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ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 10 ฉบับที่ 3

   จากประธานชมรม
ท่านสมาชิกที่เคารพรักครับ
 
	 จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี	และเป็นฉบับสุดท้ายของคณะ
กรรมการชมรม	ชุดปี	2557	-		2560
	 เมื่อวันที่	2	สิงหาคม	2560	ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของชมรม	
นั่นคือการเปลี่ยนชื่อชมรมจาก	 “ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยขอนแก่น”	 เป็น	
“ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น”	ตามประกาศมหาวิทยาลัย	(ฉบับ
ท่ี	1512/2560)	เรื่อง	ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น		จดหมายข่าว
ฉบบันีจ้งึได้น�าประกาศดงักล่าวลงพมิพ์ไว้ด้วย	เพือ่ให้สมาชกิได้รับทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับชมรม	(สมัยก่อนเรียกข้อบังคับชมรม)	
	 ที่จริงแล้วร่างระเบียบ/ประกาศนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปีของชมรม	ตั้งแต่วันที่	19	ธันวาคม	2557	แต่กว่าจะผ่านการปรับปรุง
แก้ไข/ความเห็นชอบของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยใช้เวลาค่อนข้างนาน		เหตุผล
ที่ได้จัดท�าประกาศน้ีก็เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในความเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัย	
และการปฏิบัติต่างๆ	 โดยเฉพาะการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรม	 รวมทั้งการ
ปรับปรุงชื่อชมรมให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของสมาชิกและความเป็นทรัพยากร
อันมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย
	 ตั้งแต่เดือนมกราคม	2561	จะมีคณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่ที่ได้
มีการสรรหาประธานชมรมและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	 ตามระเบียบใหม	่	
และส�าหรับผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้	 ต้องมีอายุครบ	 60	 ปี	 (ระเบียบเดิม
สมัครได้ตั้งแต่อายุครบ	50	ปี)
	 ในปีก่อนๆ	ชมรมได้จัดทัศนศึกษาต่างประเทศปีละครั้ง	(ช่วงปลายหนาว)	
แต่ปีนี้ชมรมสามารถจัดได้	2	ครั้ง	(ปลายหนาวและปลายฝน)	ท�าให้สมาชิกมีโอกาส
ไปท่องเที่ยวร่วมกันด้วยความสนุกสนานเบิกบาน	และได้เพื่อนใหม่	มากขึ้น	คาดว่า	
ในปีต่อๆ	ไป	ชมรมกค็งได้รกัษามาตรฐานนีแ้ละเพิม่โอกาสมากขึน้ในกจิกรรมท่องเทีย่ว
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	 ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกที่สะดวกรวดเร็วส่วนใหญ่เป็น
ทาง	LINE	กลุ่มชมรมบุคลากรอาวุโส	จึงฝากเพื่อนสมาชิกว่า	ช่วยกันเชิญชวนเพ่ือน
ใหม่เข้ากลุ่มเพิ่มเติมเมื่อมีโอกาส	และช่วยบอกต่อข่าวคราวร่วมกิจกรรมส�าหรับ
เพื่อนๆ	ที่ไม่ได้ใช้	 LINE	ส�าหรับท่านที่ใช้	 Facebook	 ใคร่ขอเชิญชวนให้เข้าไป
ติดตาม	Facebook	ชมรมบุคลากรอาวุโส	มข.	ด้วย	เพื่อให้ทราบข่าวสารอย่าง
แพร่หลาย	และมีส่วนร่วมในการแสดงความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็น
	 วันพฤหัสที่	21	ธันวาคม	ศกนี้	จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2560	
ของชมรม	ที่อาคารสิริคุณากร	 (ตั้งแต่เวลา	8.30	–	15.00	น.)	ซึ่งนอกจากการ
ร่วมประชุมใหญ่แล้ว	ยังได้ร่วมกิจกรรมทางสุขภาพ	“เกษียณ	4.0”	(คล้ายกับปี
ที่แล้ว)	เพื่อได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการดูแลสุขภาพในวัยเกษียณ		
รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
	 ในโอกาสใกล้ถึงวันปีใหม่	2561	ผมใครขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	
สิ่งศักดิ์สิทธิ์	รวมทั้งบารมีของเจ้าพ่อมอดินแดง	ได้ดลบันดาลให้ท่านสมาชิกและ
บุคคลในครอบครัว	ได้มีแต่ความสุขและมีสุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ	ตลอดทั้ง
ปีใหม่ที่จะมาถึง	เทอญ

	 	 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์		หิรัญสาลี
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ข่าวชมรม
ทัศนศึกษาเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 

	 ชมรมบุคคลากรอาวุโส	 จัดทัศนศึกษาเมืองเสียมเรียบ	 ประเทศกัมพูชา	
ระหว่างวันที่	7-10	ตุลาคม	2560		(โดยบริษัท	KKL	Tour)	มีผู้เข้าร่วมเดินทาง	36	
คน		โดยวนัแรกเดนิทางทศันศกึษาจังหวัดบุรีรัมย์และพกัค้างคนืทีจ่งัหวดัสุรนิทร์		วนั
รุง่ข้ึนจงึเดนิทางผ่านแดนไปเมอืงเสยีมเรยีบ	(เพือ่ไปชมปราสาทนครวดั-นครธม)	เดนิ
ทางกลับในวันที่	10	ตุลาคม
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อบรม/เสวนา “สร้างอารมณ์ขันวันละนิดจิตแจ่มใส” 

	 ชมรมบคุคลากรอาวโุส	มข.	ได้จดัอบรม/เสวนา	“สร้างอารมณ์ขนัวันละนดิ
จติแจ่มใส”	โดยม	ีรศ.ดร.อดลุย์	อภนินัท์	(อดตีคณบดคีณะเกษตรศาสตร์)	และรศ.สุ
วัฒน์	จิตต์ปราณีชัย	(อดีตอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์)	เป็นวิทยากร	เมื่อวันพฤหัส
ที่	23	พฤศจิกายน	2560	เวลา	9.30-11.30	น.	ณ	ณ	ห้องสิริคุณากร	3	อาคารสิริ
คุณากร	ชั้น	2	มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม	60	คน	ได้ห้วเราะ
กันถ้วนหน้า	

ร่วมกิจกรรมศิลปะเพื่อการผ่อนคลาย 

	 สมาชิกชมรมบุคคลากรอาวุโส	จ�านวน	30	คน	เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะเพื่อ
การผ่อนคลายส�าหรับผู้สูงอายุ	(Art	Activities:	De-Stress	Therapeutic	series	
for	old	adult)	เมื่อวันอังคารที่	28	พฤศจิกายน	2560	เวลา	13.00	-	16.00	น.	
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	 กิจกรรมประกอบด้วยการเขียนภาพแบบ	 Zentangle,	 Doodling	 art,	
และกิจกรรม	Mandala		ภายใต้บรรยากาศสบายๆ	แบบ	Tea	Party	ร่วมล้อมวง
กันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ	

พบปะสมาชิกที่อายุเกิน 80 ปี 

	 ชมรมบคุลากรอาวุโส	มข.	ได้จดักจิกรรมพบปะสมาชกิทีอ่ายเุกิน	80	ปี	เมือ่
วันพฤหัสที่	30	พฤศจิกายน	2560	เวลา	9.30-11.30	น.	ณ	อาคารสิริคุณากร	ชั้น	
2	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เพื่อให้มีโอกาสพบปะระหว่างสมาชิกอาวุโสมาก	และให้
กรรมการชมรมได้สอบถามสาระทกุข์-สขุ	นอกจากนัน้ยงัได้รบัข้อมลูความก้าวหน้า
ของมหาวิทยาลัยจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล	(ผศ.ลิขิต	อมาตยคง)	
อีกด้วย		มีสมาชิกอาวุโสมากมาร่วมกิจกรรมจ�านวน	7	ท่านได้	ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในบรรยากาศอบอุ่น	และรับฟังเรื่องราวสมัยก่อนเก่า
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มข. ที่น่าภูมิใจ
มข. เปิดตัว “สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี” 
รับมือปัญหาอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

มข. ตัง้สถาบนัวจิยัมะเร็งท่อน�า้ด ีวิจยัแก้ไขปัญหาผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ด ีศูนย์กลาง
รักษาโรคมะเร็งท่อน�้าดีที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 

	 เมื่อวันที่	 1	 กันยายน	 2560	 รศ.นพ.ชาญชัย	 พานทองวิริยะกุล	 คณบดี
คณะแพทยศาสตร์	 กรรมการอ�านวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี	 พร้อมด้วย												
รศ.นพ.ณรงค์	 ขันตีแก้ว	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี	 ร่วมแถลงเปิดตัว
สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี	 เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุข	 สุขภาวะของประชาชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคเหนือ	และอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	พร้อมแจง	นอกจาก
วิจัยหาทางแก้ไขปัญหาโรงพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งอย่างได้ผลจริงจังอย่างประสบ
ความส�าเร็จแล้ว	ยังตั้ง	ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน�้าดี	 (Cholangiocarcinoma	
Excellent	Center)	ศูนย์กลางที่มีความเป็นเลิศทางการรักษาโรคมะเร็งท่อน�้าดีที่
ใหญ่ทีส่ดุในโลก	เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานของสถาบันวจัิยมะเรง็ท่อน�า้ด	ีณ	ห้อง
ประชุมเอราวัณ	โรงแรมพูลแมน	ขอนแก่น	ราชา	ออคิด	ขอนแก่น
	 รศ.นพ.ชาญชยั	พานทองวริิยะกุล	คณบดคีณะแพทยศาสตร์และกรรมการ
อ�านวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี	กล่าว	ว่า	“เมื่อปี	พ.ศ.	2546	มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	ขึ้น	เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การวิจยัและพฒันาทีม่คีวามเป็นเลศิทางวชิาการในด้านพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อ
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น�า้ดใีนภาคพืน้เอเชยีและโอเชียเนยี	แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี
อย่างจรงิจงัและมผีลงานท่ีประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างมากโดยม	ีรศ.นพ.ณรงค์	ขัน
ตีแก้ว	อาจารย์ประจ�าภาควชิาศลัยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	เป็นผูอ้�านวยการ		ต่อ
มา	มหาวิทยาลัยให้ยุบเลิกศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	และประกาศ
จัดตั้งสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี	ขึ้นมาแทน”
	 “ซึ่งคณะแพทยศาสตร์	 ได้จัดตั้ง	 ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน�้าดี	
(Cholangiocarcinoma	Excellent	Center)	ขึ้นมาสนับสนุนการด�าเนินงานของ
สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี	 โดยศูนย์ความเป็นเลิศที่ก่อตั้งขึ้นจะท�าหน้าที่ศูนย์กลาง
ที่มีความเป็นเลิศทางการรักษาโรคมะเร็งท่อน�้าดีที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 โดยจัดให้มีหอ
ผู้ป่วยขนาด	19	เตียง	มีห้องผ่าตัด	1	ห้อง	มีเตียง	ICU	2	เตียง	พร้อมบุคลากรและ
เครือ่งมือเพือ่ส�าหรบัรกัษาผูป่้วยโรคมะเรง็ท่อน�า้ดโีดยเฉพาะ	และเป็นศนูย์ฝึกอบรม
บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี	ถือว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งแรก
ของโลกทีม่ห้ีองผ่าตัดและหอผูป่้วยส�าหรบัโรคมะเรง็ท่อน�า้ดโีดยเฉพาะ	และในอนาคตก็
จะเปิดแผนกผูป่้วยนอกเฉพาะส�าหรบัผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ดอีกีด้วย	ซึง่ทัง้หมดจะเป็นการ
ให้บรกิารดแูลรกัษาผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ดอีย่างครบวงจรมากทีสุ่ด	พร้อมสร้างเครอืข่าย
บรหิารจดัการโรคมะเรง็ท่อน�า้ด	ีคอื	โรงพยาบาลศนูย์และโรงพยาบาลประจ�าจังหวดั
กว่า	10	แห่งในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ร่วมบูรณาการ	การรักษาโรคมะเรง็ท่อน�า้ดี	
ทั้งแบบให้หายขาด	 และการรักษาแบบประคับประคอง	 มุ่งเน้น	 ลดอัตราการตาย	
การเจ็บป่วยจากการผ่าตัด	ผลของการด�าเนินการจะท�าให้ประชาชนสามารถเข้าสู่
การรักษาโรคมะเร็งท่อน�้าดีอย่างทั่วถึงและในมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันในทุกพื้นที่”
	 รศ.	นพ.ณรงค์	ขันตีแก้ว	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี	กล่าวว่า	
“สถาบนัวจิยัมะเรง็ท่อน�า้ดเีป็นสถาบันหลกัที่ท้�าหน้าทีป่ระสานความร่วมมอืทัง้ในระดับ
ชาติและนานาชาติเพื่อด�าเนินการวิจัย	 สร้างองค์	 ความรู้	 นวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีในการป้องกัน	วินิจฉัย	และรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีใน
ประชาชน	ซึ่งเป็นงานที่ถือเป็นความโดดเด่นของ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และเพื่อ
ให้การท�างานของสถาบันวจิยัสามารถบรรลุตามหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย	การด�าเนนิ
งานของสถาบันจะแบ่งเป็น	3	ด้านได้แก่	การวิจัย	(Research)	การบริการ	(Core	
Services)	รวมทั้งการศึกษาและการฝึกอบรม	(Training)	ซึ่งจะท�าให้มีงานวิจัยใน
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รูปแบบต่างๆ	ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์	จ�านวนผลงานที่ตีพิมพ์ในระดับประเทศ
และในต่างประเทศ	จ�านวนทรัพย์สินทางปัญญา	จ�านวนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา	
รวมทัง้แพทย์และเจ้าหน้าทีท่างสาธารณสุขทีเ่ก่ียวข้องกบัการป้องกนัและรักษาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	 รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การป้องกันและรกัษาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�า้ด	ีโดยเน้นผลของการด�าเนนิ
งานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก”
	 “นอกจากนีก้ารท�างานจะเป็นการรวบรวมคณะท�างานทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ทกุๆ	ด้านทีม่าจากคณะวชิาต่างๆ	ได้แก่คณะแพทยศาสตร์	คณะสาธารณสขุศาสตร์	
คณะเทคนคิการแพทย์	คณะสตัวแพทยศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์	คณะศกึษาศาสตร์	
	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	และส�านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัขอนแก่น	รวม
ทั้งผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นน�าในต่างประเทศให้มาท�างาน
ร่วมกันเป็นทีม	 อันจะน�ามาสู่การแก้ปัญหาของโรคในทุกมิติ	 และสุดท้ายสถาบัน
จะมีการท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายในภาคเอกชน	 เช่นมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี	 ทั้ง
ของไทย	อังกฤษและสหรัฐอเมริกา	มูลนิธิส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	
ธนาคารไทยพาณิชย์	เป็นต้น	ซึ่งจะท�าให้การท�างานมีความคล่องตัวและส่งผลกระ
ทบต่อประชาชนในวงกว้าง”
	 “โดยสถาบนัจะช่วยลดปัญหาพยาธใิบไม้ตบัและมะเร็งท่อน�า้ดใีนประเทศไทย
และกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 สร้างและบูรณาการองค์ความรู้ของปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในประเทศไทยและกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน�้าโขง
เพื่อน�าไปใช้ในการเรียน	การสอน	การส่งเสริมสุขภาพ	การป้องกัน	การวินิจฉัยและ
การรกัษา		ได้ผลงานวิจยัทีส่ามารถขยายผลในเชงิพาณชิย์หรือทรพัย์สนิทางปัญญา	
เป็นต้นแบบในการจดัตัง้สถาบนัวจัิยเฉพาะทางทีม่ปีระสทิธภิาพในการบริหารจดัการ	
ได้นกัวจิยัระดบัปรญิญาโท	ปริญญาเอก	หลงัปรญิญาเอกทีม่คีณุภาพสงูทัง้ในและต่าง
ประเทศ	และเกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	กลุ่มวิจัย	คณะ/หน่วย
งานของมหาวทิยาลยัขอนแก่นและสถาบนัวจิยัทัง้ในและต่างประเทศ”	รศ.นพ.ณรงค์	
ขนัตแีก้ว	กล่าวในที่สุด

ข่าว/ภาพ : วัชรา น้อยชมพู

1 ก.ย. 2560
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นักวิจัย มข. ค้นพบยีนเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน�้าดี

นกัวจิยัค้นพบยนืเป้าหมายในผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ด ีพร้อมน�าไปต่อยอดพฒันาตรวจ
หาความผิดปกตใินผูป่้วย หวงัคดักรองผูป่้วยให้ได้ตรวจรกัษาจ�าเพาะบุคคลได้ทนั 
ก่อนโรคลุกลาม

 

	 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี	(CARI)	จัดพิธีแถลงข่าวผลงานวิจัยเรื่อง	“การ
ค้นพบยีนเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน�้าดี”	โดยมีผู้ร่วมแถลงประกอบด้วย	
รศ.นพ.ชาญชยั	พานทองวริยิะกลุ	คณบดคีณะแพทยศาสตร์และกรรมการอ�านวยการ
สถาบนัวจัิยมะเรง็ท่อน�า้ด	ีและคณบดคีณะแพทยศาสตร์	Prof.	Patrick	Tan	Director	
of	Singhealth-Duke-NUS	Precision	Medicine	Institute	ดร.อภิญญา	จุ๊สกุล
อาจารย์ประจ�าคณะเทคนคิการแพทย์	Prof.	Patrick	Tan.		Director	of	Singhealth-
Duke-NUS	Precision	Medicine	Institute	และ	รศ.นพ.ณรงค์	ขนัตแีก้ว		ผูอ้�านวย
การสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี	และ	Prof.	Soo	Khee	Chee	Director	of	National	
Cancer	Centre	of	Singapore	and	Chairman	of	the	Goh	Foundation		เมื่อ
วันที่	1	กันยายน	2560	ณ	ห้องประชุมเอราวัณ	โรงแรมพูลแมน	ขอนแก่น	ราชา	
ออคิด	ขอนแก่น
	 นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ร่วมมือกับสถาบันวิจัยระดับนานาชาติ	ใน
โครงการ		International	Cancer	Genome	Consortium	(ICGC,	2007)	เป็น
โครงการซึง่เกดิจากความร่วมมอืของสถาบนัวจิยัทัว่โลก	เกดิโครงการนีข้ึน้มาเพือ่พัฒนา
ประสทิธภิาพในการรกัษา	โดยเฉพาะการรกัษาแบบมุง่เป้า	(Targeted	therapy)	น�าโดย
คณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประกอบด้วย	คณะเทคนิคการแพทย์	
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คณะแพทยศาสตร์	และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี	(CARI)	ร่วมกับสถาบันวิจัยจาก
ประเทศสิงคโปร์	(National	Cancer	Centre	Singapore,	Duke-NUS	and	Duke	
University	Medical	Schools,	A*STAR’s	Genome	Institute	of	Singapore)	
ประเทศญี่ปุ่น	และประเทศสหรัฐอเมริกา
	 โครงการ	 ICGC	 เป็นโครงการวิจัยที่มีการรวบรวมตัวอย่างผู้ป่วยมะเร็ง				
ท่อน�้าดีท่ีมีสาเหตุการเกิดโรคที่แตกต่างกันที่มากที่สุดในปัจจุบัน	โดยการศึกษา
เปรยีบเทยีบความผดิปกตริะดบัพนัธกุรรมของโรคมะเรง็ชนดิเดยีวกนัจากผูป่้วยทัว่โลก						
ร่วมถงึโรคมะเรง็ท่อน�า้ดีในประเทศไทยท่ีมอุีบตักิารณ์ผูป่้วยสงูทีส่ดุในโลก	โดยเฉพาะ
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ซึง่เป็นสาเหตกุารตายอนัดบัต้นของผู้ป่วยโรคมะเรง็ใน
ประเทศไทย	แสดงว่ายงัต้องค้นหาวธิกีารป้องกนัและการรกัษามะเรง็ชนดินีอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยเฉพาะวิธีการสืบค้นผู้ป่วยในระยะแรกก่อนโรคลุกลาม
	 ทมีนกัวจิยัโครงการ	ICGC	ได้รายงานการศกึษาความผิดปกติระดับพันธุกรรม
ในผู้ป่วยมะเร็งท่อดีจ�านวน	489	ตัวอย่างจาก	10	ประเทศ	ได้แก่		ผู้ป่วยที่มีความ
สมัพันธ์กับการติดเชือ้พยาธิใบไม้ในตบัจากประเทศไทย	150	ตวัอย่าง	และกลุม่ผูป่้วย
จากประเทศอืน่	ๆ 	ทีไ่ม่มคีวามสัมพนัธ์กบัการตดิเชือ้พยาธใิบไม้ในตบั	339	ตวัอย่าง	
ทีมวิจัยตรวจพบความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ท�าให้สามารถแบ่งกลุ่มผู้ป่วยมะเรง็	 
ท่อน�า้ด	ีซึง่บ่งชีแ้นวทางการรกัษาให้จ�าเพาะโดยยาท่ีออกฤทธิแ์บบมุง่เป้า	(Targeted	
therapy)	และแสดงให้เหน็ถงึแนวทางการรกัษาโรคมะเรง็ท่อน�า้ดทีีจ่�าเพาะต่อกลุม่
ผูป่้วย	ข้อมลูนีไ้ด้น�าไปสูก่ารพฒันาแนวทางการรกัษาแบบมุง่เป้าในโรคมะเรง็ท่อน�า้ดี
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 รศ.นพ.ณรงค์	ขันตีแก้ว	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี	กล่าวถึง
การน�าผลงานวจิยัไปใช้ในการรกัษาผู้ป่วยมะเรง็ท่อน�า้ด	ีว่า	“มกีารตรวจพบกลุม่ผูป่้วย
ที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับที่มีความผิดปกติของยีน	HER2	จึง
เป็นกลุม่ทีน่่าจะมกีารตอบสนองต่อการรกัษาด้วยยา	HER2	inhibitor	ในขณะทีก่ลุม่
ผูป่้วยท่ีมสีาเหตุการเกิดโรคทีต่่างออกไป	หรอืทีไ่ม่เกีย่วข้องกับการตดิเชือ้พยาธใิบไม้
ในตับจะมคีวามผดิปกตขิองกลุม่ยนี	FGFR	และ	IDH1/2	เป็นต้น	บ่งชีว่้าผูป่้วยกลุม่นี้
น่าจะมีการตอบสนองต่อการรกัษาด้วยยา	FGFR	inhibitor	และยา	IDH1/2	inhibitor	
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นอกจากนีย้งัมกีลุ่มผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตขิองการแสดงออกของกลุม่ยีนทีเ่กีย่วข้อง
กบัการตอบสนองต่อการรกัษาด้วยยาทีเ่กีย่วกบัระบบภมูคิุม้กนั	(Immunotherapy)	
รายงานการวจิยันีแ้สดงให้เห็นว่า	โรคมะเรง็ท่อน�า้ดทีีม่สีาเหตกุารเกดิโรคท่ีแตกต่าง
กัน	น�าไปสู่ความผิดปกติทางพันธุกรรมในกระบวนการเกิดโรคที่ต่างกัน	ดังนั้นการ
พฒันาการรกัษาทีจ่�าเพาะต่อความผิดปกตนิัน้	จงึมคีวามส�าคญัและเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”
	 รศ.นพ.ชาญชยั	พานทองวริยิะกลุ	กล่าวว่า	“รูส้กึชืน่ชมและยนิดกีบันกัวจิยั
ทกุท่าน	ทีท่�าให้เกดิผลงานท่ีสามารถพฒันาประสิทธภิาพในการรกัษา	จนกระทัง่ผล
งานวิจัยเรือ่ง	Whole-Genome	and	Epigenomic	Landscapes	of	Etiologically	
Distinct	Subtypes	of	Cholangiocarcinoma	ได้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร	Cancer	
Discovery	ซึง่เป็นวารสารนานาชาตทิีม่ชีือ่เสยีงและคณุภาพสงู	มค่ีา	Impact	Factor	
สงูถงึ	20		และโดยเฉพาะการรักษาแบบมุ่งเป้า	(Targeted	therapy)	โดยการศกึษา
เปรยีบเทยีบความผดิปกตริะดบัพนัธกุรรมของโรคมะเรง็ชนิดเดยีวกนัจากผูป่้วยทัว่
โลก		ร่วมถึงโรคมะเรง็ท่อน�า้ด	ีโดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย
ทีม่อีบุตักิารณ์ผูป่้วยสงูทีส่ดุในโลก	ทัง้ยงัเป็นสาเหตกุารตายอนัดบัต้นของโรคมะเรง็
ในประเทศไทย	แสดงว่ายังต้องค้นหาวิธกีารป้องกนัและการรกัษามะเรง็ชนดินีอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยเฉพาะวิธีการสืบค้นผู้ป่วยในระยะแรกก่อนโรคลุกลาม	
การค้นพบ	“ยนีเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน�า้ด”ี	จากงานวจิยันีจึ้งเป็นผลดี	
สามารถน�าไปต่อยอดเพื่อพัฒนาการตรวจหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นในผู ้ป่วย	
น�าไปสู่การคัดกรองผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่จ�าเพาะต่อตัวบุคคลเหล่านั้นต่อไป”
  

ข่าว/ภาพ : วัชรา น้อยชมพู

1 ก.ย. 2560      
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อธกิารบด ีมข. มัน่ใจ! ระบบ ThaiCOC เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
และประเทศชาติ

มข. ร่วมกบัส�านกังานเขตสุขภาพท่ี 9 กระทรวงสาธารณสขุ พฒันาระบบ ThaiCOC 
มีทีมแพทย์และสาธารณสุขกว่า 5,000 คน ที่ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือ      
ผู้ป่วยมากกว่าแสนราย/ปี

 

	 มหาวทิยาลยัขอนแก่นจดัพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ	
พฒันาระบบสารสนเทศทางการแพทย์	โปรแกรมระบบส่งต่อข้อมูลและการดแูลต่อ
เนื่องที่บ้าน	ในชื่อว่า	ThaiCOC	(Thai	Continuity	of	Care)	ให้เป็นโมดูลหนึ่งใน	
Thai	Care	Cloud	ทัง้นี	้Thai	Care	Cloud	เป็นระบบทีมุ่่งพัฒนาให้เป็นสารสนเทศ
สุขภาพแห่งชาติ	หรือ	nHIS	(National	Health	Information	System)	ระหว่าง	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดย	รองศาสตรจารย์	ดร.กิตติชัย	ไตรรัตนศิริชัย	อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และส�านักงานเขตสุขภาพที่	 9	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดย			
นายแพทย์สมคิด	 สุริยเลิศ	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์	 พร้อมด้วย	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.สมศักดิ์	พิทักษานุรัตน์	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	และรอง
ศาสตราจารย์	ดร.บัณฑิต	 ถิ่นค�ารพ	 ผู้อ�านวยการศูนย์จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ	ลงนามเป็นพยาน	ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชัยสิทธิ์	 มัทวานนท์	
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ	และแขกผู้มีเกียรติ	ที่ให้ความสนใจอย่างเนืองแน่น	
ณ	ห้องสารสิน	อาคารสิริคุณากร	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	วันที่	11	กันยายน	2560		
	 รองศาสตรจารย์	ดร.กิตติชัย	ไตรรัตนศิริชัย	กล่าวว่า	“สิ่งที่น่ายินดียิ่ง	คือ	
ThaiCOC	ได้รบัการน�าไปใช้ในการส่งต่อข้อมลูและการดแูลผูป่้วยต่อเนือ่งทีบ้่าน	ใน
เขตสขุภาพที	่9	อนัประกอบด้วย	จ.นครราชสมีา	ชยัภูม	ิบรุรีมัย์	และ	สรุนิทร์	บงัเกดิ
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ประโยชน์จนเป็นทีป่ระจักษ์	จนได้รบัการยอมรบัน�าไปใช้งานอย่างกว้างขวางในเขต
สขุภาพอืน่ๆ	ในอกีหลายจงัหวัด	โดยในระยะเวลาเพียงปีเดียวนัน้	ยงัผลให้ผูป่้วยท่ีอยู่
ในข่ายต้องส่งต่อเพือ่ดแูลต่อเนือ่งทีบ้่านจ�านวนกว่าแสนราย	ได้รับการดแูล	มบีคุลากร
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขกว่า	5,000	คน	ใช้งาน	ThaiCOC	ตลอด	24	ชั่วโมง	
ผลดังกล่าว	 นับเป็นความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม	 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ใน
โอกาส	50	ปี	แห่งการอุทิศตนเพื่อสังคม”
	 อย่างไรก็ตาม	ขอบข่ายกลุ่มผู้ใช้งาน	ThaiCOC	ยังมีอีกจ�านวนมาก	อีกทั้ง
จ�านวนผูป่้วยทีต้่องได้รบัการส่งต่อเพือ่รบัการดแูลต่อเนือ่งทีบ้่าน	ยงัมอีกีหลายล้านคน
ทั้งในปัจจุบัน	 และนับวันมีมากขึ้นในอนาคต	 จึงยังมีพันธกิจที่คณะท�างานจากทั้ง
สองสถาบัน	 ต้องร่วมมือกันท�างานอย่างหนัก	 และต่อเนื่องยาวนาน	 เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศดังกล่าว	มีประสิทธิภาพ	บังเกิดประสิทธิผล	มีความยั่งยืน	ให้ได้รับการ
ใช้งาน	ในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานอย่างไร้รอยต่อ	และให้การดูแลผู้ป่วย
อย่างทั่วถึง	และเท่าเทียม	ทั่วทั้งประเทศไทย
	 “มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้เล็งเห็นความส�าคัญ	และประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง	 จึงยินดียิ่ง	 ที่มีพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการขึ้นในวันนี้	 ระหว่างส�านักงานเขตสุขภาพที่	 9	 กระทรวง
สาธารณสุข	และมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ในความร่วมมือนี้	ตนมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า	
ระบบสารสนเทศทีเ่กดิขึน้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาต	ิและประชาชน	อย่างต่อ
เนื่องและยั่งยืน	อย่างแน่นอน”	อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวในท้ายที่สุด
	 การมี	 ThaiCOC	 ขึ้นใน	 Thai	 Care	 Cloud	 นับเป็นพัฒนาการอีกก้าว
หนึง่ในความร่วมมอืระหว่างกระทรวงสาธารณสขุกบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น	นอกจาก
โมดลู	ThaiCOC	แล้ว	ยงัมโีมดลูอืน่ๆ	ทีไ่ด้รบัการพฒันาขึน้จากสาขาความเชีย่วชาญ
ต่างๆ	ด้านสุขภาพจ�านวนมาก	หนึ่งในนั้นคือโมดูล	CKDNET	ของโครงการป้องกัน
และชะลอโรคไตเรือ้รงัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ซึง่มหาวทิยาลยัขอนแก่นได้ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ	ในโอกาส	50	ปี	แห่งการอุทิศตนเพื่อสังคม

 

ข่าว/ภาพ : บริพัตร ทาสี 15 ก.ย. 2560      
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วท. ผนึก มข. ยกระดับสินค้าโอทอปอีสานสู่ครัวโลก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชมุชน สินค้าโอทอปประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ

 

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร่วมกบั	คณะ
วทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลัยขอนแก่น	เร่ิมด�าเนิน	“โครงการพัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบ
การ	OTOP	อาหารและเครือ่งดืม่ตามหลกัเกณฑ์วิธทีีดี่ในการผลิต	ในพ้ืนทีภ่าคตะวนั
ออกเฉยีงเหนอื	จังหวดักาฬสนิธุ	์มหาสารคาม	หนองบวัล�าภ	ูและอดุรธาน”ี	เมือ่วนัที่	
28	ธนัวาคม	2559	เพ่ือยกระดบัและพัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบการ	OTOP	ประเภท
อาหารและ/หรอืเครือ่งดืม่	ในพืน้ทีเ่ป้าหมายให้เข้าสูก่ารรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์
ชมุชน	(มผช.)	โดยกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	มอบหมายให้	ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะ
วทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	เป็นทีป่รกึษาโครงการฯ	เพือ่พฒันาศกัยภาพผู้
ประกอบการ	OTOP	ประเภทอาหารและเครือ่งดืม่ให้เข้าสูก่ระบวนการยืน่ขอ	มผช.	
ในการส่งเสรมิน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้พฒันาสินค้าให้กับชมุชน	สอดคล้องและ
ตอบรบักบันโยบายของกรมวทิยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
และนโยบายการบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยัขอนแก่น	และเป็นไปตามเป้าหมาย	
ครัวไทยสู่ครัวโลก	รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการเข้าสู่	ประเทศไทย	4.0
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	 เมือ่วนัท่ี	14	กนัยายน	2560	เวลา	9.00	น.	น.	ณ	ห้องประชุมประชาสโมสร	
2	โรงแรมอวานีขอนแก่น	โฮเทลแอนด์	คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	จังหวัดขอนแก่น	ได้มี
พิธีปิดเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด�าเนินงาน	“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบการ	OTOP	อาหารและเครือ่งดืม่	ตามหลกัเกณฑ์วธิทีีด่ใีนการผลติ	ในพืน้ที่
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื”	ซึง่	ผศ.ดร.สมเกยีรติ	ศรจีารนยั	คณบดคีณะวทิยาศาสตร์	
ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถงึ	การสนบัสนนุความร่วมมอืกบั	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีทีส่ามารถผลกัดันกลุม่ผู้ประกอบการ	OTOP	
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม	 เข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรอง	มผช.	 ให้ตื่นตัว
และเล็งเห็นความส�าคัญของการผลติสินค้าท่ีมคุีณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค	เพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่สมาคมอาเซียน	และการสร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	เป็นการพัฒนาชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน 
	 นางแน่งน้อย	เวทยพงษ์	รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ให้เกียรติร่วม
ในพิธีปิดเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด�าเนินงานโครงการ	ได้กล่าวถึง	
นโยบายในการน�าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อ
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	และเพิม่โอกาสในการขยายตลาด		
รวมถึงรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียนที่เกิดขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2558	 และการ
พัฒนาสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 (OTOP)	 ให้ได้มาตรฐาน	 และเข้าสู่การ
รับรอง	 มผช.	 เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ	 สามารถ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน	 เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่
ชุมชนและประเทศชาติ	 ซึ่งจะน�าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ	 พร้อมเดินชมนิทรรศการอาหารและเครื่องดื่ม 
									ทั้งนี้	ผูป้ระกอบการในโครงการฯ	ที่มคีวามประสงคใ์นการยืน่ขอการรับรอง	
มผช.	และเข้าอบรมเชงิปฏบิตักิาร	หลกัสตูรทีเ่ก่ียวข้องกับสถานทีผ่ลติตามหลัก	Primary	
GMP	และแนวทางการพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์	OTOP	ประเภทอาหารและเครือ่งดืม่	
ตาม	มผช.	จ�านวน	111	ราย	โดยมีวิทยากรจาก	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	และ
ส�านกังานอตุสาหกรรม	อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลย	ีพร้อมให้ค�าปรกึษาเชงิลกึ	ทดสอบ
ผลติภณัฑ์	OTOP	หลงัจากการปรบัปรงุ	พฒันาศกัยภาพให้เข้าสูก่ระบวนการยืน่ขอ
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การรบัรอง	มผช.	ในพืน้ที	่4	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดักาฬสนิธุ	์มหาสารคาม	หนองบวัล�าภ	ู
และอุดรธานี	รวมทั้งสิ้น	24	ราย	จ�านวน	29	ผลิตภัณฑ์

 

ข่าว: เพ็ญพักตร์ ค�าแก้ว ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 Worawit Siripanuwat รายงาน

15 ก.ย. 2560   

นักวิจัย มข. เจ๋ง พัฒนากระบวนการผลิตก๊าซไฮเทนจากน�้าอ้อย
หนุนอุตสาหกรรม 4.0

นักวิจัย มข. ผลิตแก๊สไฮเทน พลังงานทดแทนใหม่ ต่อลมหายใจพลังงานโลก 

 
 

	 เมือ่วนัที	่22	กนัยายน	2560	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	จดัการแถลงข่าว	นกัวจิยั	
มข.	พบสือ่มวลชน	ประจ�าเดอืน	กนัยายน	2560	เรือ่ง	นกัวจิยั	มข.ผลติแก๊สไฮเทนพลงั
งานทดแทนใหม่	ต่อลมหายใจพลงังานโลก	โดยมี	ศ.ดร.ศภุชยั	ปทมุนากลุ	รองอธิการบดี
ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย	ีพร้อมด้วย	รศ.ดร.พรเทพ	ถนนแก้ว	คณบดคีณะ
เทคโนโลย	ีศ.ดร.อลิศรา	เรืองแสง	อาจารย์ประจ�าภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ	คณะเทคโนโลยี	
มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ร่วมแถลงข่าว	ในการนีม้	ีคณะนกัวจิยั	สือ่มวลชน	ร่วมงานเป็น
จ�านวนมาก	ณ	ห้องประชมุ	สริคิณุากร	4	ส�านกังานอธกิารบดี	มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
											 ศ.ดร.ศภุชยั	ปทุมนากลุ	รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิยและการถ่ายทอดเทคโนโลย	ี
กล่าวว่า	ปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันดีว่าประเทศไทยก�าลังขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อ
พฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยให้เป็นเศรษฐกจิใหม่	(New	Engines	of	Growth)	
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โดยมุ่งเน้นการวิจัย	ผนวกความคิดสร้างสรรค์	นวัตกรรม	วิทยาศาสตร์		ตลอดจน
เทคโนโลยีชีวภาพ	 เพื่อขับเคลื่อนน�าพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์	 4.0 
									“มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ในฐานะศูนย์รวมองค์ความรู้แห่งภูมิภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื		จงึสนองตอบนโยบายรฐั	โดยการผลติงานวจิยัทีต่อบโจทย์	ด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพ		มุ่งเน้นให้เกิดพลังงานทดแทนที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์		ภายใต้ผล
งาน	ชื่อ	การพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซไฮเทน	พลังงานทดแทนใหม่จากน�้าอ้อย	
ผลงานวิจัยของ	ศ.ดร.	อลิศรา	เรืองแสง	ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	คณะเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น		ความส�าเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้		ขอชื่นชมในความทุ่มเท
ก�าลงักายและก�าลงัสตปัิญญาของนกัวิจัย	ในการศึกษาวจิยัจนเกดิประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศชาต	ิ	และยงัเป็นการสนับสนนุวสิยัทัศน์การก้าวสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยั
วิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ซึ่งเป็นบทพิสูจน์หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประสบความส�าเร็จ		 มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ	 เป็น
ความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างแท้จริง”	ศ.	ดร.	ศุภชัย	กล่าว 
											ศ.ดร.อลิศรา	เรอืงแสง	เปิดเผยว่า	การวจิยัคร้ังนีเ้ป็นการใช้ประโยชน์จากน�า้
อ้อยเพือ่ผลติพลงังาน	ซึง่เป็นอกีทางเลือกหนึง่ของการใช้ประโยชน์จากอ้อย	นอกเหนอื
จากการใช้ผลติน�า้ตาล	โดยได้รบัทนุสนบัสนนุการวจิยัจากส�านกังานคณะกรรมการอ้อย
และน�า้ตาล	และจากส�านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร	(สวก.)		ขัน้ตอนการวจิยัเริม่
จากการผลติไฮโดรเจนในถงัหมกัไฮโดรเจนโดยใช้น�า้อ้อยเป็นวตัถดิุบในการผลติภายใต้
กระบวนการหมกัแบบไร้อากาศ	น�า้หมกัจากกระบวนการผลติไฮโดรเจนถกูส่งไปใช้เป็น
วตัถดุบิในการผลติมีเทนในถงัหมกัมเีทนต่อไป	แก๊สไฮโดรเจนและมเีทนทีผ่ลติได้ถกูน�า
มาผสมกนัได้แก๊สผสมระหว่างไฮโดรเจนและมเีทนทีเ่รยีกว่า	“ไฮเทน”	(hythane)	ไฮเท
นทีผ่ลติได้ถูกน�าไปทดลองผลติกระแสไฟฟ้าในเครือ่งป่ันไฟขนาดเลก็	ผลการทดสอบกับ
เครือ่งยนต์พบว่า	ไฮเทนสามารถใช้เป็นเชือ้เพลงิส�าหรบัเครือ่งป่ันไฟได้เป็นอย่างดี	โดย
มปีระสทิธภิาพการท�างานทีใ่กล้เคียงกบัการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิปกต	ิและค่าการสกึหรอ
ของเครือ่งป่ันไฟทีใ่ช้ไฮเทนกไ็ม่มคีวามแตกต่างกบัเครือ่งป่ันไฟทีใ่ช้น�า้มนัเชือ้เพลงิปกติ 
											ไฮเทนมีค่าพลงังานสงูกว่าแก๊สธรรมชาต	ิ(CNG)	การใช้ไฮเทนในเครือ่งยนต์
สนัดาปภายในจะช่วยเพ่ิมประสิทธภิาพให้กับเครือ่งยนต์	ช่วยให้ประหยดัเชือ้เพลงิ		และ



18

ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 10 ฉบับที่ 3

ช่วยลดการปลดปล่อยแก๊สเรอืนกระจกและสารประกอบไฮโดรคาร์บอนลงได้มากกว่า	
80%	เม่ือเทยีบกับการใช้แก๊สธรรมชาติ	ซ่ึงแสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพของไฮเทนทีส่ามารถ
น�าไปพัฒนาต่อยอดเป็นเชือ้เพลงิทางเลอืกในอนาคตของประเทศไทยได้เป็นอย่างด ี
											นอกจากน�้าอ้อยแล้ว	วัตถุดิบอื่นๆ	สามารถน�าไปใช้ในการผลิตไฮเทนได้
เช่นกนั	เช่น	น�า้เสยีจากโรงงานผลติแป้งมนัส�าปะหลงั	น�า้เสยีจากโรงงานผลติน�า้ตาล	
และของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร	เช่น	ชานอ้อย	ล�าต้นปาล์มน�้ามัน	เป็นต้น	
ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึสามารถน�าไปใช้เป็นต้นแบบส�าหรบัการผลติไฮเทนจากชีวมวลชนดิ
อืน่ๆ	ได้อกีด้วย	ซึง่จดัว่าเป็นการต่อยอดวตัถดุบิทีม่อียูภ่ายในประเทศและของเหลอื
ทิง้จากอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นเชือ้เพลงิทีม่ปีระสทิธภิาพสงู	เป็นการลดการพ่ึงพา
เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ	นอกจากนี้	ยังถือเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐในการมุ่ง
สู่อุตสาหกรรมสีเขียวในยุคไทยแลนด์	4.0	อย่างยั่งยืน
	 ภาคอุตสาหกรรมที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่	สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	
คณะเทคโนโลยี	เบอร์ฝ่ายวิจัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	โทร	081	708	6137

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : อรรถพล ฮามพงษ์

22 ก.ย. 2560      
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เก็บตก เสียมเรียบ

อนันต์ หิรัญสาลี

	 ระหว่างวันที่	 7-	10	ตุลาคมที่ผ่านมา	ชมรมบุคลากรอาวุโส	 (ชมรมผู้สูง
อายุ	มข.)	ได้จัดทัศนศึกษา	นครธม-นครวัด	ที่เมืองเสียมเรียบ	ประเทศกัมพูชา	มี
สมาชิกและผู้ติดตามร่วมเดินทาง	36	คน
	 เนือ่งจากเป็นการเดินทางโดยรถบสัจากขอนแก่น	ซึง่ปกตบิรษิทัทวัร์มกัจดั
ให้เดินทางตอนดึกเพ่ือให้ถงึด่านชายแดนตอนเช้าพอด	ีแต่คราวนีช้มรมไม่ต้องการให้
ผู้ร่วมเดินทางสะบักสะบอมเกินไป	จึงเพิ่มวันเดินทางโดยออกเดินทางตอนเช้า	แวะ
เที่ยวกลางทาง	แล้วไปพักค้างแรมที่สุรินทร์	 เพื่อให้เดินทางไปชายแดนตอนเช้าได้
ง่ายขึ้น
	 ระหว่างทางวนัแรกจงึมโีปรแกรมเยีย่มชมอทุยานสวนดอกไม้	(ในโรงเรือน)	
“เพ-ลา-เพลนิ”	และสนามฟตุบอลมาตรฐานโลก	“ไอโมบาย	สเตเดยีม”	สนามเหย้า
ของทีมฟุตบอล	“บุรีรัมย์ยูไนเต็ด”	(ชมเฉพาะด้านนอก)
	 เช้าของวันที่สอง	 เดินทางไปด่าน	 “ช่องสะง�า”	 ชายแดนไทย-กัมพูชา	
ที่จังหวัดศรีสะเกษ	 เมื่อเสร็จขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วมีรถบัสมารับ																			
(ไปเมอืงเสยีมเรยีบ)	พร้อมไกด์ชาวเขมรท่ีพูดไทยได้คล่อง	(แม้ส�าเนยีงจะเพีย้นไปบ้าง)	
บรรยายตลอดการเดินทาง	
	 (ได้ทราบว่าไกด์ทุกคนต้องสวมเสื้อเหมือนกันหมด	ตามที่รัฐบาลก�าหนด)	
ดีเหมือนกันนะ	จะได้รู้ว่าคนไหนเป็นไกด์
	 ถึงเมืองเสียมเรียบประมาณเที่ยง	 ได้เวลาอาหารกลางวัน	 เสร็จแล้วเดิน
ทางต่อไปชม	 “โตนเลสาป	 (Tonle	 Sap)	 ทะเลสาบน�้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย																						
มีประชาชนเชื้อชาติเขมรและเวียดนามอาศัยเรือนแพอยู่ตามริมรอบ	 เป็นชุมชน
กลางน�้า	(floating	village)	ที่มีตลาด	ร้านค้าโรงเรียน	โบสถ์คริสต์อยู่พร้อม
	 ส่ิงทีเ่ห็นแปลกต่างไปจากบ้านเราก็คอื	เรอืยนต์ทีพ่านกัท่องเทีย่วออกไปชม	
มีหางเสือติดตั้งนอกท้ายเรือ	โดยมีโครงเหล็กติดตั้งยื่นออกไปจากท้ายเรือ	มองเห็น
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โซ่เชือ่มต่อไปทีพ่วงมาลยัด้านหวัเรอื	เพือ่ควบคมุทศิทางของหางเสอื	(บ้านเราอยูใ่ต้
ท้ายเรือ	มองไม่เห็น)
	 ตอนค�า่เขาพาไปทานอาหารบฟุเฟ่ในร้านทีใ่หญ่	มทีีน่ัง่	(โต๊ะยาวและเก้าอี)้	
จ�านวนมาก	มเีวทด้ีานหน้าไว้จัดรายการแสดงให้ลกูค้าชม	(เข้าใจว่าส่วนใหญ่เป็นการ
แสดงทางวฒันธรรมเช่น	ฟ้อนร�า	การร�าชุดโขน)	ร้านมีอาหารคาวหวานให้เลอืกมากมาย	
ทั้งเขมร	เวียดนาม	และไทย	(เช่น	ส้มต�า	ก๋วยเตี๋ยว	ผัดไทย)	ทานเสร็จไม่ได้ไปชม

เมืองที่ไหน	ส่งเข้าโรงแรม
	 เช้าวันที่สาม	เป็นโปรแกรม
หลกัของทวัร์ครัง้นี	้คือ	การชมปราสาท
ของนครธม	 (Angor	 Thom)	 -	 นคร
วัด	 (Angor	Wat)	 หรือโบราณสถาน
อังกอร์	ทั้งวัน	(เดินทั้งวันด้วย)
เนือ่งจากองค์การยูเนสโก	(UNESCO)			
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ขึ้นทะเบียนให้ปราสาทกลุ่มนี้เป็นมรดกโลก	 ยูเนสโกจึงได้ช่วยจัดระเบียบการเข้า
เยี่ยมชมให้เกิดความเรียบร้อยและยั่งยืน	 ตั้งแต่การซื้อตั๋วเข้าชม	 (ที่ต้องไปถ่ายรูป
ท�าบัตรประจ�าตัวทุกคน	ส�าหรับเข้าชมเป็นวันๆ)	การจัดระเบียบจอดรถยนต์	การ
จัดรถจักรยานยนต์พ่วง	(ที่นั่งคล้ายรถม้าเมืองล�าปาง)	ไว้ขนส่งนักท่องเที่ยวจากจุด
จอดรถไปยังปราสาทต่างๆ
	 ปราสาทแรกที่ไปชมช่วงเช้าคือ	“ปราสาทตาพรหม	(Ta	Prohm)”	ซึ่งตั้ง
อยู่ทางตะวันออกของอุทยานโบราณสถานอังกอร์	ปราสาทตาพรหม	(เริ่มสร้างในปี	
พ.ศ.	1729)	เป็นวดัในพทุธศาสนาทีม่ขีนาดใหญ่โตมาก	ตัง้อยูก่ลางป่าและมแีมกไม้
ปกคลุมมี	ระเบียงคดและลานกว้างขวาง	ปัจจุบันเห็นต้นไม้มีรากใหญ่คลุมส่วนของ
ปราสาทเป็นช่วงๆ

	 จากนัน้นัง่รถม้า	เอ้ย!	มอไซด์พ่วง	ไปชม	“ปราสาทบายน	(Bayon)”	(สร้าง
ระหว่างปี	พ.ศ.	1724-1763)	เป็นปราสาทหนิอยูบ่รเิวณใจกลางนครธม	เป็นสดุยอด
ปราสาทที่มีโครงสร้างซับซ้อน	แต่ละยอดปราสาท	(ส่วนของหอ,	จ�านวน	49	หอ)	
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แกะสลกัเป็นเทวพกัตร์	ส่วนใหญ่มสีีห่น้า	หันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและ
ทุกข์สุขของประชาชนทั้งสี่ทิศ	เป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก

	 ช่วงกลางวนันัง่รถบสัไปทานบฟุเฟ่	(อกีแล้ว)	หลงัอาหารเหน็ฝนตัง้เค้ามาไกด์
จึงสลับรายการเล็กน้อยเพื่อให้การไปชมปราสาทนครวัด	(เป้าหมายหลัก)	ได้ปลอด
ฝน		โดยพาไปชมปราสาทขนาดเล็กก่อน	คือ	“ปราสาทบันทายศรี”	หรือชาวเขมร
ออกเสียงว่า	“บันเตย์เสรย”	(Banteay	Srei)	
	 ระหว่างเดนิทางมีฝนโปรยลงมาตลอดทาง	แต่พอถงึบรเิวณปราสาทนี	้ฝน
หยุดพอดี	แดดไม่จ้า	ไม่ร้อน	ท�าให้ถ่ายรูปกันง่ายขึ้นเยอะ
ปราสาทนี้เป็นปราสาทหลังเล็กๆ	กลุ่มหนึ่ง	สร้างด้วยหินทรายสีชมพู	แกะสลักภาพ
นนูต�า่ละเอยีดงดงาม	และถือเป็นปราสาทหนิทีง่ดงามทีส่ดุในประเทศกมัพชูา	แม้สร้าง
เสร็จแล้วกว่า	1000	ปี	แต่ลวดลายก็ยังมีความคมชัด	เหมือนกับสร้างเสร็จใหม่	ๆ
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	 เสร็จจากชมปราสาทนี้จึงได้นั่งรถไปชมปราสาทใหญ่	“ปราสาทนครวัด”	
ปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก	นับเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาด
ใหญ่ทีส่ดุของโลก	งดงาม	อลงัการ	ตระการตา	เป็นทีส่ดุของสถาปัตยกรรมเขมรสมยั
รุ่งเรือง	ได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์	1	ใน	7	ของโลก	(สร้างระหว่างพุทธ
ศตวรรษที	่17	ใช้เวลาสร้าง	37	ปี)	ตวัปราสาทสงู	60	เมตร	กว้าง	80	เมตร	ยาว	100	เมตร	
ประกอบด้วยปราสาท	5	หลัง	ตั้งอยู่บนฐานสูงตามคติของศูนย์กลางจักรวาล	มีทาง
เดินขึน้ชันมากกว่า	50	องศา	ภายในมภีาพสลกั	นนูต�า่บนฝาผนงัระเบยีงจ�านวนมาก

	 เป็นเร่ืองที่น่าอัศจรรย์อย่างมากที่คนสมัยโน้นท�างานด้วยความปราณีต	
งดงาม	สม�่าเสมอ	ละเอียด	รอบคอบ	ถี่ถ้วน	อดทน	สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาด
ใหญ่ท่ีแขง็แรงและสวยงาม	ด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปะกรรมทีย่อดเยีย่ม	ทัง้ทีไ่ม่มี
เครือ่งทุน่แรงหรือเทคโนโลยมีาช่วยแตกต่างชดัเจนกบัการก่อสร้างในสมยัปัจจุบนั	ที่
มเีทคโนโลยแีละเคร่ืองทุน่แรงมากมาย	แต่สร้างได้ไม่แขง็แรงทนทาน	และไม่ปราณตี
แปลกไหม
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ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา
                                                    รศ. ดร.พนิษฐา พานิชาชีวะกุล  

	 การไปเยือนศรีลังกาเมื่อกลางปี	2558	กับเพื่อนกลุ่มเล็กๆ	สิ่งที่ประทับใจ
อย่างหนึ่งคือ	การได้ไปสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์	ที่กรุงอนุราธปุระ	
									การสืบทอดพระพุทธศาสนาเมืองไทยเรามีการกล่าวถึงต้นโพธิ์ที่น�ามาจาก			
ศรีลังกา	ตั้งแต่ยุค	สุโขทัย	อยุธยา	มาจนถึงยุครัตนโกสินทร์	ต้นโพธิ์ที่เห็นอยู่ตาม					
พระอารามหลวงต่าง	ๆ 	ล้วนมาจากต้นพระศรีมหาโพธิแ์ห่งศรลัีงกาต้นนี	้กรมพระยา
ด�ารงราชานุภาพได้กล่าวไว้ในหนังสือนิทานโบราณคดีถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีใน		
เมืองไทยมาแต่โบราณ	 ล้วนได้พันธุ์มาจากต้นที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งไปปลูกไว้
ที่เมืองอนุราธบุรีในลังกาทวีปทั้งนั้น	 ครั้งที่ปรากฏในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
ว่าเมื่อรัชกาลที่	2	พระอาจารย์เทพ	นายกสมาคมสมณะทูตไทย	กลับจากลังกาเมื่อ	
พ.ศ.	2361	ได้น�าต้นโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระมาถวาย	3	ต้น	 โปรดให้ปลูกไว้ที่วัด
มหาธาตุ	วัดสุทัศน์	และวัดสระเกศ	ซึ่งยังปรากฏอยู่ทุกวันนี้
	 การไปเยือนอินเดียเมื่อสิบปีก่อนผู้เขียนประทับใจยิ่งท่ีมีโอกาสไปสักกา
ระต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา	สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	พระบรม
ศาสดา	และได้ไปสักการะอานันทโพธิ์ที่วัดเชตวันมหาวิหาร	เมืองสาวัตถี	ซึ่งเป็นต้น
โพธิ์ที่พระพุทธองค์มอบให้พระอานนท์น�าเมล็ดพันธุ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์แห่ง																						
พุทธคยาไปปลูก	 ให้ศิษย์ได้สักการะบูชาแทนพระองค์	 เพื่อให้เหล่าศิษย์อบอุ่นใจ
มีที่พึ่งเมื่อพระองค์ไปจาริกจ�าพรรษาในเมืองอื่นๆ	 	 ต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้รับการ
ดแูลบ�ารงุรักษาเป็นอย่างดต่ีอเนือ่ง	อายกุว่า	2,560	ปี	นับเป็นต้นโพธิท์ีอ่ายุยนืทีส่ดุ																																																																																																
ต้นขนาดใหญ่แผ่กิง่ก้านสาขา	มีไม้ค�า้ยันกิง่ขนาดใหญ่ทีแ่ผ่ออกไป	ใบสเีขยีวสดสมบรูณ์	
มองดใูบแกว่งไกวเมือ่ต้องลมสวยงดงาม	เมือ่สกัการะเกดิความปีตสุิขยิง่		มคัคเุทศก์
ได้เล่าถงึต้นโพธิท์ีพ่ระเจ้าอโศกมหาราชส่งไปสบืทอดศาสนาทีศ่รลีงักา	ได้รบัการดแูล
อย่างดียิ่ง	 และเป็นต้นที่น�าไปเผยแพร่สืบทอดต่อยังประเทศไทยตั้งแต่ยุคโบราณ					
นับเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว	และกว้างขวางออกไป		
ท�าให้ผู้เขียนอยากไปสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราชปุระ	เมื่อมีโอกาสได้
ไปศรีลังกาจึงขอไปสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าว
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	 ต้นพระศรีมหาโพธิ	์เมืองอนรุาชปรุะ	อยูใ่นบรเิวณวดัพระศรมีหาโพธิ	์	ซึง่เป็น
สถานทีท่ีพ่ทุธศาสนกิชนชาวศรีลังกาต้องมาบชูา	สวดมนต์	เพราะเป็นทีป่ระดษิฐาน
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุยืนนับได้ถึง	2,324	ปี	(นับถึงปี	พ.ศ.	2560)	โดยไม่มีใคร
มาท�าร้ายเช่นต้นพระศรมีหาโพธิท่ี์พทุธคยา	ตามประวตั	ิพระภกิษณุพีระนาม	สงัฆมิตตา	
เป็นผู้น�ามา	เมื่อ	พ.ศ.	236	พระนางเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่ง
อนิเดยี	ผู้ทรงบ�าเพญ็เพยีรในพระพทุธศาสนา	และเป็นผูท้ีเ่ผยแผ่พทุธศาสนาออกไป
อย่างกว้างไกล		พระองค์ได้มอบกิง่ตอนของต้นพระศรมีหาโพธิแ์ห่งพทุธคยา	สถานที่
ตรสัรูข้องพระพทุธองค์	พร้อมกับคมัภร์ีทางพุทธศาสนาให้พระราชธดิาน�ามาทางเรอื	
ถวายแด่พระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ	กษัตริย์ครองกรุงอนุราธปุระขณะนั้น	พระองค์
ทรงน�ามาปลูกไว้	ณ	 ที่แห่งนี้	 ทรงท�านุบ�ารุงรักษาไว้อย่างดี	 ตกทอดมาเป็นสมบัติ
ล�า้ค่าของชาวพทุธศรลีงักา	ชาวศรลีงักาได้ท�านุบ�ารุงรักษาเอาใจใส่เป็นอย่างดตีลอด
มาโดยไม่ขาดช่วง	มหีลกัฐานภาพวาดตอนทีเ่รอืเทยีบท่า	พระเจ้าเทวานมัปิยะตสิสะ	
ทรงลงไปรับก่ิงโพธ์ิด้วยความเคารพศรัทธาด้วยพระองค์เอง		ยังมี
เรือ่งเล่าว่ากิง่โพธิน์ีเ้ป็นก่ิงด้านขวาของต้นพระศรมีหาโพธิ	์โดยท่ี
พระเจ้าอโศกมหาราชใช้เพยีงพูก่นัลากรอบกิง่	กิง่โพธิก์แ็ยกออก
มาเป็นที่อัศจรรย์ยิ่ง
	 คณะของเรามาถึงบรเิวณหน้าวัดประมาณ	8.00	น.	พบ
พทุธศาสนกิชนชาวศรลีงักาในชดุขาวเดนิเป็นแถวยาว	มุง่ตรงไป
ที่ประตูวัด	และเห็นขบวนกลองศรลีงักา	ก�าลงัเดนิออกนอกวดั	ดู
ตืน่ตา	เม่ือคณะของเราเดนิไปต่อแถวเข้าวัดก็ได้รบัการทกัทายอย่าง

อบอุน่	พบเดก็ๆ	ชาวพทุธเข้ามาทักถามว่าพวกเรามาจากไหนกนั	พอรูเ้ป็นชาวไทยเขา
ยิ้มกว้างอย่างดีใจที่ได้เจอชาวพุทธจากเมืองไทย		พร้อมไปหาดอกบัวสายสีขาวมา
ให้พวกเราคนละดอกเพือ่น�าไปสกัการะ	มองไปจะเหน็ว่าคณะทีเ่ดนิทางมาสกัการะ 
ต่างก็ถือดอกบัวหลากสี	ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวเหมือนที่อยู่ในมือพวกเรา
								บริเวณวัดพระศรีมหาโพธิ์กว้างขวางใหญ่โต	เดินตามกันไปมองเห็นต้นพระ
ศรมีหาโพธิม์กี�าแพงสงูกัน้	และมไีม้ค�า้สทีองอร่าม		คนเดนิไหลตามกนัไปกราบสกักา
ระด้วยความปีตทิีไ่ด้มาถึงท่ีนี	่ต้นพระศรมีหาโพธิป์ระวตัศิาสตร์ขนาดใหญ่	แผ่กิง่ก้าน
มัน่คงแขง็แรง	ใบโพธิส์เีขยีวสด	แกว่งปลวิไสว		บรเิวณใกล้โคนต้นมกี�าแพงสทีองกัน้ล้อม
ไม่ให้ผูใ้ดเข้าใกล้	มเีฉพาะเจ้าหน้าทีร่ฐัผูด้แูลเท่านัน้	เพือ่เป็นการรกัษาความปลอดภยั



26

ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 10 ฉบับที่ 3

มนต์	นั่งสมาธิกันเป็นครอบครัว	เป็นกลุ่มๆ		พบคนทุกเพศทุกวัย	พ่อ	แม่	ลูกวัยรุ่น	
คุณปู่	 คุณย่า	 และวัยทารกในอ้อมแขน	 หน้าตาเปี่ยมด้วยสุข	 ปฏิบัติศาสนกิจด้วย
ความศรัทธาในพุทธศาสนา	
	 มัคคุเทศก์เล่าว่าช่วงประมาณเจ็ดโมงเช้า	 และห้าโมงเย็น	 จะมีพิธีสักกา
ระบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างเป็นทางการทุกวัน	 มีวงดนตรีประกอบด้วยคนเป่า
ปี่หนึ่งคน	ตีกลองสี่คน	เช่นเดียวกับพิธีบูชาพระเขี้ยวแก้วที่กรุงแคนดี้		การสืบสาน
ประเพณนีีม้มีาตลอดกว่าสองพนัปี	และมพีทุธศาสนกิชนชาวศรลีงักานุง่ขาวห่มขาว
มาสักการะ	ปฏิบัติศาสนกิจทุกวัน		เมื่อพวกเราได้มาร่วมสักการะต่างเกิดปีติได้รับ
ผลแห่งความร่มเย็นเป็นสุข

									ประสบการณ์ที่ได้รับในการมาสักการะต้น
พระศรมีหาโพธิค์รัง้นี	้นอกจากเป็นการเตมิเตม็ทีไ่ด้
สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์	3	ต้น	ที่ส�าคัญในพุทธ
ศาสนา	(พระศรมีหาโพธิแ์ห่งพทุธคยา,	อานนัทโพธิ์
แห่งสาวัตถ,ี	และพระศรมีหาโพธิแ์ห่งอนรุาธปรุะ)	ได้

ครบแล้ว	 ยังท�าให้ได้ทบทวนตนเองว่าได้ท�าหน้าที่ในการเป็นพุทธศาสนิกชนอย่าง
เตม็ทีห่รอืยงั	ทัง้การปฏิบตัติามค�าสอนของพระพทุธองค์	และการเผยแผ่การปฏบิตัิ							
อันจะน�าไปสู่ความสุขความสงบและเกิดสันติสุขในสังคมต่อไป

มใิห้พวกนอกศาสนามาท�าลาย	(ดัง
ทีเ่คยเกดิขึน้กบัต้นพระศรมีหาโพธ์ิ
แห่งพุทธคยา)	 	บริเวณรอบๆ	วัด	
ร่มรื่นมีต้นโพธิ์ต้นอื่น	 ซึ่งอาจเป็น
ลูกหลานของต้นนี้อยู่หลายต้น	 มี
พุทธศาสนิกชนหลายร้อยคนสวด
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น�้าดื่มเพื่อชีวิต

ศ.ดร.นพ.สมศ�กดิ์ วรคามิน

 
	 น�า้	เป็นสิง่ทีใ่ห้ประโยชน์ต่อทกุชวีติบนโลกอย่างมหาศาล	มนษุย์ขาดน�า้ไม่ได้ 
ถึงแม้น�้าไม่มีวันหมดไป	แต่น�้าสะอาดก�าลังหาได้ยากยิ่งในอีก	 20	ปีข้างหน้า	ด้วย
อตัราการเพ่ิมประชากรของโลก	 อตัราการปล่อยสารเคมอีอกมาในสิง่แวดล้อมเพิม่
ขึน้อย่างรวดเร็ว	ท�าให้แนวโน้มปัญหาน�้าดื่มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับโรคแห่งความ
เสือ่ม	ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัของโรคเรือ้รงัแทบทกุชนดินัน้	รนุแรงยิง่กว่าปัญหาพลงังาน

น�้าเป็นสิ่งจ�าเป็นของชีวิต (Water for life)
	 นกัวจิยัอวกาศจะค้นหาว่าดาวดวงไหนน่าจะมหีรอืเคยมสีิง่มชีวีติอยู	่จะใช้
เพียงวิธีเดียวคือ	หาร่องรอยของน�้า	ถ้าพบน�้า	แสดงว่าสิ่งมีชีวิตสามารถจะอยู่ได้
	 ความคล้องจองกันในเรื่องของน�้า	คือ
	 น�้า	ครอบคลุมพื้นที่โลก	ร้อยละ	70
	 น�้า	มีในร่างกายมนุษย์	ร้อยละ	70
	 น�้า	อยู่ในเซลล์ร่างกายมนุษย์	(ซึ่งมี	60	ล้านล้านเซลล์)	ร้อยละ	70
	 น�้า	อยู่ในแกนกลางของเซลล์	(Nucleus)	ร้อยละ	70	อีกเช่นกัน
	 น�า้จงึเป็นส่วนประกอบท่ีส�าคญัของทุกส่ิงทุกอย่าง		แม้ว่าน�า้จะครอบคลมุ
โลก	2	ใน	3	แต่มีเพียงร้อยละ	1	เท่านั้นที่เป็นน�้าจืด	และน�ามาท�าเป็นน�้าเพื่ออุปโภค
และบริโภค	ซึ่งกว่าจะมาถึงปากผู้บริโภค	น�้าได้ไหลผ่านที่ต่างๆ	พร้อมปนเปื้อนมา
กับเชื้อโรค	โลหะหนัก	และสารเคมี	เพราะน�้าเป็นตัวท�าละลายที่ดีนั่นเอง
ขาดน�้า	3	วัน	ถึงตายได้
	 น�้าเป็นสิ่งส�าคัญของชีวิต	ร่างกายมีส่วนประกอบที่เป็นน�้าร้อยละ	70	เมื่อ
เราดื่มน�้า	น�้าก็จะเป็นส่วนประกอบของตัวเรา	เราจึงต้องดื่มน�้าที่มีคุณภาพ	เพราะ
น�้าจะเข้าไปท�าหน้าที่หลายอย่าง	ช่วยย่อยอาหาร	ละลายสารอาหารและออกซิเจน	
เพือ่ขนส่งให้เซลล์ต่างๆ	ในร่างกาย	ควบคมุอณุหภมิู	ท�าให้เลอืดไหลเวยีน	ละลายสารพษิ
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ต่างๆ	เพือ่ขับออกจากร่างกาย	น�า้ยงัท�าให้ข้อเคลือ่นไหวสะดวก	และกนัการกระทบ
กระแทกของอวัยวะต่างๆ	
	 เมื่อร่างกายขาดน�้า	หยุดดื่มน�้าประมาณ	3	วันจะตายได้	 และถ้าขาดน�้า
เรื้อรัง	(Chronic	Dehydration)	คือ	ดื่มน�้าไม่เพียงพอเป็นประจ�าทุกวัน	ท�าให้เกิด
โรคต่างๆ	ตามมาได้
	 คนส่วนใหญ่ดืม่น�า้น้อยเกนิไป	และร่างกายต้องพยายามดิน้รนและปรบัตวั
กับการขาดน�้าเรื้อรังอยู่ภายในอย่างเงียบๆ	ท�าให้สุขภาพเสื่อมโทรม

น�้าส�าคัญอย่างไร 
	 ร่างกายเราต้องการน�า้วันละประมาณ	2.5	ลติร	และขบัน�า้ออกจากร่างกาย
วันละ	2.5	ลิตร	โดยน�้าจะหมุนเวียนในร่างกาย	เข้า-ออกในเซลล์ต่างๆ	ตลอดเวลา		
น�้าในรูปของเลือดจะพาโปรตีน	ไขมัน	น�้าตาล	วิตามิน	เกลือแร่	ฯลฯ	ไปยังอวัยวะ
จุดหมายปลายทาง
	 เลือดมีน�้าเป็นองค์ประกอบร้อยละ	 92	 มันสมองมีน�้าเป็นองค์ประกอบ					
ร้อยละ	85	น�า้ดืม่ทีม่คีณุภาพและจ�านวนพอเพยีงจะท�าให้สมองเฉยีบแหลม	ผวิพรรณ
ดูชุ่มชื้น	อ่อนนุ่มไม่เหี่ยวย่น	ลูกตาจะมีน�้าหล่อเลี้ยง	และเส้นผมจะดูเป็นเงางาม
	 งานวจิยัในยคุปัจจุบัน	ได้รายงานถงึความส�าคญัและประโยชน์ของน�า้	ทีม่ี
ต่อสุขภาพและการมอีายยุนืยาวของมนุษย์และสตัว์มากยิง่ขึน้	เพราะความชราภาพ
ของเรา	 (Aging)	 จะเกิดขึ้นเร็วหรือช้านั้น	 เกี่ยวพันถึงเรื่องเซลล์ในร่างกายขาดน�้า
เรื้อรังร่วมกับปัญหาอนุมูลอิสระ	ท�าให้เซลล์ต้องเสื่อมสภาพลงไป

จ�านวนน�้าที่ดื่มต่อวัน
	 จ�านวนน�้าดื่มที่ร่างกายต้องการต่อวัน	เพื่อสร้างสมดุล	(Homeostasis)	ก็
คอื	น�า้ท่ีดืม่กบัทีข่บัถ่ายออกต่อวนั	ควรจะเท่ากนั	ในสภาวะปกตจิะต้องดืม่น�า้	8	แก้ว
ต่อวัน	(แก้วละ	240	ซีซี)	ผู้เขียนแนะน�าว่า	ถ้าดื่มน�้า	2	แก้ว	ตอนเช้าทันทีที่ตื่นนอน	
จะท�าให้ร่างกายได้รับการกระตุ้น	ระบบอุจจาระ	ปัสสาวะ	และระบบประสาท	จะ
พร้อมท�างานได้	สุขภาพจะดีขึ้น



29

ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 10 ฉบับที่ 3

	 น�า้ดืม่อาจต้องเพ่ิมมากกว่า	8-10	แก้วต่อวนั	ถ้าอยูใ่นท่ีอากาศร้อน	ท�างาน
หนกั	หรอืออกก�าลังกาย		เมือ่เริ่มขาดน�้าจะรู้สึกว่าน�้าลายแห้ง		ความไม่สมดุลที่เกิด
จากการขาดน�า้นีจ้ะกระตุน้สมองส่วนล่าง	(Hypothalamus)	ให้เรารูส้กึกระหายน�า้	
ความรู้สึกกระหายน�้าเป็นตัวชี้ว่าร่างกายต้องการน�้า
	 แต่กรณีออกก�าลงักายอย่างหนกั	ความรูส้กึกระหายน�า้จะกลบัถกูกดไว้ชัว่
ระยะเวลาหนึ่ง	ซึ่งควรให้น�้าดื่มอย่างเพียงพอตั้งแต่ช่วงก่อน	ระหว่าง	และหลังการ
ออกก�าลงักาย	โดยต้องไม่เชือ่ความรู้สึกกระหายน�า้เพียงอย่างเดยีว	ผลการวิจยัของ	
American	College	of	Sport	Medicine	(1996)	พบว่า	ร้อยละ	37	ของนักกีฬา	
ทัง้ๆ	ท่ีมสีภาวะขาดน�า้อย่างรนุแรง	แต่กลบัไม่มคีวามรูส้กึกระหาย	ท�าให้เสือ่มสภาพ
การเป็นนักกีฬาเร็วขึ้น
	 อย่างไรก็ดี	ไม่ควรดื่มน�้ามากๆ	ก่อนอาหาร	เพราะท�าให้น�้าย่อยเจือจางลง	
การย่อยอาหารจะไม่ดีเท่าที่ควร

น�้าส�าคัญส�าหรับชีวิต 
	 การดืม่น�า้	จะชะลอความแก่	ลดการปวดตามข้อ	ปวดหลงั	ความดนัโลหติสงู	
และการปวดศีรษะข้างเดียว	ผลดีของการดื่มน�้าพอเพียง	คือ	8	แก้วต่อวันนั้น	เป็น
ท่ียอมรบัในวงการแพทย์ว่า	น�า้ด่ืมทีส่ะอาดจะช่วยลดการเกดินิว่ชนดิอ๊อกซาเลตในไต	
ทุเลาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ	ลดอาการท้องผูก	น�้าที่สะอาดจะเร่งการขับ
สารพิษและของเสียออกไป	 น�้าที่พอเพียงจะหล่อลื่นข้อกระดูกต่างๆ	 ท�าให้อาการ
ปวดข้อ	ปวดหลัง	และปวดเอวทุเลาลง
	 สุขภาพที่ดี	และการหยุดยั้งความชรา	ขึ้นอยู่กับน�้า	จงให้ร่างกายได้รับน�้า
จ�านวนเพียงพอและดีที่สุดเพื่อให้โอกาสกับเซลล์ของร่างกายมีพลัง	 ต้านความเจ็บ
ป่วย	รวมทั้งความชรา		จากประสบการณ์ผู้เขียนพบว่า	ความเจ็บป่วยส่วนใหญ่ของ
มนุษย์ดีขึ้นได้	ถ้าผู้ป่วย	(ผู้ใหญ่)	ดื่มน�้าสะอาดอย่างพอเพียง
	 การไม่รูจ้กัดแูลสขุภาพตนเอง	อาจด้วยความไม่รู้หรอืด้วยความประมาทนัน้	
ได้ท�าลายระบบความต้านทานของร่างกาย	จนถงึจุดทีร่่างกายต้านทานไม่ได้	พ่ายแพ้	
เกิดโรคเรื้อรัง	โรคความเสื่อม		(Degenerative	Diseases)	และความแก่	(Aging)		
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แม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีการรกัษาก้าวหน้าไปมาก	ช่วยให้เราตายช้าลง	แต่น่าแปลก
ว่าเรากลบัแก่เรว็ข้ึน	จากหลายๆ	สาเหตนุัน่หมายถงึตายช้าแต่แก่เรว็ก่อนวยัอนัควร

ปัญหาความปลอดภัยจากน�้าดื่ม

 น�้ากลั่น
 ดื่มน�้ากลั่นประจ�า อันตรายต่อสุขภาพ
	 นายแพทย์	Joseph	Mercola	เขยีนบทความเรือ่ง	“การตายก่อนวยัอนัควร	
เนื่องจากดื่มน�้าที่เป็นน�้ากลั่น”	(Early	death	comes	from	drinking	distilled	
water)	กล่าวว่า	น�้าดื่มที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้	คือน�้าประปาจากก๊อกน�้าโดยตรง	มี
อันตรายต่อสุขภาพ	เพราะมักมีการปนเปื้อน	สารเคมีที่ซึ่งใช้ในการท�าน�้าประปา
	 ต่อมา	 จึงมีการผลิตน�้าดื่มประเภทน�้ากลั่น	 ซึ่งก�าจัดสารเคมีตกค้างในน�้า
ประปาให้หมดไปได้	 แต่จะได้น�้าซึ่งไม่มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์และละลายอยู่เลย	 ถ้า
ใช้ประจ�าจะดึงแร่ธาตุที่จ�าเป็นซึ่งสะสมอยู่ตามอวัยวะของร่างกาย	 เข่น	 แคลเซียม	
แมกนีเซียม	และเกลือแร่อื่นๆ	ออกไป	ท�าให้อวัยวะนั้นๆ	ขาดเกลือแร่
	 มงีานวจิยัระบุว่าการดึงธาตุแคลเซยีมออกจากกระดกูและหวัใจอย่างต่อเนือ่ง	
จะท�าให้เกิดโรกระดูกพรุน	และการที่กล้ามเนื้อหัวใจมีแคลเซียมแมกนีเซียมไม่พอ	
จะท�าให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาได้
	 นายแพทย์ท่านนี้ได้กล่าวอีกว่า	มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการดื่มน�้า
กลั่นเป็นประจ�ากับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด	เนื่องจากน�้ากลั่นเป็นน�้าอ่อน
อย่างแรง	(Distilled	water	is	extremely	soft)		ถ้าดื่มบ่อย	เป็นประจ�ามากเท่าใด	
ก็เกิดโรคหัวใจมากขึ้นตามไปด้วยเท่านั้น
 น�้ากลั่นมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ ซึ่งร่างกายไม่ประสงค์
	 น�้ากลั่น	 เมื่อตั้งทิ้งไว้	 จะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศมาเป็น				
กรดคาร์บอนิค	น�้ากลั่นจึงมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ	เพราะไม่มีเกลือแร่ควบคุม		ยิ่งดื่ม
น�้ากลั่นมากเท่าใด	ร่างกายจะมีสภาวะเป็นกรดในเลือดสูงมากเท่านั้น
	 สถาบนัป้องกันสิง่แวดล้อมของอเมรกิา	(U.S.	Environmental	Protection	
Agency)	กล่าวว่า	น�้ากลั่นไม่มีแร่ธาตุเจือปนอยู่เลย	จะน่ากลัว	เพราะมันพยายาม
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ละลายสารทุกอย่างที่มันสัมผัสเข้าในตัวของมัน	 เช่น	แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	จะ
ถกูละลายเข้าไปในน�า้ด้วยอย่างรวดเรว็	ท�าให้น�า้กลัน่นัน้มสีภาวะเป็นกรด	ทีน่่ากลวั
มากกว่า	คือ	โลหะหนักต่างๆ	จะถูกละลายเข้าไปอยู่ในน�้ากลั่นนั้นด้วย
	 อย่างไรก็ด	ีการด่ืมน�า้กล่ันนานๆ	ครัง้	(เช่น	2	สปัดาห์ต่อครัง้)	จะช่วยละลาย
สารพิษในร่างกายให้ขับมาทางปัสสาวะ	แต่การดื่มเป็นประจ�าทุกวันเป็นความคิดที่
ผิด	ด้วยเหตุผลข้างต้น

 น�้าดื่มบรรจุขวด (น�้าขวด)
	 ในสหรัฐอเมรกิาพบว่า	มสีิง่ต่างๆ	ปนเป้ือนในน�า้ดืม่จ�านวนมากกว่า	2,100	ชนดิ		
มี	190	ชนิด	ที่อันตรายต่อสุขภาพ	และ	97	ชนิด	เป็นสารก่อมะเร็ง
	 บริษัทผลิตน�้าบรรจุขวดที่ไม่ได้มาตรฐาน	 จะมองข้ามปัญหาสิ่งปนเปื้อน	
เพราะรู้ว่าผู้บริโภคจะไม่ทราบ	ไม่สังเกตเห็น	สารเคมีและโลหะหนักที่ปนเปื้อนมา
ในน�้าดื่ม	เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง	น�้าดื่มบรรจุขวด	จะดูใส	และดูปลอดภัย
กว่าน�้าประปา	แต่ความจริงแล้ว	ร้อยละ	25	ของน�้าดื่มบรรจุขวดนั้นเป็นเพียงน�าน�้า
ประปามาใส่ขวด	และปรับปรุงอีกเล็กน้อยเท่านั้น
	 อย่างไรกด็	ีน�า้ดืม่บรรจขุวดในประเทศไทย	มกีารควบคมุจากคณะกรรมการ
อาหารและยา	จึงอาจมั่นใจในความปลอดภัยได้ระดับหนึ่ง

 น�้าประปา 
 น�้าประปาใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรค
	 ในปี	 พ.ศ.	 2453	 เริ่มมีการใช้ผงคลอรีนใส่ในน�้าเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์	
(Chlorination)	เพราะราคาถูก	ใช้ง่าย	ท�าลายเชื้อแบคทีเรียได้	แต่คลอรีนเป็นพิษ
ในระยะยาว	อีกทั้งไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและไข่พยาธิได้
	 ต่อมาปี	พ.ศ.	2524	นักวิจัยญี่ปุ่นได้รายงานผลการศึกษาว่า	ประชาชนที่
ดืม่น�า้เติมคลอรนี	มโีอกาสเกิดมะเรง็ล�าไส้ใหญ่	หรอืมะเรง็กระเพาะปัสสาวะ	สงูกว่า
ผูท้ีด่ืม่น�า้ทีป่ราศจากคลอรีน	ซึง่ประชาชนท่ีต้องดืม่น�า้มคีลอรนีนี	้อยูใ่นเขตเมอืงเสยี
เป็นส่วนใหญ่
	 สถาบนัป้องกนัสิง่แวดล้อมของอเมรกิา	ได้ให้ทนุกบั	ดร.คาลสนั	(Dr.Robert	
Carlson)	 ศึกษาเรื่องผลของคลอรีนในน�้าประปา	 พบว่า	 การท�าน�้าประปาโดยใส่
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คลอรีน	 จะก่อปัญหาเทียบเท่ากับมลพิษในอากาศ	 แต่ถ้ามีการใช้สารใหม่ชนิดอื่น
แทนคลอรีน	ก็จะต้องเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก
	 ต่อมาคณะมนตรีคุณภาพสิ่งแวดล้อมของอเมริกา	 (US.	 Council	 of	
Environmental	Quality)	ได้รายงานผลการศึกษาว่า	โอกาสเสีย่งต่อการเกดิมะเรง็
ในประชาชนทีด่ืม่น�า้มคีลอรีน	จะสงูกว่าร้อยละ	93	ของประชาชนทีด่ื่มน�า้ไม่มคีลอรนี
	 คลอรนีมอัีนตราย	โดยตวัของมันเองแล้ว	ยังก่อเกดิสารพิษจากการทีค่ลอรีน
ท�าปฏกิริยิากับดนิและซากใบไม้เน่าทีม่อียูต่ามน�า้ธรรมชาตทิีน่�ามาท�าน�า้ประปา	จงึ
เกิดเป็นสารพิษกลุ่มไตรฮาโลมีเทน	อันเป็นสารก่อมะเร็ง	(Carcinogenic)	และเป็น
สาเหตุหนึ่งของหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว
 น�้าประปาใช้สารส้มเร่งการเกิดโรคความจ�าเสื่อม
	 อลมูนิมัซลัเฟตหรอืสารส้ม	ท�าให้น�า้ใสขึน้	ความขุน่รวมทัง้แบคทเีรยีกจ็ะถกู
ก�าจัดออกไปจากน�้าประปาโดยการตกตะกอนจากสารส้ม	ต่อมาสารส้มจะถูกกรอง
ออกด้วยทรายละเอยีดในขัน้ตอนของการท�าน�า้ประปา	แต่ทรายละเอยีดไม่สามารถ
จะกรองสารที่ขนาดเล็กกว่า	5	ไมครอน	จึงไม่อาจกรองสารส้มให้หมดไปได้
	 นักวจิยัทางการแพทย์ต่างพศิวงเมือ่พบธาตอุลมูนิมัในระดบัสงูมาก	ในเนือ้
สมองของคนเป็นโรคแอลไซเมอร์	(โรคสมองเส่ือมในผู้สูงอายุ)	ซึง่มอีาการความจ�าเสือ่ม	
จ�าเหตกุารณ์ปัจจบุนัไม่ได้	ลมืช่ือคนรู้จกั	ผดิปกติทางการใช้ภาษา	คดิเลขไม่ถกู	บาง
ครั้งไม่รู้ว่าขณะนั้นอยู่ที่ใด	อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย	ระแวง	โมโหร้าย	และอาจชัก		
บรรดานักวิจัยจึงเริ่มคิดกันว่า	 ธาตุอลูมินัมอาจจะเป็นตัวการหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรค				
แอลไซเมอร์กับผู้สูงอายุ
	 นกัวทิยาศาสตร์ออสเตรเลยีได้รายงานผลวจัิยในสตัว์ทดลอง	พบว่า	สารส้ม
ท่ีใช้ในระบบประปานัน้	เข้าไปสะสมในมนัสมองของหนทูดลอง	การศกึษานีแ้สดงว่า	
สารส้มในน�า้ดืม่จะถกูดดูซมึเข้าสูร่่างกาย	และไปสะสมในสมองได้	จงึเป็นเหตผุลอกี
ข้อหนึ่งที่ท่านต้องกรองน�้าประปาในบ้านก่อนจะใช้ดื่ม

 น�้าอัดลม
	 มกีารศกึษาพบว่า	ผูช้อบดืม่น�า้อดัลม	(ไม่ว่าจะเป็นชนดิทีม่หีรือไม่มนี�า้ตาล
กต็าม)	จะสญูเสยีแคลเซยีม	แมกนเีซยีม	และเกลอืแร่ออกมาทางปัสสาวะ	ท�าให้มโีอกาส
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เกดิโรคกระดกูพรนุ	ข้ออกัเสบ	การท�างานของต่อมไทรอยด์ต�า่	(Hypothyroidism)	
และโรคแห่งความเสื่อมต่างๆ	น�ามาซึ่งความแก่ก่อนวัย	โดยเหตุมาจากน�้ากลั่นที่ใช้
ท�าน�้าอัดลม	ได้ละลายเกลือแร่จ�าเป็นของร่างกายออกไป
	 แพทย์และนกัวทิยาศาสตร์จ�านวนมากในปัจจบุนั	ก�าลงัศกึษาถงึเรือ่งความ
ชราและความเจ็บป่วย	ว่ามสีาเหตโุดยตรงจากระบบของเสียทีเ่ป็นกรด	(Acidic	waste)	
ในร่างกาย	จากการดื่มเครื่องดื่มประเภทน�้าอัดลม	และอาหารจานด่วน
	 การดื่มน�้าอัดลม	 หรือชา	 กาแฟ	 เหล้าเบียร์	 ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาการขาด
น�า้หรอืกระหายน�า้	แต่ตรงกนัข้าม	เครือ่งดืม่บรรจขุวดส่วนใหญ่ท�าให้เกดิการขบัน�า้
ออกจากร่างกายมากยิ่งขึ้น	 (เพราะฤทธิ์สารคาเฟอีนในเครื่องดื่มจะกระตุ้นการขับ
ปัสสาวะ	ท�าให้สูญเสียน�้ามากขึ้น)	เราต้องชดเชย	โดยดื่มน�้าเปล่าให้มากขึ้นจากเดิม
อีกทุกๆ	1	แก้ว	(240	ซีซี)	ต่อการดื่มกาแฟหรือโคล่า	1	แก้ว

ปัญหาสิ่งปนเปื้อนในน�้าดื่ม 
	 นักวิจัยชาวญีปุ่น่เชือ่ว่า	ร่างกายมนษุย์ถกูโจมตโีดยอนมุลูอสิระตลอดเวลา	
เพราะสิ่งปนเปื้อนที่เป็นต้นเหตุส�าคัญของการเกิดอนุมูลอิสระพบได้ทั่วๆ	ไป	ทั้งใน
อากาศ	อาหาร	และน�า้	เมือ่อนมุลูอสิระแทรกซมึในร่างกายจะเข้าท�าลายภมูต้ิานทาน	
ท�าให้เราอ่อนแอ	แก่ก่อนวยั	เมือ่ภมูต้ิานทานพ่ายแพ้กเ็กดิความเจบ็ป่วย	รวมถงึเกดิ
เป็นมะเร็งได้
	 กลุ่มนักวจิยัยงัพบว่า	น�า้ดืม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความเจบ็ป่วยและความชรา	
ร่างกายจะต่อสูก้บัความเจบ็ป่วยและชะลอความชราได้	กต้็องอาศัยน�า้ด่ืมท่ีมคีณุภาพ
	 ประเทศทีเ่จรญิแล้วด้านการสขุาภบิาล	แม้แต่สหรฐัอเมรกิากม็ปัีญหาสาร
เคมปีนเป้ือนโดยเฉพาะสารเคมเีพือ่การเกษตร	เช่น	ยาฆ่าแมลง	ยาฆ่าหญ้า	ปุย๋	รวม
ทั้งมูลสัตว์ต่างๆ	สารเคมีเหล่านี้แทรกซึมเข้ามาในน�้าดิบ	และยังสามารถผ่านระบบ
ผลติประปาออกมาเป็นน�า้ประปาได้อกี	ถ้าเราดืม่น�า้ประปาโดยไม่ได้กรอง	สิง่ปนเป้ือน
ต่างๆ	ที่ได้ผ่านเข้ามาในน�้าประปา	ย่อมเป็นอันตรายต่อเราอย่างแน่นอน
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 สารเคมี
 สารเคมีมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่
	 ปัญหาน้ีรนุแรงมากกับทกุประเทศ	ไม่มขีองเสยีซึง่เป็นสารเคมจีากโรงงาน
อตุสาหกรรมใดๆ	จะปลอดภยัเลยแม้แต่หยดเดยีว	ในอเมรกิาพบว่า	ประชาชนทีอ่ยู่
ตอนล่างของแม่น�า้มสิซสิซปิปี	(ไหลผ่านโรงงานต่างๆ	ทีต่ัง้อยูจ่ากทางตอนเหนอืลงมา)	
มีอัตราการเป็นมะเร็งสูงกว่าประชาชนที่อยู่ต้นน�้าตอนบน	เหนือจากโรงงานขึ้นไป
	 น�้าที่มีสารเคมีและโลหะหนักปนเปื้อน	แม้จะน�าน�้ามาต้มจนเดือดแล้ว	ก็
ก�าจดัสารเคมแีละโลหะหนกัออกไปไม่ได้	แต่กลบัจะท�าให้ความเข้มข้นและอันตราย
ของสารเคมีสูงขึ้นไปอีก
 สารเคมีในน�้าควบคุมได้ยาก
	 เพราะยากที่จะตรวจพบ	วิธีวิเคราะห์หาสารเคมีแต่ละชนิดก็ซับซ้อนมาก	
เครือ่งมอืแพงและส่วนใหญ่มไิด้ท�าให้น�า้ดืม่มรีสชาตผิดิปกติไปจนสงัเกตได้		ผูด้ืม่น�า้
มสีารเคมปีนเป้ือนอาจรูส้กึเพียงปวดศรีษะ	เป็นผืน่โดยไม่ทราบสาเหต	ุไม่มใีครทีจ่ะ
นึกถึงว่าเหตุเกิดจากน�้าดื่ม	 อันตรายยิ่งขึ้น	 ก็คือโอกาสเกิดโรคมะเร็งสูง	 คลอดลูก
ออกมาพิการ	ร่างกายเจริญเติบโตผิดปกติ	เป็นหมันได้

 โลหะหนัก (Heavy Metal)
 ไม่ปลอดภัยกับสุขภาพในทุกกรณี
	 โลหะหนกั	ทีพ่บในน�า้ดืม่และเป็นไปัญหาสาธารณสขุคอื	แคดเมยีม	ตะกัว่	
และปรอท		พษิของโลหะหนกัโดยทัว่ไป	คอื	ท�าลายภมูต้ิานทานมนุษย์	ท�าลายเซลล์
ที่มันเข้าไปสะสม	ท�าลายเชื้อแบคทีเรีย	เชื้อรา	ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้จะเกิดการปรับตัว
อยู่รอดย้อนกลับเข้าไปอยูท่ีอ่วยัวะซ่ึงมีโลหะหนกัสะสมอยูอ่ย่างมากนัน้ได้อย่างเดมิ
อีกครั้ง
	 ตะกัว่	เป็นโลหะหนกัทีป่นเป้ือนอาหารและน�า้มากทีส่ดุ	ทีม่าคอื	สทีาบ้าน	
แบตเตอรีร่ถยนต์	ยาย้อมผม	แต่แหล่งทีเ่รานกึไม่ถงึคอื	สผีสมอาหารทีท่�าจากตะกัว่	
จะท�าให้อาหารมีสีสดใส	(สีที่ใช้ใส่อาหารได้จริงๆ	นั้นมักจะสีไม่สวย	และราคาแพง
กว่า)	 เด็กในชนบทมักจะชอบขนมสีสดๆ	 ราคาถูก	 จึงได้กินขนมใส่สีตะกั่ว	 ไม่ใช่สี
ผสมอาหาร
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 ตะกั่วจะปนเปื้อนกับน�้าดื่ม	 และทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรา	 โดยการดื่ม
น�้าที่ปนเปื้อนสารตะกั่วข้างต้น	 หรือดื่มน�้าจากท่อน�้าที่มีตะกั่วเป็นส่วนประกอบ																	
บางครัง้ช่างซ่อมประปาใช้ตะกัว่เพือ่เชือ่มต่อท่อน�า้ประปา	ท�าให้น�า้มตีะก่ัวปนเป้ือน
มาด้วย	 ฝุ่นตะกั่วจากอากาศที่เราหายใจ	 มักจะมาจากท่อไอเสียรถยนต์	 หรือควัน
จากโรงงานอุตสาหกรรม	
	 เครื่องส�าอางและสีทาบ้านบางชนิดก็มีตะกั่ว	 ฝุ่นสีที่ตกหล่นจากฝาผนัง
มาบนพื้น	 เด็กที่คลานก็จะได้รับสารตะกั่ว	 การใช้ภาชนะใส่อาหารคุณภาพต�่าเข้า
ไมโครเวฟ	ตะกั่วจากสีจะซึมออกจากภาชนะนั้นมาที่อาหาร	มือที่เปื้อนยาย้อมผม
แล้วมาจบัต้องอาหาร	ถ่านไฟฉายเก่าทีท่ิง้ไว้ในแหล่งน�า้	น�า้กป็นเป้ือนสารตะกัว่เช่นกนั
	 อาการตะกั่วเป็นพิษ	เริ่มจากปวดท้อง	ท้องผูก	เบื่ออาหาร	ถ้าเป็นมากๆ	
จะปวดกระดกู	 ข้อต่างๆ	ซดีเพราะเลอืดจาง	ความดันโลหติสงู	น�า้หนกัลด	ชาปลายมอื
ปลายเท้า	บางคร้ังเจ็บเส้นประสาท	ความจ�าเสือ่ม	หมดสมรรถภาพทางเพศทีละน้อย	
ไตวาย	ถ้าเป็นเด็กจะเติบโตช้า	มีปัญหาเรื่องการเรียน	สมองทึบ	ติดเชื้อโรคได้ง่าย	
(ในช่วงทีน่�า้มนัเบนซนิใส่ตะกัว่	ปัญหาของคนกรุงเทพฯ	เร่ืองความสามารถทางเพศ
เสื่อมมีมากขึ้น)
	 โลหะปนเปื้อนที่เราได้รับบ่อยๆ	 และมากที่สุดคือ	 อลูมินัม	 (อลูมินัมไม่
จัดอยู่ในกลุ่มโลหะหนัก)	พบในยาระงับเหงื่อและกลิ่นตัว	ยาสีฟัน	แป้งฝุ่นของเด็ก	
เครือ่งส�าอาง	ก้นกรองบุหรี	่นอกจากนีเ้รายงัพบได้ในน�า้ดืม่ทีป่นเป้ือน	เนยแขง็	ผงฟู	
แอสไพริน	และยาลดกรด	(ยาลดกรดบางชนิดมีอลูมินัมเป็นตัวยาส�าคัญ	สังเกตเห็น
ได้ว่ามีลักษณะสีขาวคล้ายน�้านม)
	 อลูมินัมยังอาจรั่วจากกระดาษห่ออาหารส�าหรับปิ้ง	 (Aluminum	 foil)	
เรามักใช้ฟอยล์อลูมินัมนี้ห่อปลาแล้วปิ้งไฟ	อลูมินัมก็จะซึมออกมาที่ปลา	กระป๋อง
ใส่เครื่องดื่มท�าจากอลูมินัม	 สับปะรดบรรจุในกระป๋องอลูมินัม	 น�้าอัดลมกระป๋อง					
อลูมินัมพบได้แม้ในต�ารับยาที่แพทย์สั่ง	จึงควรอ่านฉลากยาที่ท่านหรือลูกหลานจะ
ต้องกิน	ว่าไม่มีอลูมินัมเป็นส่วนประกอบ
	 อนึง่	ในสารอดุฟันชนดิอมลักมั	(Amalgam)	มปีรอทผสมอยูถ่งึ	50	เปอร์เซน็ต์		
แล้วยงัมีอลูมินัมผสมอยูอ่กีด้วย	อลูมนิมัยงัท�าให้ปัญหาปรอทเป็นพษิในสมองเพิม่ขึน้
อีกด้วย
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เมื่อหิวน�้า ก็ต้องดื่มน�้า 
	 เมื่อเรารู้สึกหิวน�้า	ความรู้สึกนี้จะกระตุ้นให้เราต้องรีบหาน�้าสะอาดมาดื่ม	
แต่ไม่ควรเป็นน�้าดื่มประเภทน�้าชา	กาแฟ	น�้าอัดลม	(ประเภทโคล่า)	เพราะมีสารขับ
ปัสสาวะคอื	คาเฟอีน	ท�าให้ร่างกายกลบัต้องเสยีน�า้เพิม่ข้ึนท้ังๆ	ท่ีร่างกายเราต้องการ
น�้าสะอาดที่อุณหภูมิปกติเท่านั้น
	 น�า้ผลไม้บรรจุในกล่องหรอืขวด	ส่วนใหญ่เป็นเพียงน�า้ตาลผสมน�า้	ใส่สแีล้ว
เตมิหัวเชือ้กลิน่ผลไม้	จงึไม่เหมาะจะใช้ด่ืมแก้กระหายเท่ากบัการดืม่น�า้เปล่าธรรมดา		
ผลไม้แท้ๆ	จะมีประโยชน์มากกว่าและได้ใยอาหารอีกด้วย

สถิติโรคที่เกิดจากการติดเชื้อจากน�้า
	 องค์การอนามัยโลก	(WHO)	ประมาณว่า	โลกของเราทุกวันนี้มีคนตายซึ่ง
เกีย่วพนักบัโรคตดิเชือ้ทีม่ากบัน�า้	เป็นจ�านวนถงึ	25,000	คนต่อวนั	บางปีทีแ่ห้งแล้ง
อาจถึง	50,000	คนต่อวัน
	 มีผู้ป่วยเป็นโรคท้องร่วงเนื่องจากน�้าจ�านวน	 88	 ราย	 จากผู้ป่วยทั้งหมด	
ทั้งคนไข้นอกและคนไข้ใน	100	ราย	(เท่ากับ	88	เปอร์เซ็นต์)
	 ร้อยละ	25	ของเตยีงคนไข้ในโรงพยาบาล	เป็นคนป่วยจากโรคตดิเช้ือจากน�า้

น�้าที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างไร
	 องค์การอนามยัโลก	ได้ก�าหนดแนวทางในการพิจารณามาตรฐานน�า้ดืม่ไว้	ดงันี้
	 1.		ปัจจัยทางกายภาพ	 ได้แก่ลักษณะ	สี	 รส	กลิ่น	ความขุ่น	ความเป็น	
กรด/ด่าง	ความกระด้าง	สารแขวนลอย
	 2.		ปัจจัยการปนเปื้อนของสิ่งมีชีวิต	(เชื้อโรค)
	 3.		ปัจจัยการปนเปื้อนของสารเคมี
	 4.		ปัจจัยการปนเปื้อนของโลหะหนัก	และสารกัมมันตภาพรังสี
	 ส่ิงปนเป้ือนทีม่ากบัน�า้ขึน้กบัปัจจยัทีม่อียูม่ากมาย	ซึง่อาจบ�าบดัให้มีคณุภาพได้	
เช่น	การต้มเพือ่ฆ่าเชือ้โรค	แต่ถ้าเป็นสารเคมบีางชนดิ	และโลหะหนัก	อาจมีข้ันตอน
การก�าจัดที่ต้องใช้เครื่องมือท�าให้น�้าบริสุทธิ์				
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ตารางเปรียบเทียบลักษณะของน�้าดื่มแต่ละชนิด

แหล่งน�้า น�้าบริสุทธิ์

น�้าประปา แหล่งน�า้ธรรมชาติ Solid Carbon Reverse Osmosis น�้ากลั่น

คลอรีน มี อาจมถ้ีาเตมิลงไป ถูกก�าจัด ไม่ถูกก�าจัด ถูกก�าจัด

ฟลูออไรด์ ถ้าไม่เติม ตามธรรมชาติ ไม่ถูกก�าจัด ถูกก�าจัด ถูกก�าจัด

แบคทีเรีย ไม่น่าจะมี มไีด้	ตามธรรมชาติ ม/ีไม่ถูกก�าจดั ถูกก�าจัด ถูกก�าจัด

พาราไซด์ มีได้ มีได้ ถูกก�าจัด ถูกก�าจัด ถูกก�าจัด

สารเคมี มีได้ มีได้ ถูกก�าจัด ถูกก�าจัด อาจมปีนเป้ือน

เกลือแร่ น้อย มีได้ ไม่ถูกก�าจัด ไม่ถูกก�าจัด	

เว้นแต่ใช้คาร์บอน

อาจมปีนเป้ือน

โลหะหนัก มีได้ มีได้ ก�าจดับางส่วน ถูกก�าจัด อาจมปีนเป้ือน

ข้อมูลจาก The water system analysis, Elson M. Haas, M.D. the complete 

guide to diet and nutrition medicine.

ประโยชน์ของการกรองน�้าเพื่อใช้ดื่มในบ้าน
	 สารพิษ	 (Toxin)	 ในปัจจุบันมีมากขึ้น	ทั้งจ�านวนและชนิดใหม่ๆ	ออกมา
ปนเป้ือนท้ังในอาหารและน�า้ดืม่	ร่างกายจงึต้องท�างานอย่างหนกัในการใช้น�า้ละลาย
สารพิษ	เพื่อขับออกไปจากรางกายอยู่ตลอดเวลา
	 การต้มน�้าประปาที่มิได้กรองก่อน	 แม้ฆ่าเชื้อโรคได้	 แต่กลับท�าให้สาร										
ไนเตรทเข้มข้นยิง่ขึน้	ประสทิธภิาพของเมด็เลอืดแดงในการพาออกซเิจนไปให้เซลล์
ต่างๆ	ในร่างกายจงึลดลง	(เพราะน�า้ได้ระเหยเป็นไอไปมากจากการต้ม	ไนเตรททีย่งั
คงอยู่ในน�้าต้มจึงเข้มข้นขึ้นมาก)	อันตรายก็เพิ่มขึ้น
	 การต้มน�า้ประปาทีไ่ม่ได้กรอง	ยงัท�าให้คลอรนีทีเ่หลอืในน�า้	(Residual	chlorine)	 
เร่งท�าปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ได้ง่ายขึ้น	 และกลายเป็นสารพิษไตรฮาโลมีเทน	       
ดังนั้น เมื่อจะต้มน�้าเพื่อชงนมให้เด็ก ถ้าไม่มีเครื่องกรองน�้าดื่มในบ้าน ท่านต้อง
เลือกน�้าดื่มชนิดขวดมาใช้ต้ม จึงจะปลอดภัยขึ้น
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เครื่องกรองน�้าดื่มในบ้านไม่ว่าจะมีคุณภาพสูงหรือต�่า	ย่อมมีประโยชน์ต่อทุกคนใน
บ้านไม่มากก็น้อย	ดีกว่าดื่มน�้าประปาที่ไม่ได้กรอง	เพื่อที่จะกรองสิ่งต่างๆ	ที่เจือปน
มากับน�า้ประปาออกไป	เพราะถ้าเหน็เพยีงน�า้ทีด่ใูสสะอาด	ไม่มีกล่ิน	ไม่มีสี	จะม่ันใจ
ได้อย่างไรว่าน�้านั้นเป็นน�้าดื่มที่ดีมีคุณภาพ

ควรเลือกน�้าดื่มชนิดขวดอย่างไร
		 น�้าดื่มที่ใส่ขวดขาย	 ใช่ว่าจะปลอดภัยทั้งหมด	แม้แต่ในสหรัฐอเมริกา	 ได้
ศึกษาน�้าดื่มจากโรงงานผลิตน�้าบรรจุขวดกว่า	700	ยี่ห้อ	เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
น�า้สะอาด	และมาตรฐานน�า้ประปาแห่งชาต	ิโดยตรวจน�า้ดืม่บรรจขุวดมากกว่า	1,000	ขวด	
สรุปได้ว่าไม่สามารถจะรับรองความปลอดภัยของน�้าดื่มบรรจุขวดได้ทั้งหมด
	 น�้าดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย	 ถ้าผลิตจากบริษัทชั้นน�าจะน่าเชื่อถือได้	
เพราะจะควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อคงชื่อเสียงไว้	แต่โรงงานผลิต
น�้าดื่มบางแห่งอาจมีคุณภาพเพียงตอนขอใบอนุญาตเท่านั้น	 บางแห่งไม่มีหนังสือ
รับรอง	Good	Manufacturing	Practice	(GMP)	บางครั้งไม่ผ่านการกรองแม้แต่
ระดับเดียว	เพียงแต่บรรจุน�้าเข้าไปในขวดจากน�้าประปาที่ทิ้งให้กลิ่นคลอรีนระเหย
ไปก่อนเท่านัน้		เราอาจตดัสนิใจซ้ือเพียงเพราะเหน็ขวดทีด่นู่าจะสะอาดด	ีและราคา
ถูกกว่าเท่านั้น		ดังนั้นหากท่านจะซื้อน�้าดื่มชนิดขวด	ก็ควรเลือกจากบริษัทผู้ผลิตที่
เชื่อถือได้เท่านั้น

ดื่มน�้า ชะลอความชรา 
	 มีผู้กล่าวว่า	 น�้าที่มีคุณสมบัติตามอุดมคติ	 จะช่วยส่งความชราคืนกลับไป	
(Reverse	Aging	Agent)	น�า้ดืม่ทีด่	ีมปีระโยชน์ต่อสขุภาพ	ช่วยชะลอความชรา	ระบบ
เลือดดข้ึีน	เพราะเมด็เลอืดแดงไม่ขาดน�า้	(Better	blood	from	better	hydration)		
น�า้ช่วยป้องกนัมะเรง็	เพราะเซลล์มะเรง็ไม่ชอบอยูใ่นสิง่แวดล้อมทีม่อีอกซเิจนสมบรูณ์	
(Cancer	occurs	in	the	absence	of	free	oxygen	(Warburg	1932))
	 ดร.อเลก็ซสิ	คาร์เรล	(Dr.Alexis	Carrel)	ได้รบัรางวลัโนเบลสาขาวทิยาศาสตร์	
(เนือ่งจากคิดค้นเทคโนโลยเีพาะเลีย้งเซลล์กล้ามเนือ้หวัใจไก่ในหลอดทดลองให้มชีวีติ
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ได้นานถึง	34	ปี)	กล่าวว่า	เซลล์นั้นเป็นอมตะไม่มีวันตาย	เพียงแต่คุณภาพน�้าที่ล้อม
รอบเซลล์เสื่อมสภาพไป	(จึงท�าให้เซลล์ตาย)	ถ้าเปลี่ยนเอาน�้าที่ดี	เข้าไปทดแทนน�้า
เก่าที่หมดสภาพ	และใหส้ารอาหารจ�าเป็นที่เซลลต์้องการ	ชวีิตก็ยืนยาวอยู่ตลอดไป
น�้าดื่มที่ดี	จะน�าสารอาหาร	วิตามิน	เกลือแร่	และออกซิเจนเข้าไปในร่างกาย	ท�าให้
อวัยวะต่างๆ	ท�างานเต็มที่	เสมือนหน่วยส่งก�าลังบ�ารุงให้แก่ทหารขณะสู้รบ	น�้าช่วย
พาของเสยีไปทิง้ทีไ่ต	ท่ีปอด	ท่ีผิวหนงัและท่ีล�าไส้	ในรปูของปัสสาวะ	ลมหายใจออก	
เหงื่อ	และอุจจาระ	สุขภาพที่ดีและชะลอความชราจึงเกี่ยวข้องกับน�้าใน	2	ประเด็น	
คือ	คุณภาพของน�้า	และปริมาณของน�้า
	 น�้าจึงส�าคัญต่อชีวิต	เป็นล�าดับที่สองรองจากออกซิเจนที่เราใช้หายใจ	เรา
ต้องการน�้าที่ดี	เพื่อดื่มตลอดวัน	และทุกๆ	วัน	วิธีที่ดีที่สุดคือ	ควรมีน�้าดื่มสะอาดพก
ติดตัว	เพื่อดื่มน�้าด้วยวิธีการจิบบ่อยๆ	ตลอดเวลา	อย่าให้รู้สึกกระหายน�้าก่อนแล้ว
ค่อยดืม่	โปรดสังเกตว่า	ในห้องประชมุระดบัชาตมิเีพียงขวดน�า้ด่ืมเท่าน้ันท่ีวางไว้เป็น
เครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมประชุม

จากหนังสือ: การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ (ฉบับปรับปรุง) (2553). จัดท�าโดย 

คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ร่วม

กบั กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสขุ และกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.
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รายชื่อ - ที่ติดต่อ คณะกรรมการชมรมบุคลากรอาวุโส (2559-2561)

ล�าดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์/e-mail

1 ผศ.อนันต์		หิรัญสาลี
ประธานชมรม

12	หมู่	20	ถ.สีหราชเดโชชัย		
ต.บ้านเป็ด	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

089-4224491	
anahir@kku.ac.th,
a.hiransalee@gmail.com

2 รศ.อัมพน		ห่อนาค
รองประธานคนที่ 1

734	หมู	่14	ซ.หนองไผ่-รพช.	ถ.หนองไผ่-โกธา		
ต.ศิลา	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

081-9649693	
ampon@kku.ac.th,
amponh1@gmail.com

3 นางสาวชูศรี		คูชัยสิทธิ์
รองประธานคนที่ 2

366	หมู	่21	ซ.โชคชัย	2	ถ.ศรจีนัทร์	ต.บ้านเป็ด		
อ.เมือง	จ.ขอนก่น	40000

	084-4285742
chusri@kku.ac.th

4 ผศ.จงรัก		อิฐรัตน์
กรรมการ

388/5	หมู	่14	ซอยอทุยั	ถ.มิตรภาพ				ต.ศิลา	
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

086-8577422
choett@kku.ac.th

5 รศ.จ�าลอง		ลิ้มตระกูล
กรรมการ

123/668	หมู่	16	ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง		อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40002

	089-8415906
jumlim@kku.ac.th

6 นางนาฏชุดา		อรัญนารถ
กรรมการ

345/13	หมู	่2	บ้านสายฝน	ถ.มติรภาพ	ต.ศลิา		
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

	084-6854063
nararu@kku.ac.th

7 ผศ.นิยะดา		ห่อนาค
กรรมการ

734	หมู	่14	ซ.หนองไผ่-รพช.		ถ.หนองไผ่-โกธา		
ต.ศิลา		อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

085-0089400	
niyada@kku.ac.th

8 รศ.บ�าเพ็ญ	วงศ์ศรีแก้ว
กรรมการ

	324/115	หมู	่3	หมูบ้่านศริิพร	3	ถ.มติรภาพ				
ต.ศิลา		อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

081-7326292
bumwon@kku.ac.th	

9 ผศ.วิไลวรรณ		สมโสภณ
กรรมการ

18/105	 หมู่	 14	 หมู่บ้านพิมานหรรษา													
ต.ในเมือง		อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

	081-9642921
vilaso@kku.ac.th

10 รศ.นพ.สมเดช		พินิจสุนทร
กรรมการ

345/11	หมู	่2	หมูบ้่านสายฝน	1	ถ.มติรภาพ	
ต.ศิลา		อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

081-5441004
sompin2@kku.ac.th

11 รศ.สุวัฒน์			จิตต์ปราณีชัย
กรรมการ

ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร	
คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40002

081-9543720	
suwatjit@hotmail.com

12 ผศ.ทพ.อนันต์		จิระวิบูลย์
กรรมการ

123/1070		หมู่	16	หมู่บ้านศูนย์แพทย์	4	
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40002

081-6611091	
anan@kku.ac.th

13 รศ.	ดร.พนษิฐา	พานิชชาชีวะกลุ
กรรมการ

324/118		หมู	่3	ถ.มติรภาพ	หมูบ้่านศริพิร	3		
ต.ศิลา	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

081-9758347
panittha@kku.ac.th

14 ผศ.พวงทอง	อ่อนจ�ารัส
กรรมการ

175/66	หมูบ้่านพัดชา	ซอยกสกิรทุง่สร้าง	ถ.กสิกร
ทุง่สร้าง	ต.ในเมอืง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น		40000

086-2244345
puangthong@hotmail.com

15 นายกิตติพงษ์		วงศ์วิชิต
กรรมการ

263	หมู่	 14	ซ.มิตรสัมพันธ์	 ถ.กลางเมือง	
ต.เมืองเก่า	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

089-6177799


