหาขอมูลมา   
      พอสมควร ย่ิงหาขอมูลก็ยิ่งรูสึกวาเวลาแคไหนก็ไมพอสําหรับที่แหงน้ี ดังน้ัน  
      การตัดใจเลือกไปแคบางสถานที่ จึงเปนเรื่องที่ยากพอสมควร แตดวย   
      เปาหมาย หลักคือ  “Cornwall” แพลนในการเดินทางของเราจึงแคบลง    
      เน่ืองจากจะเลือกเมืองอ่ืนที่ออกนอกเสนทาง ระหวาง London และ  
      Cornwall ไมไดน่ันเอง 

>>>>> และน่ีคือแพลนในการเดินทางที่เกิดขึ้น <<<<< 
 

  เริ่มตนจาก  
 London Heathrow > แวะ Stonehenge > มุงหนาสูทีพั่ก The Land’s End 

จุดสิ้นสุดตะวันตกของอังกฤษ เมือง Sennen เขต Cornwall พักที่น่ี 2 คนื  
  จากน้ัน  
 มุงหนาสูเมือง Bath ซึ่งเปนเมืองทางตะวันตกเฉียงใตของอังกฤษ พัก 1 คืน 

(ความเห็นสวนตัว ที่น่ีเปนเมืองที่ไมใหญแตเปนเมืองที่มีเสนหมาก นาจะมีเวลาเดินชมรอบๆมากกวา 1 
วัน) 

 แวะเที่ยว Castle Combe และ Bibury แถบ Cotswold จากน้ันไปพักที่ Bourton on-the water 
  และสุดทาย 
 กลับเขาไปเที่ยวใน London 2 วันกอนบินกลับไทย 

Cornwall 

   Cornwall     Bath   Castle combe   Bibury   Bourton on-the water  

  
 

 

  
วันเดินทางออกจากไทยประมาณสามทุ่ม แวะสนามบินชางงี ที่สิงคโปร์ก่อน ที่นี่มีทั้ง free wifi และเคร่ืองนวด

เท้าฟรีให้บริการ เล่นอินเตอร์เน็ตรอสบายๆไม่นานก็ได้เดินทางต่อ 
ไปถึง Heathrow ตอน 7 โมง เข้าแถวรอผา่น ต.ม. (นานพอสมควร) ผ่านออกมาได้ก็ล้างหน้าล้างตา หาขนม

รองท้อง และพกขนมไว้กินระหว่างทางนิดหน่อยโดยซื้อจากสนามบินเลยง่ายที่สุด 
จากนั้นก็ไปรับรถซึ่งนัดไว้ตอน 10 โมง เจ้าหน้าที่ส่งรถไมไ่ด้แนะนําข้อมูล

อะไรเก่ียวกับตัวรถให้เลย  
เรียกว่า ทุกอย่างเราต้อง Google เองแทบจะทั้งหมด ยิ่งรถที่เราไม่คุ้นเคย 

เราต้องศึกษาการใช้งานอยู่พอสมควรกว่าจะเริ่มออกเดินทางได้  
(เล่นเอาเหง่ือตกทีเดียว ฮ่าๆ) 

ดังนั้นการขับรถวันแรกเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ไหนจะการใช้งานรถซึ่งก็ไม่ถนัด 
ไหนจะการใช้ถนนหนทาง สาํหรับการขับขี่และกฎจราจรควรทําการศึกษามาพอ 
สมควร  สองเรื่องหลักๆที่ต้องระวัง คือ  
o  วงเวียนและการขับรถในวงเวียน ซึ่งที่นี่ใช้วงเวียนแทนสัญญาณจราจร  

                      เป็นส่วนใหญ่  
o การจํากัดความเร็วที่มีการปรับจริงจัง ซึ่งถ้าใช้ Application หรือ Map ส่วนใหญ่จะมี

การเตือนความเร็วตลอดทาง (ข้อมูลเพ่ิมเติมอยู่ส่วนท้ายนะคะ) 
 

R E A D Y >>>> Let’s Go 

 

 

      Day 1 & Day 2 

“Stonehenge and 

Cornwall” 

ทุกอย่างพร้อม จัดกระเป๋า เดินทางได้ อย่าลืมว่า อังกฤษ เป็นประเทศที่อากาศเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ควรเกาะติดพยากรณ์อากาศทุกวัน แนะนํา “AccuWeather” เป็น application ที่
ค่อนข้างแม่นยําและบอกละเอียดมากว่าฝนกําลังจะมาหรือหยุดในกี่นาที สามารถปรับเปล่ียนการ
เดินทางในแต่ละวันได้ตามสภาพอากาศ (ใช่ค่ะ มาที่นี่ต้องเตรียมเปลี่ยนแผนตลอดเวลา ฮ่าๆ)  
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ปักหมุดที่แรก Stonehenge ซึ่งขับไปประมาณ 2 ช่ัวโมง จาก
สนามบิน ตาม map ไปเร่ือยๆ คนที่นี่ขับรถค่อนข้างเป็นระเบียบ การ
ใช้ถนนจึงไม่น่ากลัว เมื่อถึงที่หมาย ทันททีี่กา้วออกจากรถ  “ลมแรง
มากกกก” เพราะเป็นที่โล่ง อากาศจึงค่อนข้างหนาวลม ทุกคนที่เดิน
จาก ลานจอดรถ ต่างว่ิงไปรวมตัวกันใน
โรงอาหาร เพื่อหลบความหนาว ฮ่าๆ 
เช่นกัน เราก็ขอปรับตัวก่อนด้วยการ หา

โกโก้ร้อนและขนมมาทาน เมื่อท้องอ่ิมเราก็พร้อมออกไปเผชิญลมหนาวข้างนอก
อีกครั้ง การเข้าไปช่ืนชม กองหินมหัศจรรย์ในระยะใกล้ชิดต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ประมาณ 800 บาทต่อคน เราเลือกที่จะยืนซึมซับบรรยากาศจาก ภายนอกพอ 
(ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชม) แต่...นั่นก็หมายถึงว่า เราจะไม่สามารถนั่งรถไป 
ยังบริเวณ Stonehenge ได้ เนื่องจากกการ นั่งรถจะรวมในราคาค่าเข้า เรา
ต้องเดินไปเอง แต่ด้วยอากาศเย็น ค่อนข้างหนาวแบบนี้ สามารถเดินได้สบายๆ
เลย ระยะทางไปกลับก็ประมาณ 4 กิโลเมตร เดินคุยไปเรื่อยๆ ไม่นานกถ็ึงที่
หมายพร้อมกับผู้ร่วมเดินเท้า ซึ่งก็มีอยู่พอสมควร ไม่ต้องกลัวว่าจะเหงา เมื่อไป
ถึงก็ต้องถ่ายรูป เป็นที่ระลึกสักหน่อย ว่าในที่สุดสิ่งที่เราเห็นในตํารา ณ ตอนนี้ 
เราก็ได้มายืนอยู่ตรงหน้าแล้ว เย่ๆ   

 
เมื่อช่ืนชมสักพัก เราต้องรีบทําเวลา ต้องรีบ
เดินทางต่อไปยังจุดหมายคืนนี้ ของเราซึ่งไกลไป
อีกเกือบ4 ช่ัวโมง ก่อนที่ถนนหนทางจะมืด แพ
ลนที่จะแวะหาข้าวทานวันนี้คงต้องปิดไปก่อน คงต้องแวะ Service (ปั๊มน้าํมัน+
ร้านมินิมาร์ทเล็กๆทีม่ีห้องน้ําบริการ) ซึ่งมอียู่ตามข้างทาง ได้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 
น้ํา นม ขนมขบเคี้ยว ขนมปัง และอาหารพร้อมทานสําหรับมื้อแรกของเรา เอ๊ะ
...เรายัง ไม่ได้ทานอาหารเป็นมื้อหลักเลยนีห่น่า (ค่อนข้างน่าสงสาร ฮ่าๆ)  

การขับรถลงไป Cornwall วิวข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งหญ้า น้องวัว น้องแกะ เต็มไปหมด อากาศก็เริ่มเปลี่ยน
จากที่ที่เรามา ฟ้าขมุกขมัวมีฝนตกปรอยช้ืนตลอดทาง และแล้วเราก็มาถึง ที่พักอันไกลสุดเขตแผ่นดินจริงๆ ที่
จอดรถของที่พัก เบื้องหน้ามีแต่เสียงคลื่นลมแรงซัดโขดหิน ซึ่งเวลาที่เรา ไปถึงนั้นมองอะไรแทบไม่เหน็แล้ว 
ทันทีที่จอดรถก็สัมผสัได้ถึงการสั่นโคลงของรถจนน่ากลัว ลมจากหน้าผา ที่มาประทะตวัรถช่างรุนแรงนัก เรา
เลยเปลี่ยนใจขบัอ้อมไปจอดบริเวณด้านข้างแทนซึ่งไกลหน่อย แต่คงดีกว่า ต่ืนเช้ามารถเช่าของเราได้ถูกพัด
หายไปในทะเลแล้ว (จินตนาการไปไกลมาก ณ จุดนั้น ฮ่าๆ) กว่าจะเดินจาก ที่จอดรถถงึโรงแรม ระยะแค่ 200 
เมตร แต่เป็น 200 เมตรที่ต้องแบกกระเป๋าต้านแรงลม มอืและหน้าก็ชา จนไร้ความรู้สกึ แนะนําว่าใครจะมา
ควรฝึกขามาให้แข็งแรง ตัวจะได้ไม่ปลิวไปกับลม ฮ่าๆ 

~ แล้วเราก็ถึงห้องพักสักที นาํอาหารที่แวะซื้อมาทานจนหมดเกลี้ยงอย่างหิวโหย และทิ้งตัวนอนในทันที ZZzzz…. 
  

เช้าต่อมาสะดุ้งตื่นแต่ตี 4 เพราะอากาศเย็น โรงแรมคงตั้งเวลา ปิด 
heater ไว้ ข้างนอกฝนก็ยังตกไม่หยุด ดูเหมือนจะหนักกว่าเมื่อวานเย็น
อีก เช้านี้เลยพลาด ไม่ได้ออกไปว่ิงชมวิว
อย่างที่ต้ังใจไว้ ก็เลยนอนต่ออีกนิด 
เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยการทานอาหาร
เช้าของโรงแรม แสงยามเช้าทําให้เราเห็น

วิวท้องฟ้า กับทะเลในวันฝนพรํา รู้สึกผ่อนคลายกว่าภาพที่เราคิดไปเองเม่ือวาน
นี้ เรารีบทานอาหารเช้าและออกไปเดินเล่นรอบๆ แต่การเดินเล่นก็ยากเช่นเคย 
กว่าจะก้าวขาแต่ละก้าว แทบปลิว ลมพัดแรง  มือและหนา้ชามากๆ แต่ถ้าถาม
ว่าชอบไหม ชอบมากกกก ชอบอากาศหนาวเย็นเป็นที่สุด ฮ่าๆ เดินเล่นไปรอบๆ 
ได้ไม่ไกลก็ยอมแพ้ต้องกลับเข้ามาหลบหนาวก่อนเราจะไร้ความ รู้สึกไปมากกว่า
นี้ เตรียมตัวออกเดินทางไป  
             “Minack theater” 
เป็นโรงละครกลางแจ้งริมผา หัน หน้าออกสู่ทะเล  
ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงดําเนินการแสดงละครอยู่จริง 
ช่วงเวลาที่ได้มาที่ Minack theater เจอลมและฝน  
อย่างหนัก ภาพฉากแต่งงานในหนังเรื่อง About time  
ก็แวบเข้ามาในหัวทันที รู้เลยว่านี่แหละ เรามาถึง  
Cornwall แล้วจริงๆ  
สําหรับที่มาที่ไปของโรงละครแหง่นี้ เกิดจากป้าเคทที่ 
ย้ายบ้านมากับ ครอบครัวในสมัยสงครามโลกที่ 2  
ป้าหิ้วถังเดินลงไปยังหาดซึ่งอยู่ไกลออกไป เพื่อมาสร้างโรงละครด้วยตัวเอง ป้าเป็นผู้หญิงที่แกร่งมาก  
และเป็นแรงบนัดาลใจของคนที่นี่ จนกลายเป็นโรงละครที่ผู้คนต่างอยากมาช่ืนชมด้วยตา 
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วันนี้เราเปลี่ยนแผนทุกอย่างเนื่องจากพยากรณ์บอกว่าฝนตกตลอดวัน  
เราเลยไปเดินเล่นใน Sainsbury (คล้าย Lotus บ้านเรา) อีกไม่กี่วันก็จะ 
เป็นวันหยุดอีสเตอร์ ผู้คนก็มาจับจ่ายซื้อขอเตรียมตัวปาร์ต้ีกัน ข้าวของ 
เครื่องใช้และขนมก็ทําเป็นรูปไข่ รูปกระต่ายน่ารักเต็มไปหมด  
เราใช้เวลาเดินเพลินๆสองชั่วโมง ก็ไปจ่ายเงินที่จุดชําระเงินด้วยตัวเอง  
ง่ายๆแค่ยิง Barcode และก็จา่ยเงินผ่านทางบัตร ทุกอย่างเป็นอันเสร็จ 
สมบูรณ์ไม่ต้องรอคิวนานเลย จากนั้นเราก็มุ่งหน้ากลับโรงแรม  
เย็นนี้ขอฝากท้องไว้ที่ร้านอาหารของโรงแรม ขอกินมื้อใหญ่ๆให้หนําใจ 
เลือกทานอาหารแบบ 3 courses (Appetizer,Main dish และ dessert)  
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้านี้ อากาศดีมากกกกก ฝนหยุด ฟ้าใส นกร้อง 
ท้องทะเลส่องแสงระยิบระยับแบบไม่มีคลืน่ลมแรง  
อากาศก็  เย็นสบาย ต่ืนมาวิ่งเล่นรอบๆเก็บเกี่ยว 
บรรยากาศดีๆไว้ แล้วก็ต้องรีบกลับมาเก็บข้าวเก็บของ 
ออกเดินทางต่อ พูดกับตัวเองไว้ว่าค่อยมาใหม่นะ 
 
 
 

Day 3: 

“Bath, The world heritage” 
เดินทางไปเมือง  bath เมือง Bath ซึ่งเป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาของแม่น้ํา 
Avon มีน้ําพุรอ้นธรรมชาติซึ่งเป็นที่ต้ังถิ่นฐานของโรมัน และมีสถานที่ยอดนิยมที่ต้องไปนั่นก็คือ โรงอาบน้ําโรมัน 
(Roman Bath) และทันทีที่เราไปถึง หลังจากเช็คอินเข้าที่พักแล้วก็รีบมุ่งหน้าไป Roman Bath ทันทีกอ่นที่จะปิด 

 
 

ตอนดูรีวิว มีแต่คนแนะนําให้มาเมืองนี้ และต้องมาดูบ่อน้ําที่นี่ให้ได้                
ตอนนั้นคิดในใจ ภาพน้ําเขียวๆที่ถ่ายออกมาดูไม่ค่อยสดใส มันควรค่า  
แก่การไปจริงๆหรือ ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าภาพที่เห็น ไม่เท่าบรรยากาศ ที่
ได้ไปสัมผัสหรอื ศึกษาประวัติความเป็นมาจากพิพิธภัณฑ์ข้างใน  
(ไม่ขอลงรายละเอียด สนใจหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทาง Google นะคะ)  
                                                     
ตัวเมืองบาธเอง เป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักมีเสนห่์ อย่างบอกไม่ถูก แนะนํา

เลยหากมีเวลาเดินทางมาจากลอนดอนไม่ไกลด้วย  
และเมื่อมาถึงก็ต้องไปทานอาหารที่เป็นอาหารพิเศษเฉพาะที่นี่เท่านั้น 

ร้าน “Sally lunn bun” เป็น bun ที่นุ่มและทานกับอาหารคาวหรือ 
หวานก็อร่อยมากกกกก จองคิวทางเว็บของร้านได้ล่วงหน้า แต่ถ้าไป

เข้าคิวรอก็ใช้เวลาไม่นานมากค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                          

 



Day 4: 

“Castle Combe, Bibury, Bourton on-the 

water” 
ระหว่างทางจะมุ่งหน้าไป  Bourton on-the water จะแวะเท่ียวแถว 
Cotswold 2 แห่ง คือ  
Castle Combe กับ Bibury 
บ้านที่สร้างในเขตน้ี ตัวบ้านจะ 
สร้างด้วย Limestone แทบจะ
ทั้งหมด ดูคลาสสิคมากๆ เหมือน
หนังย้อนยุคของอังกฤษ 
 

    Bourton on-the water 

เป็นเมืองที่เล็กมาก มีธารนํ้าไหลกลางเมืองขนาดเล็กเป็นน้ําใสไม่ลึก ผู้คนจะมารวมตัวที่นี่กันตอนเย็น ทาน
อาหาร พาเด็กมาเล่น ปิกนิก เด็กจับกลุ่มคุยกันหลังเลิกเรียน บ้างก็พาสุนัขมาเดินออกกําลังกาย เป็นเมืองที่ดูมี
ชีวิตชีวามาก เราซื้ออาหารจากมินิมาร์ทมานั่งทานด่ืมดํ่าบรรยากาศริมน้าํ แข้นี้ก็อิ่มใจแล้ว หลังเดินเล่นเรียบ
น้ําซึ่งระยะทางไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตร ก็กลับเข้าไปพักผ่อน พรุ่งนี้คงต้องอําลาเมืองนี้
แต่เช้าตรู่ เพื่อกลับเข้าไปคืนรถให้ทันตอน 10 โมง  

 
 

 

Day 5-6: 

                     “London” 
เช้ามารีบออกเดินทางกลับ เพราะมีนัดส่งรถ 10โมงที่สนามบิน  
ซึ่งเราจะเที่ยวในลอนดอนอีก 2 วันก่อนกลับ ไม่จําเป็นต้องมีรถ ใช้ระบบสาธารณะ 
Tube สะดวกไปได้ทุกที่ แคซ่ื้อบัตร oyster จากตู้ที่สนามบินได้เลย เราเอากระเป๋าไป
ฝากกันก่อนเวลาเข้าเช็คอินเพราะเลือกพักแบบห้องเช่าอพาร์ทเมนท์ เมือ่ฝากกระเป๋า
เรียบร้อยที่สํานักงานให้เช่า เราก็มุ่งหน้าไป  

“Borough market”  
มีอาหารให้ทานเยอะมากกกก หอยนางรมสดตัวใหญ่ หอยเชลล์ 
และ Duck Confit  เครื่องดื่ม ผลไม ้

จากนั้นเราก็หาทางไป “Hyde park” ประทับใจมากกกก 
สวนสาธารณะที่ใหญ่มาก มกีจิกรรมใหท้ําเยอะ ว่ิง เดิน นั่งเล่น 
ปั่นเรือถีบ เป็นที่รวมกิจกรรมหลากชนิด เราไปเช่าจักรยานป่ัน
จากตู้สาธารณะ เช่า 30 นาทคีิดราคา 
1 ปอนด์ ใช้บตัรเครดิตจ่ายได้ รอบ
สวนระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร 
เมื่อครบเวลา ก็ต้องนํา จักรยานไปคืน
ที่เดิม ได้เวลาทานอาหารเย็นพอดี 

เย็นนี้ต้ังใจไปทาน ร้าน “Burger and Lobster” แถว Oxford street เนื้ออร่อยหวาน 
อร่อยมาก แต่ราคาก็สูงมากเช่นกันค่ะ ฮ่าๆ เดินเล่น นิดหน่อยแถวย่านนี้ มีร้านค้าเรียงตัว
ตลอด  สองข้างทาง ถ้าใครเป็นขา shop ต้องห้าม พลาด วันที่ไปมีการเดินขบวน
ประท้วงเรื่อง Climate Change เรียกร้องให้จัดการระบบ สิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนั้น 
ประท้วงจริงจังแบบปักหลักกลางจัตุรัสเลยทีเดียวค่ะ วันแรกก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

 
เช้าตื่นไปว่ิงที่ Buckingham Palace และ St. Jame park  นิด
หน่อย ตอนเช้าไม่มีคนเลยแตกต่างจากช่วงเวลาที่มีการ เปลี่ยนกะ
ของทหารที่เราจะไปชมวันนี้มาก  
 
 
แวะไป Westminster 

abbey แต่ไม่ได้เข้าไปดูภายใน เนื่องจาก เป็นวันศุกร์ซึ่งโบสถ์ต้องมีพิธี 
เดินไปอีกหน่อยเพื่อไปดู London Eyes แต่ถ่ายรูปมาได้แบบมีคน และ
รถเต็มไปหมด วันนี้มีพิธีอะไรไม่ทราบมีคนมารวมตัวกันหน้า อนุสาวรีย์ 
Churchill เราเลยเปลี่ยนใจลง tube ไปเดินเล่นแถว  



“Tower bridge” แทน สญัลักษณแ์ห่งลอนดอน นี่ไงเรามาถึงแล้วนะ ฮ่าๆ 
จากนั้นก็รีบไป “British museum” ซึ่งจรงิๆเย็น วันศุกร์
จะปิดช้ากว่าวันทําการอ่ืนๆ แต่วันนี้เป็นวัน ศุกร์ก่อนอีสเตอร์ 
เลื่อนเวลาปิดมาเป็น 5 โมงเย็น ซึ่งกว่าเราจะได้เข้าไปก็ 4 
โมงแล้ว ได้เดินดูแค่โซนเดียว จึงเลือกไปโซนอียิปต์กัน 
แนะนําว่าควรมีเวลาอย่างน้อย 1 วันถ้าอยากจะเดินชมให้ทั่ว 
พิพิธภัณฑ์ใหญ่มาก และ ไมม่ีค่าธรรมเนียมเข้าด้วยค่ะ 
ตอนเย็น จะ

ไปเดินหาซื้อของฝากและรับประทานมื้อเย็นที่ “Covent 
garden” พรุง่น้ีจะกลับไทยแล้ว  

 
“Covent garden” เป็น street ที่รวมอาหารร้านค้า

ชิคๆคูลๆ มากมาย ยิ่งใกล้อี
สเตอร์การตกแต่งก็ยิ่ง ดึงดูด
ลูกค้า และมีราคา โปรโมชั่นลดแลก แจก
แถม ซื้อชาและช็อคโกแลตจากที่นี่ เป็น
ของฝากก็เก๋ดีนะคะ คืนนี้ก็กลับไป เตรียม
เก็บกระเป๋า ต้องกลับแล้วซินะ  
 

...วันสุดท้ายที่ลอนดอนก่อนกลับ... 
 
เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งวันเช้าก่อนกลับ นํา
กระเป๋าไปฝาก เพื่อจะได้เดินเที่ยวแบบ สบายตัว 
สบายใจ  ที่ Victoria coast station มีบริการ
ฝากกระเป๋าในราคา 5.50 ปอนด์ต่อใบ (ต้ังแต่2-
24 ช่ัวโมง) รีบทําเวลามุ่งหน้าไป  
     “Portabello market” หรือตลาด  
       “Notting Hills” ในตํานาน ลงสถานีไม่
ต้องกลัวหลง เดินตามคนกลุ่มใหญ่ ไปตามถนน
เส้นเล็กๆ ก็จะเจอตลาดที่มีของ ขายตลอดทาง วันเสาร์จะมีของขายหลากหลาย ทั้งถว้ยชาม ผักผลไม้สด งาน
ศิลปะ อาหารนานาชาติ เสื้อผ้า ถ้ามีเวลานานพอคาดว่าน่าจะเสียหายหลายบาทกับตลาดนี้ ฮ่าๆ ทําการบ้าน
มาว่าตลาดจะเดินไปตามถนน ซึ่งยาวมาก ต้องสะสมพลังงานก่อนเริ่มเดิน แวะไปกินอาหารเช้าร้าน “Egg 
break” กันก่อน ร้านนี้เน้น 

อาหารเช้าที่เสิร์ฟมาแบบหลากหลายสไตล์ อร่อยมากกกก เมื่ออ่ิมท้องก็เริ่ม 
ตระเวนเดินเล่นต่อ มีเวลาจํากัด เพราะก่อนจะไปสนามบิน อยากจะแวะ ร้าน
เค้กสีชมพูที่เหน็มาจาก Instagram ช่ือว่า “Peggy Porschen” ร้านขนมสี
ชมพู ทานเค้กอีสเตอร์ (พิเศษเฉพาะช่วงเทศกาล) กับชาหอมๆ ดีงามมากๆ 
ครบแล้วละ ได้จิบน้ําชายามบ่ายที่อังกฤษแลว้      
                แบบนี้ก็กลับไทยได้ อิอิ ^__^ 

 

  

เรื่องเล่าเล็กน้อยส่งท้าย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปการเตรียมตัวก็มีดังนี้ 
 ตั๋วเครื่องบิน เราเลือกไปกลับที่สนามบิน Heathrow ที่

เดียวเลย 
 ที่พัก ส่วนใหญ่เป็น Bed & Breakfast การจองแบบนี้เรา

จะได้กินอาหารเช้าแบบอังกริ้ดอังกฤษ และถ้าเลือกเช่ารถ
ขับ ควรเลือกที่พักที่มี “ที่จอดรถฟรี” เนื่องจากค่าที่จอดรถ
ในอังกฤษค่อนข้างแพง 

 รถเช่า แนะนาํผ่านทาง Rentalcars จอง online ล่วงหน้า
และซื้อพวก options  ต่างๆเพ่ิมเลยตอนจองจะถูกกว่าไปซื้อเพิ่มที่หนา้เคาน์เตอร์ตอนรับรถ ควรอา่น
รายละเอียดของรถที่จะเลือกจองอย่างละเอียด เช่นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะมี
ให้เลือกเยอะกว่าและราคาถูกกว่าเกียร์ออโต้ ต้องดูขนาดรถว่าบรรจุกระเป่าเดินทางได้กี่ใบ ควรดูว่ามีการ
กําจัดระยะทางในการขับไหม เพราะถ้ามีการกําจัดระยะทาง จํานวนไมล์ที่เพิ่มขึ้นจะถกูคูณกลับเป็นเงิน
ปอนด์ซึ่งแพงมากๆ และควรซื้อประกันครอบคลุมไปให้หมดในหน้าเวบไซต์ การเช่า GPS คงแล้วแต่ความ
ถนัด แต่ค่าเช่าคิดเป็นรายวันซึ่งก็แพงเช่นกัน สําหรับเรา เราเลือกที่จะไมเ่ช่า เราจะใช้  Sim internet กับ 
Application map ในมือถือแทน ซึ่งแนะนาํช่ือ “Waze” เป็น application ที่บอกการเดินทางใน
อังกฤษละเอียดมาก บอกแมก้ระทั่งจุดไหนมีการกําหนดความเร็ว มีกล้องตรวจจับ หรือมีการซ่อมแซม
ถนนอยู่ ใช้แค ่app นี้อันเดียว เดินทางไปไหนก็ได้เลย สะดวกมากๆค่ะ 
เช่ากับ Rentalcars ดีตรงที่หากเรามีปัญหา เราโทรติดต่อเบอร์กลางของบริษัทตามวันเวลาราชการของ 
อังกฤษได้ มีเจ้าหน้าที่คนไทยให้ข้อมูลได้ตลอด ไม่ต้องกังวลเลยค่ะ การรบัรถ จะต้องปริ้นท์ใบเอกสาร 

เรื่องเล่าว่าดว้ยตั๋วเครื่องบิน 
ต๋ัวเครื่องบินที่จองล่วงหน้าไว้ประมาณ 5 เดือน ก่อนออกเดินทางนั้น ส่งอีเมล์มายกเลิก 

เที่ยวบินขากลับที่เป็นขาแวะพักที่มุมไบ ประเทศอินเดียก่อนถึงกําหนดเดินทางแค่ 
2 เดือน ที่น่าตกใจคือ เมื่อไปค้นหาข้อมูลพบว่า สายการบินนี้กําลังมีปัญหา และทําการ
ทยอยยกเลิกเที่ยวบินในหลายๆ เส้นทาง แบบนี้ไม่ดีแน่ๆ ถ้าวันเดินทาง โดนยกเลิก

ตามมา จึงตัดสินใจจองสายการบินอื่นทันที และพยายามหาทาง ติดต่อบริษัท ใหท้ําการ
คืนเงิน (ติดต่อยากมาก ไม่มีการตอบกลับใดๆ เหมือนความหวัง ที่จะได้ เงินคืนแทบไมม่ี 
คิดกันไว้ว่าถ้ากลับมาจากเดินทางยังไม่มีการติดต่อกลับ อาจจะต้อง ทําเรื่องดําเนินคดี
กับสายการบิน แต่โชคดีที่ได้รับการติดต่อกลับ และคืนเงินให้ แต่ค่าบริการที่ซื้อเพิ่ม

ประมาณ 6000บาทไม่ได้คืน (ซึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้คืนเลย) 
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20 มิถุนายน 2562                                                                                   

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจักพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำาปี 2562



20 มิถุนายน 2562                                                                                   

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจักพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำาปี 2562
 28 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการดำาเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้จัดพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2562



                                                                                                                              

     กรกฎาคม 2562                                                                                               
      5 กรกฎาคม 2562  ศาสตราจารย์ ธีระ ศิริสันธนะ ผู้บริหารโครงการฯ เข้าร่วมประชุม 

CRS : ACTG CRS Chiang Mai & Bangkok CRS/CTU Thai Red Cross สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ                                 

     8-9 กรกฎาคม 2562  นางสาว กนิษฐา ไทยกล้า นักสถิติ เชี่ยวชาญ เข้าร่วม ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การเขียนบทความสื่อสารเชิงนโยบายและสังคม ณ ห้องอินฟินิตี้1 ชั้น7 โรงแรมเอทัส เขตลุมพิ

นี                                                                                                      

      10-19 กรกฎาคม 2562  นาย สุรัตน์ หงษ์สิบสอง นักวิจัย เข้าร่วม ปรึกษาหารือประเด็น

หัวข้อวิจัย วางแผนการดำาเนินงานในการวิจัย และเตรียมความพร้อมที่จะนำานักศึกษาไปทำาวิจัย ณ 

Institute of Biological Chemistry and Nutrition, Division Biofunctionality and Safety of 

Food, Faculty of Natural Sciences, Hohenheim University เมือง Stuttgart ประเทศเยอรมนี                                                                 

    22-27 กรกฎาคม 2562  แพทย์หญิง อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม นักวิจัย เข้าร่วม โครงการปฐมนิ

เทศน์พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำาปี2562 (สำาหรับสายวิชาการ) สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่        

                                                                                            

                                                                                                                              

   สิงหาคม 2562                                                                                               
 

       8 สิงหาคม 2562 นางสาว กนิษฐา ไทยกล้า นักสถิติ เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นวิทยากร 

ประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 11 หัวข้อเรื่อง ตลาดยาเสพติดบนโลกออนไลน์ใน

ประเทศไทย ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหาน

คร                                                                                                                               
        28-30 สิงหาคม 2562 แพทย์หญิง อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม นักวิจัย, นางสาว ประภาพร จันทร์จริง 

พยาบาลวิจัย , นาง วันวิสาข์ ทวีหอม พยาบาล , นางสาว ธัญญารัตน์ วรรณโสภา พยาบาล , นางสาว 

ธัญญารัตน์ วรรณโสภา พยาบาล,  นางสาว นฤมล เนตรผาบ พยาบาลวิจัย,  นางสาว รัตนาภรณ์ 

อินทราวิวารัตน์ พยาบาล, นาง พนอจิตต์ อินทโชติ พยาบาล , นาง ปิยะธิดา สร้อยสุวรรณ เภสัชกร,  

ร่วมประชุมวิชาการ การดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 18 จัดโดยสมาคมโรคเอดส์แห่ง

ประเทศไทย โรงแรมแมนดารินสามย่าน พระราม4 บางรัก กรุงเทพ                                                                                                  

      30 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ มช. ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการประจำาปี ครั้งที่18 เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยติด

เชื้อเอชไอวี/เอดส์ ณ ห้องแมนดาริน สามย่าน ถนนพระราม 4เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร                                                      

                                                                                                                              

     กรกฎาคม 2562                                                                                               
      1 - 5 กรกฎาคม 2562  นาย ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ นักวิจัย เข้าฝึกอบรม ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำาหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 4 (Workshop for bi-

osafty officer:BSO-IV) ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ                                                                                              

     1 - 31 กรกฎาคม 2562  นาย สุรัตน์ หงษ์สิบสอง นักวิจัย ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ไปราชการเพื่อ

ปฏิบัติงานภาคสนาม ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ไปราชการเพื่อปฏิบัติงานภาคสนาม  จังหวัดเชียงใหม่ และ

จังหวัดลำาพูน                                                                                                       

      1 - 31 กรกฎาคม 2562 นางสาว ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัย ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ไปราชการ

เพื่อปฏิบัติงานภาคสนาม ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ไปราชการเพื่อปฏิบัติงานภาคสนาม เชียงใหม่ เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน ลำาพูน ลำาปาง แพร่ น่าน พะเยา                                                                      

     3 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562 นางสาว กนิษฐา ไทยกล้า นักสถิติ เชี่ยวชาญ ขออนุมัติให้เจ้า

หน้าที่ไปราชการเพื่อปฏิบัติงานภาคสนาม ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ไปราชการเพื่อปฏิบัติงานภาคสนาม 

- จังหวัดแพร่ จังหวัดลำาปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษธาณี จังหวัด

กาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครราชศรีมา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล                                

      4-5 กรกฎาคม 2562  แพทย์หญิง อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม นักวิจัย, นาง บุญเหลือ พรึงลำาภู 

นักวิจัย ชำานาญการ, นางสาว อัมพวา ทิมแป้น พยาบาล, นาง สุภาภรณ์ แก้วมา Regulatory QA 

Specialist , นาง นิตยา ชื่นชอบ Regulatory QA Specialist, นาง สุพัฒตรา น้อยหมอ ฝ่ายสนับสนุน

ศูนย์วิจัย ,  นาง กาญจนา จีนาราช Clinical QA Specialist, นางสาว พจนารถ เอมศิรานันท์ เจ้าหน้าที่

แปลภาษา, นางสาว วิลาวัลย์ ชัยแก่น พยาบาล, นางสาว ศหัทยา กองสถาน พยาบาล, นาง พนอจิตต์ 

อินทโชติ พยาบาล , นาง ธัญลักษณ์ ทองพันธุ์ พยาบาล, นางสาว หอมไกล ต้นสัก พยาบาล , นาง 

เบญจวรรณ แสงสังข์ พยาบาล, นางสาว นฤมล เนตรผาบ พยาบาลวิจัย, นางสาว ศรวรุณ ธนันไชย 

พยาบาลวิจัย, นางสาว จุไรรัตน์ มานิตย์ พยาบาล, นางสาว เสาวลักษณ์ สาระไชย พยาบาล,  นาง จิรา

ภรณ์ จันทร์ทอง พยาบาล , นาง จิราภรณ์ จันทร์ทอง พยาบาล, นางสาว ชนิดาภา ปราศราคี พยาบาล, 

นางสาว รัตติกา ธรรมลังกา พยาบาล , นางสาว ณัฐวดี มณีรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, นาง 

จินตนา คำาร้อง นักจิตวิทยา , นาง กมลระวี ศรีจันทร์ นักวิชาการสถิติ, นางสาว ธัญญารัตน์ วรรณโสภา 

พยาบาล, นางสาว ธาริดา ฉลาดธัญกรณ์ พยาบาล  เข้าร่วมประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรม

การวิจัยในคน” ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

 ปฏิทินกิจกรรม


