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   จากประธานชมรม
ท่านสมาชิกที่เคารพรักครับ
	 ฉบับแรกของปีนี้	เป็นฉบับแรกของคณะกรรมการชมรมชุดใหม่	จึงขอถือ
โอกาสแนะน�ากรรมการใหม่ด้วย	(อยู่ด้านหลัง	ของจดหมายข่าว)	
	 ในปีบริหารใหม่	 (2561	 -	 2564)	 แม้ว่าประธานชมรมและรองประธาน
เป็นคนหน้าเดมิ	แต่กม็กีรรมการหน้าใหม่	(กห็น้าเก่าใน	มข.)	หลายท่าน	มาช่วยกนั
ท�างานแทนกรรมการเก่าทีไ่ด้พักผ่อน		กรรมการชมรมนัน้ผมได้เชญิมาจากหลากหลาย					 
หน่วยงาน	กระจายกันไป	แต่ไม่สามารถท�าได้ครบทกุหน่วยงานเพราะจ�านวนกรรมการ
มีได้เพียง	14	คน	เท่านั้น
	 ชมรมมสีมาชิกมากกว่า	900	คน	แต่จรงิ	ๆ 	แล้วยงัมีผู้เกษียณอกีจ�านวนมาก
ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก	 ซึ่งอาจเป็นเพราะเข้าใจว่าเมื่อเกษียณแล้วก็เป็นสมาชิกโดย
อัตโนมัติ	แต่ที่ถูกต้องคือ	ต้องไปกรอกใบสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่เดิม	ซึ่งคือกอง
ทรัพยากรบุคคล	ในปัจจุบัน	เพื่อสมัครเป็นสมาชิก	โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครแต่อย่าง
ใด	ทัง้การเป็นสมาชกิจะท�าให้ได้รับข่าวสารต่าง	ๆ 	โดยตรง	ชมรมจะส่งจดหมายข่าว
ให้สมาชิกได้ติดตามความเคลื่อนไหวของชมรมและของมหาวิทยาลัย	รวมทั้งสาระ
ประโยชน์ต่างๆ	ที่ท�าให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี	และให้รู้สึกว่า	ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของ	
มข.	ได้พบเพือ่นร่วมงานเมือ่มกีจิกรรมร่วมกัน	โดยเฉพาะในวนัประชมุใหญ่ประจ�าปี
	 ชมรมมกีจิกรรมทีห่ลากหลาย	ทัง้การไปทัศนศกึษาในประเทศและต่างประเทศ	
การจดัอบรม/บรรยายสาระประโยชน์ต่างๆ	ให้สมาชิกได้เลอืกร่วมตามความเหมาะสม
ของเวลาและโอกาส	เพื่อใหส้มาชิกไดม้ีความสุข	เพลดิเพลิน	และมีสขุภาพกายและ
จิตที่สมบูรณ์
	 ชมรมบุคลากรอาวุโสของเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ	 ชมรมรักษ์	 ม.อ.	
(ชมรมผู้เกษียณอายุของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)	มีความร่วมมือกันในการท�า
กิจกรรมบางอย่าง	โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	กรรมการชมรม
ทั้งสองได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาด้วยกัน	 และในปีนี้	 เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์
ที่เพิ่งผ่านมา	ทางชมรมรักษ์	ม.อ.	โดยกรรมการตัวแทน	4	ท่าน	ได้ประสานงานให้
สมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโส	มข.	และผู้ติดตามจ�านวน	36	คน	ได้มีโอกาสเดินทาง



2

จดหมายข่าว ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

ไปทัศนศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย	ณ	 เมืองคาเมรอน	–	ปีนัง	 ซ�้าก่อนออกจากไทย	
ได้ไปชมเมืองสงขลา	พร้อมรับประทานอาหารอิ่มอร่อย	จนอิ่มท้อง	อิ่มใจ	ไปตามๆ
กันด้วย	ท�าให้ทุกคนได้รับความเพลิดเพลินและสนุกสนาน	ได้เพื่อนใหม่	และได้รับ
ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมใหม่	ๆ	เพิ่ม		ที่ส�าคัญคือ	ท�าให้ชมรมทั้งสองได้กระชับ
ความสมัพนัธ์ให้ใกล้ชิดกนัมากขึน้	นับได้ว่า	กจิกรรมครัง้นีป้ระสบความส�าเรจ็อย่าง
น่าพอใจยิ่ง
	 ผมถอืว่า	การมส่ีวนร่วมของสมาชกิมคีวามส�าคญัต่อการท�างานของชมรมมาก
เพราะนอกจากจะเป็นก�าลงัใจให้แก่กนัแล้ว	ยงัเป็นส่วนเสรมิช่วยเติมเต็มในส่วนท่ีขาด
ให้ในหลาย	ๆ 	เรื่องที่อาจคาดไปไม่ถึง		การได้รับค�าแนะน�า	และท้วงติง	ช่วยให้คณะ
กรรมมีโอกาสปรับปรุงและแก้ไข	เพื่อให้การท�างานเป็นไปอย่างบรรลุวัตถุประสงค์	
เอื้ออ�านวยประโยชน์ให้แก่สมาชิก	และ	มหาวิทยาลัยได้มากที่สุด	
	 จงึใคร่เรยีนเชิญชวนสมาชกิให้เข้ามส่ีวนร่วมโดยผ่านช่องทางและโอกาสต่าง	ๆ 	
ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย	E-mail	LINE	Facebook	ทัง้ของชมรมหรือของกรรมการ	และ
หรือเข้าร่วมกับกิจกรรมต่าง	ๆ	ของชมรมโดยตรง
	 หวังว่าเราจะได้ติดต่อสื่อสารกันอย่างสม�่าเสมอ	 พวกเรายังเป็นชาว	 มข.	
เหมือนเดิม	แต่ภารกิจเท่านั้นที่เปลี่ยนไป	ตามวัยและสังขาร
	 ท้ายที่สุด		ขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านครับ		
 

สวัสดีครับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี
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ข่าวชมรม
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560
	 เมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2560	ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น	
ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2560	และจัดกิจกรรมทางวิชาการ	“เกษียณสุข											
ยคุ	4.0”	ขึน้	ณ	ห้องประชมุสริคิณุากร	3	ชัน้	2	อาคารสริคิณุากร	ส�านกังานอธกิารบด	ี
ทั้งนี้โดยมี	 รศ.อ�าพน	 ห่อนาค	 รองประธานชมรม	 คนที่	 1	 ท�าหน้าที่ประธานการ
ประชุม	มีผู้เข้าร่วมประชุม	จ�านวน	150	คน	ตามล�าดับกิจกรรม	ดังนี้	
	 08.30	-	9.00	น.	 	 ลงทะเบียน
	 09.00	-	10.30	น.		 ประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี
	 10.30	-	10.15	น.		 พัก	รับประทานอาหารว่าง
	 10.30	-	12.00	น.					 กิจกรรมทางวิชาการ	“เกษียณสุข	ยุค	4.0”	
																																						 ประกอบด้วยการเสวนาและตอบค�าถามด้าน	
	 	 	 	 	 สุขภาพ	สมอง	และ	จิตใจ	
	 12.00	–	13.00	น.				 พัก	รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
	 13.00	–	16.00	น.				 กิจกรรมการตรวจสุขภาพ	สมอง	และ	จิตใจ	

สาระส�าคัญจากที่ประชุม  
	 1.	 ท่ีประชมุรบัทราบการรายงานผลการปฏิบตังิานของชมรมในรอบปี	2560	
	 2.	รับทราบสถานะทางการเงินของชมรมจากการรายงานของเหรัญญิก
	 ทั้งนี้โดยสมาชิกได้อภิปราย	 เสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงานของชมรม	
ในประเด็นต่อไปนี้
	 1.	ขอให้ชมรมตดิตามความคบืหน้าการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยรวมของ
ผูส้งูอาย	ุและเสนอให้มหาวทิยาลยัจดักจิกรรมเกีย่วกับการดแูลสุขภาพของผู้อาวโุส	
ในลกัษณะเช่นเดยีวกบัทีช่มรมจะจดัในช่วงบ่าย	ของวนัประชุมนี	้เป็นประจ�าอย่างน้อย
ปีละ	2-3	ครั้ง	ซึ่งถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร	อาวุโส	เป็นอย่างยิ่ง
	 2.	ขอให้ชมรมหาแหล่งสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือใช้ในการด�าเนินงาน	จาก
หน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยัเพิม่เตมิขึน้อีก	เนือ่งจากได้รบัการจดัสรรงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยในจ�านวนจ�ากัด
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	 อนึ่ง	 ส�าหรับกิจกรรมดูแลสุขภาพผู้อาวุโสด้านสุขภาพ	 สมอง	 และจิตใจ				
ซึง่ด�าเนนิการโดยกลุม่วจัิยสขุภาพ	สมอง	และ	จิตใจ	คณะแพทยศาสตร์	ทัง้ช่วงเวลา
เช้าและช่วงบ่าย	ได้รับความสนใจจากสมาชิกอย่างดียิ่ง	นับว่าประสบผลส�าเร็จเป็น
ที่น่าพอใจ

คณะกรรมการบริหารชมรมบคุลากรอาวโุส มหาวทิยาลยัขอนแก่น ชดุใหม่
	 	มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีค�าสั่งที่	152/2561	ลงวันที่	9	มกราคม	2561		
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น	(ชุดใหม่)	
จ�านวน	15	คน	(ดังรายชื่อท้ายเล่ม)	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	4	ปี	ตั้งแต่
วันที่	1	มกราคม	2561				

การเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่อธิการบดี
	 ผศ.อนนัต์	หริญัสาล	ีประธานชมรมบคุคลากรอาวโุส	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	
น�าคณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่	 เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรท่านอธิการบดี	
เน่ืองในโอกาสขึน้ปีใหม่	เมือ่วนัจันทร์ที	่15	มกราคม	2561	เวลาประมาณ	14.45	น.
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การประชุมจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 
	 เพือ่ให้การด�าเนนิงานของชมรมเป็นไปด้วยด	ีมรีะบบ	และบรรลวุตัถปุระสงค์	
คณะกรรมการชมรมบุคลากรอาวุโส	 ได้ประชุมจัดท�าแผนยุทธศาสตร์	 4	ปี	 ขึ้นใน							
วันจันทร์ที่	12	กุมภาพันธ์	2561	ระหว่างเวลา	09.30	–	16.00	น.		ณ	ห้องประชุม
กัลปพฤกษ์	7	อาคารสิริคุณากร	ส�านักงานอธิการบดี		

ชมรมบุคลากรอาวุโส มข. ร่วมกับชมรมรักษ์ ม.อ. จัดทัศนศึกษาประเทศ
มาเลเซีย
	 	ทางชมรมรกัษ์	ม.อ.	(ชมรมผูเ้กษยีณอายขุองมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์)	
โดยผู้แทนกรรมการชมรม	จ�านวน	4	ท่าน		ได้ประสานงานให้สมาชิกชมรมบุคลากร
อาวุโส	มข.	และผู้ติดตามจ�านวน	36	คน	ได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาที่เมือง
คาเมรอน	–	ปีนัง	ประเทศมาเลเซีย		ในระหว่างวันที่	27	กุมภาพันธ์	ถึง	3	มีนาคม	
2561	ที่ผ่านมา	โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 สมาชิกชมรมจาก	มข.	และผู้ติดตามรวม	36	คน	 เดินทางจากขอนแก่น				
ตอนเช้าวันที่	27	ด้วยเที่ยวบิน	Air	Asia	ถึงหาดใหญ่	ประมาณ	11.00	น.	โดยทาง	
ม.อ.	 ได้จัดรถบัสมารับไปรับประทานอาหารมื้อกลางวันที่เกาะยอ	 อ.เมืองสงขลา	
สมาชิกได้มีโอกาสชมหาดสมิหลาอันลือชื่อ	 ชมและสักการะอนุสาวรีย์กรมหลวง
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ชมุพรเขตอดุมศกัดิห์รอืเสด็จเต่ีย	(พระบิดาแห่งทหารเรอืไทย)	ชมย่านเมอืงเก่าสงขลา																																																																																																
(ถนนนครนอก	ถนนนครใน	และถนนนางงาม	ซึง่เป็นถนนสายวัฒนธรรมของจงัหวัด)	
แล้วเดินทางกลับไปพักค้างแรมที่ตัวเมืองหาดใหญ่
	 เช้าวันรุ่งขึ้น	 ออกเดินทางไปประเทศมาเลเซีย	 ทั้งนี้โดยมีก�าหนดการ
ทัศนศึกษาและพักค้างคืนที่เมืองคาเมรอน	 (Cameron	highland)	 เมืองที่อากาศ
เย็นตลอดปี	มีไร่ชาที่สมบูรณ์	กว้างใหญ่สุดตา	โดยจะพักที่นี่	1	คืน	และไปพักต่อที่
เมืองปีนัง	บนเกาะปีนัง	อีก	1	คืน
	 ค�่าวันที่	2	มีนาคม	กลับมาพักค้างคืนที่หาดใหญ่	
		 เช้าวันรุ่งขึ้น	วันที่	3	มีนาคม	เดินทางกลับขอนแก่น
	 จากการไปทศันศึกษาคร้ังน้ี	 ได้สงัเกตพบว่า	ผูร่้วมเดนิทางทุกคนต่างได้รบั
ความเพลิดเพลินสนุกสนานและ	 พึงพอใจมาก	 สมาชิกได้พูดคุยกับเพื่อนใหม่	 ได้
ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมใหม่	ๆ	และที่ส�าคัญคือ	ท�าให้ชมรมผู้เกษียณอายุของ
ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้กระชับความสัมพันธ์กันใกล้ชิดยิ่งขึ้น
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มข. ที่น่าภูมิใจ
นักวิจัย มข. ค้นพบยีนเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน�้าดี

 นักวิจัยค้นพบยีนเป้าหมายในผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี พร้อมน�าไปต่อยอด
พัฒนาตรวจหาความผิดปกติในผู้ป่วย หวังคัดกรองผู้ป่วยให้ได้ตรวจรักษาจ�าเพาะ
บุคคลได้ทัน ก่อนโรคลุกลาม

	 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี	 (CARI)	 จัดพิธีแถลงข่าวผลงานวิจัยเรื่อง																					
“การค้นพบยนีเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน�า้ดี”	เมือ่วนัที	่1	กนัยายน	2560		
ณ	ห้องประชุมเอราวัณ	โรงแรมพูลแมนขอนแก่น	ราชา	ออคิด	โดยผู้ร่วมแถลงข่าว 
	 ประกอบด้วย	 รองศาสตราจารย์	 นพ.ชาญชัย	 	 พานทองวิริยะกุล	 คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์	 และกรรมการอ�านวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี,	 Prof.	 Patrick	
Tan,	director	of	Singhealth	–	Duke	–	NUS,	Precision	Medicine	Institute,
ดร.อภญิญา	จุส๊กลุ	อาจารย์ประจ�าคณะเทคนคิการแพทย์,	รองศาสตราจารย์	นพ.ณรงค์	
ขันตีแก้ว		ผู้อ�านวยการสถาบนัวจิยัมะเรง็ท่อน�า้ด,ี	Prof.	Soo	Khee	Chee,	director	
of	 National	 Cancer	 Centre	 of	 Singapore	 and	 Chairman	 of	 the	 Goh	
Foundation		
	 การวจิยัครัง้นีถ้อืเป็นความร่วมมอืระหว่าง	นกัวจิยัมหาวทิยาลยัขอนแก่น	
อันประกอบด้วย	คณะเทคนคิการแพทย์		คณะแพทยศาสตร์		และสถาบนัวจิยัมะเรง็
ท่อน�า้ด	ี(CARI)	กบัสถาบนัวจิยัระดบันานาชาติ	ในโครงการ	International	Cancer	
Genome	Consortium	(ICGC,	2007)	อนัเป็นความร่วมมอืของสถาบนัวิจัยทัว่โลก	
โครงการนีเ้กิดขึน้เพือ่พฒันาประสทิธภิาพในการรกัษา	โดยเฉพาะร่วมกับสถาบนัวิจยั
จากประเทศสิงคโปร์	(National	Cancer	Centre	Singapore,	Duke-NUS	and	
Duke	University	Medical	Schools	และ	A*STAR’s	Genome	Institute	of	
Singapore)	และรวมถึงประเทศญี่ปุ่น	และ	ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย	โครงการนี้
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เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการรักษาแบบมุ่งเป้า	(Targeted	therapy)	
	 โครงการ	ICGC	เป็นโครงการวิจยัท่ีมกีารรวบรวมตัวอย่างผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ดี	
ทีมี่สาเหตกุารเกดิโรคทีแ่ตกต่างกนัทีม่ากท่ีสดุในปัจจบัุน	โดยการศึกษาเปรียบเทยีบ
ความผิดปกติระดับพันธุกรรมของโรคมะเร็งชนิดเดียวกันจากผู้ป่วยทั่วโลก	รวมถึง
โรคมะเร็งท่อน�้าดีในประเทศไทยที่มีอุบัติการณ์ผู้ป่วยสูงที่สุดในโลก	 โดยเฉพาะใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของผู้ป่วยโรคมะเร็งใน
ประเทศไทย	แสดงว่า	ยังต้องค้นหาวิธีการป้องกันและการรักษามะเร็งชนิดนี้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยเฉพาะวิธีการสืบค้นผู้ป่วยในระยะแรกก่อนโรคลุกลาม
	 ทีมนักวิจัยในโครงการ	 ICGC	 ได้รายงานการศึกษาความผิดปกติระดับ
พันธุกรรมของผู้ป่วยมะเร็งท่อดีจ�านวน	 489	 ตัวอย่างจาก	 10	 ประเทศ	 ได้แก่																											
ผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากประเทศไทย	150	ตัวอย่าง		
และกลุ่มผู้ป่วยจากประเทศอื่น	ๆ	ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ	
339	ตวัอย่าง	ทมีวจิยัตรวจพบความผดิปกตทิางพนัธกุรรมทีท่�าให้สามารถแบ่งกลุม่		
ผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ด	ีซึง่บ่งชีแ้นวทางการรกัษาให้จ�าเพาะโดยยาทีอ่อกฤทธิแ์บบมุ่งเป้า 
(Targeted	 therapy)	 และแสดงให้เห็นถึงแนวทางการรักษาโรคมะเร็งท่อน�้าดีที่
จ�าเพาะต่อกลุ่มผู้ป่วย	 ข้อมูลนี้ได้น�าไปสู่การพัฒนาแนวทางการรักษาแบบมุ่งเป้า
ในโรคมะเร็งท่อน�้าดีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 รองศาสตราจารย์	นพ.ณรงค์	กล่าวถึงการน�าผลงานวจิยัไปใช้ในการรกัษา
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดี	ว่า	“มีการตรวจพบกลุ่มผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ
พยาธใิบไม้ในตบัทีมี่ความผิดปกติของยนี	HER2	จงึเป็นกลุม่ทีน่่าจะมกีารตอบสนอง
ต่อการรักษาด้วยยา	HER2	inhibitor	ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยที่มีสาเหตุการเกิดโรคที่
ต่างออกไป	หรอืทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการตดิเชือ้พยาธใิบไม้ในตบัจะมคีวามผดิปกตขิอง
กลุ่มยีน	FGFR	และ	IDH1/2	เป็นต้น	บ่งชี้ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้น่าจะมีการตอบสนองต่อ
การรักษาด้วยยา	FGFR	inhibitor	และยา	IDH1/2	inhibitor	นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้
ป่วยท่ีมคีวามผดิปกตขิองการแสดงออกของกลุม่ยนีทีเ่ก่ียวข้องกบัการตอบสนองต่อ
การรักษาด้วยยาที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน	(Immunotherapy)	รายงานการวิจัยนี้
แสดงให้เห็นว่า	โรคมะเร็งท่อน�้าดีที่มีสาเหตุการเกิดโรคที่แตกต่างกัน	น�าไปสู่ความ
ผิดปกติทางพันธุกรรมในกระบวนการเกิดโรคที่ต่างกัน	ดังนั้นการพัฒนาการรักษา
ที่จ�าเพาะต่อความผิดปกตินั้น	 จึงมีความส�าคัญและเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
รักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”
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	 รองศาสตราจารย์	นพ.ชาญชัย	กล่าวว่า	“รู้สึกชื่นชมและยินดีกับนักวิจัย	
ทกุท่าน	ทีท่�าให้เกดิผลงานทีส่ามารถพฒันาประสทิธภิาพในการรกัษา	จนกระทัง่ผลงาน
วิจัยเรื่อง	Whole-Genome	and	Epigenomic	Landscapes	of	Etiologically	
Distinct	Subtypes	of	Cholangiocarcinoma	ได้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร	Cancer	
Discovery	ซึง่เป็นวารสารนานาชาตทิีม่ชีือ่เสยีงและคณุภาพสงู	มค่ีา	Impact	Factor	
สูงถึง	20	และโดยเฉพาะการรักษาแบบมุ่งเป้า	(Targeted	therapy)	ที่มีการศึกษา
เปรยีบเทยีบความผดิปกตริะดบัพันธกุรรมของโรคมะเรง็ชนดิเดยีวกนัจากผูป่้วยท่ัวโลก	
ร่วมถึงโรคมะเร็งท่อน�้าดี	โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่
มีอุบัติการณ์ผู้ป่วยสูงที่สุดในโลก	ทั้งยังเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของโรคมะเร็ง
ในประเทศไทย	แสดงว่ายังต้องค้นหาวิธกีารป้องกนัและการรกัษามะเรง็ชนดินีอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยเฉพาะวิธีการสืบค้นผู้ป่วยในระยะแรกก่อนโรคลุกลาม		
การค้นพบ	“ยนีเป้าหมายในการรักษาโรคมะเรง็ท่อน�า้ด”ี	จากงานวจิยันีจึ้งเป็นผลด	ี
สามารถน�าไปต่อยอดเพือ่พฒันาการตรวจหาความผดิปกตทิีเ่กิดข้ึนในผู้ป่วย	น�าไปสู่
การคัดกรองผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่จ�าเพาะต่อตัวบุคคลเหล่านั้นต่อไป”		

ข่าว/ภาพ : วัชรา น้อยชมพู

1	ก.ย.	2560
     

คร้ังแรกของโลก มข. เปิดตัวชุดทดสอบโรคท้องร่วง พยาธิแคปิลลาเรีย 
15 นาที รู้ผล

	 มหาวทิยาลัยขอนแก่น	ร่วมกับส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	จดัการ
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการและแถลงข่าว	นวัตกรรมอุทิศต่อสังคม	“ชุดทดสอบ

โรคท้องร่วงจากพยาธิแคปิลลาเรียอ
ย่างรวดเร็ว	ช่วยชาวอสีานให้รอดชีวิต”								
ณ	ห้องประชุมสารสิน	ตึกสิริคุณากร																													
ชัน้	2	ส�านกังานอธกิารบด	ีมหาวทิยาลยั
ขอนแก่น	เมื่อวันที่	5	มกราคม	2560	
ที่ผ่านมา	โดยมีผู ้ร่วมแถลงข่าวคือ											
รองศาสตราจารย์กติตชิยั	ไตรรตันศิรชิยั 
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อธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น,	รองศาสตราจารย์ชาญชยั	พานทองวิรยิะกุล	คณบดี
คณะแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยขอนแก่น,	ศาสตราจารย์สุทธิพันธ์		จิตพิมลมาศ		
ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	(สกว.),	ศาสตราจารย์วนัชยั	มาลวีงษ์	
เมธวีจิยัอาวโุส	สกว.	และศาสตราจารย์ผิวพรรณ	มาลีวงษ์	หัวหน้าคณะผู้วิจัยผลิตชุด
ทดสอบฯ	ทั้งนี้	 โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลต่าง	ๆ	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กว่า	70	คน	เข้าร่วมฟังการแถลงข่าว	
	 การประชุมวิชาการและการแถลงข่าวฯ	ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดผลงานวจิยั	Kapillariasis	ICT	Kit	(Fast)	ผลติภณัฑ์ชดุทดสอบส�าเร็จรูปแบบ
รวดเร็ว	เพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิแคปิลลาเรียในคน	ของกลุ่มวิจัยเมธีอาวุโส	สกว.	โดย	
ศาสตราจารย์	วันชัย	มาลีวงษ์	ที่ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวจิยั	และ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	และยงัเป็นการสร้างเครอืข่าย
การวจิยั	ให้มีขดีความสามารถในระดบันานาชาต	ิเสรมิสร้างศกัยภาพของบคุลากรที่
ท�างานด้านปรสติวทิยาและสาธารณสขุ	ในการแลกเปลีย่นความรู	้ช่วยให้ผูป่้วยรอดชวีติ 
ก่อรายได้เชิงพาณิชย์	และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
	 รองศาสตราจารย์กิตติชัย	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 กล่าวว่า	
ประเทศไทยก�าลังขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้
เป็นเศรษฐกิจใหม่	 (New	Engines	of	Growth)	โดยมุ่งเน้นการวิจัย	ผนวกความ
คดิสร้างสรรค์	นวตักรรม	วทิยาศาสตร์	เพือ่ขบัเคลือ่นน�าพาประเทศไทยไปสูเ่ป้าหมาย
ไทยแลนด์	4.0	ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ในฐานะศูนย์รวมองค์ความรู้แห่งภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	จึงได้สนองตอบนโยบายรัฐ	โดยการผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทย์	
ซึง่	Kapillariasis	ICT	Kit	(Fast)	หรอื	ชดุทดสอบโรคท้องร่วงจากพยาธแิคปิลลาเรยี 
อย่างรวดเร็ว	เป็นนวัตกรรมการผลิตชุดทดสอบที่ทันสมัยที่สุด	ไม่ต้องอาศัยเครื่อง
มือราคาแพงและผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบ
	 “ขอขอบคณุคณะผูว้จิยัทีส่ละเวลาอันมค่ีา	สร้างนวัตกรรมระดบัโลก	ทีผ่่าน
มาประเทศไทยยงัไม่สามารถผลติชดุทดสอบส�าเรจ็รปูอย่างรวดเรว็	ในรปูแบบนี	้เพือ่
วนิจิฉยัโรคพยาธิแคปิลลาเรยีในคน	ซึง่สามารถอ่านผลด้วยตาเปล่าอย่างรวดเรว็ภายใน
เวลา	15	นาทีได้	ผลงานดังกล่าวจึงเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น		
ในการขบัเคลือ่นตามวสิยัทศัน์การเป็นมหาวิทยาลยัวจิยัระดบัโลก	กระตุน้ให้เกดิความ
เข้มแข็งด้านงานวิจัยทั้งในคนและสัตว์ในสาขาปรสิตวิทยา	กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่และ
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นกัศึกษาระดบัปรญิญาเอกสาขาปรสติวทิยา	รวมถงึบคุลากรท่ีท�างานด้านการวจิยัท่ี
เกีย่วข้อง	นอกจากนีสั้งคมยงัสามารถน�านวตักรรมดงักล่าวไปใช้ประโยชน์	ช่วยเหลอื
ผู้ป่วยท่ีม่ีอาการท้องร่วงเรือ้รงัจากหนอนพยาธใิห้รอดชวีติ	ลดความสญูเสยีในสงัคม”	
รองศาสตราจารย์กิตติชัย	กล่าว
	 ศาสตราจารย์สทุธพินัธ์	กล่าวว่า	ส�านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจัิย	มวีสิยั
ทัศน์การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ	และเป็นผู้น�าด้านการบริหารจัดการการวิจัย
ในเอเชีย	เพื่อสนับสนุนการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ซึ่ง	Kapillariasis	ICT	Kit	
(Fast)	หรอืชดุทดสอบโรคท้องร่วงจากพยาธแิคปิลลาเรียอย่างรวดเร็ว	ท่ีทางส�านักงาน
กองทนุสนบัสนนุการวจิยัได้ร่วมมอืกับคณะแพทยศาสตร์	โดยม	ีศาสตราจารย์	แพทย์
หญิงผิวพรรณ	 มาลีวงษ์	 เป็นหัวหน้าโครงการนั้น	 ได้น�าชุดทดสอบนี้ไปยื่นจดสิทธิ
บัตรสิ่งประดิษฐ์	และได้ขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยเรียบร้อยแล้ว
	 ศาสตราจารย์ผิวพรรณ	 เผยว่า	 ผลงานวิจัยชุดทดสอบนี้ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดบันานาชาติ	ซึง่	Kapillariasis	ICT	Kit	(Fast)	ถอืเป็นครัง้แรกของโลก	
ในด้านของผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบส�าเร็จรูปแบบรวดเร็ว	เพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิแคปิล
ลาเรียในคน	 ด้วยเทคนิค	 Lateral	 Flow	 Immunoassay	 ที่ชุดทดสอบจะมีแถบ
แอนตเิจนทีเ่ป็นสารสกดัจากตวัพยาธทิรคิแินลล่า	ซึง่จะท�าปฏกิิรยิาอย่างจ�าเพาะกบัซรีัม่	
หรือน�า้เหลอืงของผูป่้วยทีต่ดิเชือ้พยาธแิคปิลลาเรยี	สามารถทดสอบได้โดยการหยด
ตัวอย่างน�้าเหลืองของผูป้่วยที่เจอืจาง	และน�้ายา	ลงในช่องของชดุทดสอบส�าเร็จรปู	
หลงัจากนัน้จะสามารถอ่านผลด้วยตาเปล่าอย่างรวดเรว็ในเวลา	15	นาท	ีผูท้ีต่ดิเชือ้
โรคพยาธแิคปิลลาเรยีในคนจะแสดงผลบวก	โดยมีแถบสชีมพปูรากฏ	2	แถบ	ผลลบ
มีแถบสีชมพูปรากฏ	1	แถบ	มีค่าความไว	100%	และความจ�าเพาะ	96.6%
	 “โรคพยาธิแคปิลลาเรีย	เกิดจากพยาธิตัวกลมขนาดเล็กที่อยู่ในล�าไส้ของ
คน	พบระบาดมากในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	อบัุตกิารณ์ของโรคท้องร่วงจากพยาธ	ิ				
แคปิลลาเรียทีเ่ป็นเรือ้รงั	มจี�านวนใกล้เคยีงกบัผูป่้วยมะเรง็ท่อน�า้ด	ีคอื	12	–	33	ราย	
ต่อประชากร	10,000	คน		เพราะมีปลาเกล็ดน�้าจืดชนิดเดียวกันเป็นพาหะน�าโรค	
ถ้าเทียบเคียงจากอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับ	คาดว่าคนไทยกว่า	13	ล้านคน	และ			
คนลาวกว่า	 2	 ล้านคน	 ที่มีพฤติกรรมการบริโภคปลาน�้าจืดที่มีเกล็ดแบบดิบ	 ๆ	 มี
ความเสี่ยงต่อการติดพยาธิแคปิลลาเรียทุกราย		
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	 แต่เดิมนั้น	 นักวิจัยได้ผลิตชุดทดสอบวิธีอิมมิวโนบลอท	 (Immunoblot)	
และวิธีอีไลซ่า	(ELISA)	วินิจฉัยโรคพยาธิแคปิลลาเรีย	แม้จะแสดงผลแม่นย�า	100%	
แต่ทั้งสองวิธี	ใช้เวลาทดสอบนาน	6	ชั่วโมง	และ	2-3	ชั่วโมง	ตามล�าดับ	ท�าให้การ
วนิิจฉัยโรคล่าช้า	ในขณะที	่Kapillariasis	ICT	Kit	(Fast)	ใช้เวลาในการทดสอบเพยีง	
15	นาท	ีสามารถวินจิฉยัโรคได้ในระยะแรกของการตดิเชือ้	นอกจากนีย้งัสามารถใช้
วินิจฉัยแยกผู้ป่วยท้องร่วงเรื้อรังจากสาเหตุอื่น	เช่น	มะเร็งล�าไส้	เอดส์	ไทรอยด์เป็น
พิษได้รวดเร็ว	ลดการครองเตียง	ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจหาสาเหตุ	ช่วยผู้ป่วยให้
รอดชวีติ	โดยใช้เครือ่งมอืทีร่าคาถกูเพียงหลกัร้อยเท่านัน้”	ศาสตราจารย์ผวิพรรณ	กล่าว
	 ท้ังนีโ้รคพยาธแิคปิลลาเรยีเกดิจากการบรโิภคอาหารทีป่รุงไม่สุกจากปลา
น�้าจืดที่มีเกล็ด	เช่น	ปลาซิว	ปลาขาว	ซึ่งเป็นปลาชนิดเดียวท�าให้ติดพยาธิใบไม้ตับ	
ตวัการส�าคญัของมะเร็งท่อน�า้ด	ีซึง่พยาธแิคปิลลาเรยีเป็นพยาธติวักลมขนาดเลก็	ฝัง
ตัวในเยื่อบุผิวล�าไส้ของมนุษย์	ล�าตัวพยาธิยาว	2-5	มม.	ออกลูกเป็นตัว	เมื่อออกลูก
จะท�าให้ในล�าไส้มีพยาธิกว่าหมื่นตัว	 หลังจากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการท้องร่วงเรื้อรัง														
น�้าหนักลด	 ขาดสารอาหาร	 บวม	 ทุพโภชนาการ	 หากไม่ได้รักษาด้วยยาฆ่าพยาธิ										 
ผู้ป่วยทุกรายจะเสียชีวิต	
	 ภายหลงัการแถลงข่าวมหาวทิยาลยัขอนแก่นได้มอบ	Kapillariasis	ICT	Kit	
(Fast)	หรอื	ชดุทดสอบโรคท้องร่วงจากพยาธแิคปิลลาเรยีอย่างรวดเรว็	ให้แก่ผูแ้ทน
จากโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	เพ่ือน�าไปวินจิฉยัโรคของผูป่้วยต่อไป		
	 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี	 ศาสตราจารย์แพทย์หญิง		
ผิวพรรณ	มาลีวงษ์	โทร.	097-3062345,	Email:	pewpan@kku.ac.th

Raviporn Saisaenthong
10 ม.ค. 2561   
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ฮือฮา จีนออกวีซ่าบุคคลเก่งระดับหัวกะทิแก่คนไทยเป็นคนแรก และเขา
เป็นคนขอนแก่น 

  ไชน่าเรดโิออนิเตอร์เนช่ันแนล	-	รายงานว่า	เมือ่วันที	่1	มนีาคม	ทีผ่่านมา	
ส�านักงานผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ	 มณฑลยูนนาน	 ได้ออกหนังสือรับรองชาวต่างชาติที่มี
ความสามารถพิเศษใบแรกแก่	ศ.	ดร.เมธา	วรรณพัฒน์	ผู้เชี่ยวชาญชาวไทยที่ท�างาน
ในยูนนาน	 แสดงให้เห็นว่าจีนได้เริ่มใช้ระบบการออกวีซ่าคนต่างชาติ	 ประเภทบุคคล
ที่มีความสามารถอย่างเป็นทางการแล้ว	 โดยทางมณฑลยูนนานเป็นมณฑลที่สอง	ที่มี
การด�าเนินการออกวีซ่าประเภทนี้	 หนังสือรับรองสามารถน�าไปยื่นขอวีซ่าจีนที่มีอายุ							 
5	-	10	ปี	โดยสามารถเข้าออกหลายครั้ง	แต่ละครั้งสามารถอยู่ได้	180	วัน	ส่วนคู่สมรส
และบุตรสามารถขอวีซ่าที่มีก�าหนดเวลาเท่ากัน
	 ระบบวีซาคนต่างชาติที่มีความสามารถพิเศษนี้	ท�าให้กลุ่มชาวต่างชาติที่เข้า
มาท�างานในจีนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	 โดยสามารถออกหนังสือรับรองโดยใช้เวลา
เพียง	5	วันท�าการ	ส่วนวีซ่าของคู่สมรสและบุตรที่ยื่นเอกสารผ่านสถานทูตจีนประจ�า
ต่างประเทศ	จะได้รับวีซ่าในวันถัดไปหลังยื่นเอกสาร
	 ศ.	ดร.เมธา	วรรณพัฒน์	เป็นอาจารย์ประจ�าภาควิชาสัตวศาสตร์	คณะ
เกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นและได้รับรางวัลมากมาย		
	 ศ.	ดร.เมธา		วรรณพัฒน์	ได้รบัปรญิญาตร	ีจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น	หลกัสตูร	
วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาเกษตรศาสตร์	(สัตวศาสตร์)	เมื่อปี	2519	ได้รับปริญญาเอก	
เมือ่ปี	พ.ศ.	2523	จาก	North	Dakota	State	University,	สหรฐัอเมรกิา	และท�า	Post	
Doc	(Straw	treatment)	เมื่อปี	พ.ศ.	2526	ที่	Agricultural	University	of	Norway,	
นอร์เวย์	

 ต�าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
	 -	 ศาสตราจารย์	ระดบั	11	ภาควิชาสตัวศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลยั
ขอนแก่น
	 -	 ผูอ้�านวยการศนูย์วจิยัและพฒันาทรัพยากรอาหารสตัว์เขตร้อน	มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น
	 -	 ผูป้ระสานงานระดับประเทศ	โครงการพัฒนาบัณฑติศกึษาของ	SIDA-SAREC	
				 	 (Swedish	International	Development	Agency)	

ที่มา หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, CRI Online, 
 ดูเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.khonkaenlink.info/home/news/5878.html
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พลังปัญญาและคุณค่าที่ได้มา “คาเมรอน ไฮแลนด์”
รศ. ดร.ประสิทธิ์ - ฝากจิต  คุณุรัตน์

 “คาเมรอน ไฮแลนด์”	คือ	ดินแดนตอนกลางคาบสมทุรมาลายา	มภีมูปิระเทศ	
ภูมิลักษณ์	ภูมิสัณฐาน	ภูมิอุทก	ภูมิพฤกษ์	และภูมิทัศน์	ที่น่าตื่นตาตื่นใจ	ตลอดเวลา
ที่ได้มาทัศนา	 เห็นเป็นเทือกทิวเขาหินอัคนีที่เกิดจากการ	 Folding	 และ	 Faulting													
อยู่สูงกว่าระดับน�้าทะเลปานกลาง	เฉลี่ย	4,500	ฟุต	หรือประมาณ	1,350	เมตร	ใกล้
เคียงกบัภกูระดึง	(1,316	เมตร)	แต่ต�า่กว่าภสููงทีม่ชีือ่เสยีงของไทยอีกหลาย	ๆ	แห่ง	เช่น	
ภูเรือ	(กว่า	1,365เมตร)	ภูหลวง	(1,571	เมตร)	ภูหินร่องกล้า	(1,614	เมตร)		ภูทับเบิก	
(1,768	เมตร)	และดอยอินทนนท์	(กว่า	2,565	เมตร)

อัศจรรย์ใจใน“คาเมรอน”
	 รู้สกึอศัจรรย์ใจด้วยเหตผุลหลากหลายประการ	ทีค่รัง้นีไ้ด้ไปเยอืน	“คาเมรอน”	
ตามที่ได้ใฝ่ฝันมานาน	
	 1.	ด้วยเห็นแนวเทือกเขาเขียวขจี	ปลายสุดของการเคลื่อนที่ชนกัน	ระหว่าง
แผ่นเปลือกโลกอนุทวีปอินเดียกับ		ยูเรเซีย	ที่มีความยิ่งใหญ่	ซับซ้อน	สูงชันเกิน
คาดฝันและย่ิงใหญ่กว่าแนวเทือกเขาในภาคใต้ของไทยท้ังท่ีอยู่ใกล้หิมาลัยมากกว่า
	 2.	ณ	ดินแดนป่าดงดิบช้ืนในที่นี้	ป่าดิบนั้นสุดสมบูรณ์ประหนึ่งว่าปราศจาก
มนุษย์เข้าถึง	ทั้งท่ีตัดเส้นทางทะลุพื้นที่หลายสาย	ตลอดเส้นทางไม่มีชาวบ้านบุกรุก
บุกเบิกหรือไปต้ังถิ่นฐานใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นภูเขาหัวโล้นอย่างบ้านเรา
	 3.	ด้านความมั่นคง	มั่งคั่ง	ร�่ารวยทางทรัพยากรธรรมชาติของมาเลเซีย
ตอนกลางนี้	ถือได้ว่า	ทั้งดิน	หิน	แร่	ป่าไม้	และต้นน�้า	ล้วนเป็นต้นทุนทางธรรมชาติ
ในการพัฒนาประเทศอย่างล้นเหลือ

ปัญญาและคุณค่าที่ได้มา “คาเมรอน” 
	 การทัศนา	 “คาเมรอน”	 ตลอดเส้นทางอิโปห์ในครานี้	 สรุปเชิงสังเคราะห์
ปัญญาและคุณค่าได้หลายแง่มุม	
	 1.	การจัดการทรัพยากรป่าไม้	 	 ค�าถามคือ	 รัฐมาเลย์จัดการอย่างไร	 จึงคง
รักษาการใช้ประโยชน์พื้นที่สูง	หุบเขา	ภูเขา	ได้ตามที่อนุญาต	ไม่มีการบุกเบิก	บุกรุก	
ขยายแนวเขตแบบไม่มีที่สิ้นสุด	จากทั้งชุมชนชาวเมือง	3	ระดับ	ผู้ประกอบการธุรกิจ

ทัศนศึกษา “คาเมรอน – ปีนัง” 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
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ฟาร์มเกษตรอุตสาหกรรม	และโรงแรมที่พัก	ป่าบริสุทธิ์รอบ	ๆ 	ยังคงอยู่ทั้ง	ๆ 	ดุจจะแค่
เอื้อมมือถึงได้	นี้คือ	“คุณภาพราษฎร์ หรือ คุณภาพรัฐจัดการ หรือพลังร่วมประชา
รัฐจัดการ”	ช่างน่าสงสัย	ให้ได้ค�าตอบ
	 2.	 สดัส่วนและเทคโนโลยกีารเกษตร	อุตสาหกรรมบนพืน้ทีส่งูทกุฟาร์ม	ขนาด
ของฟาร์มโรงเรือนและผลผลิตอยู่ในระดับ	Plantation	เป็น	Extensive	ที่ผลิตแบบ	
Intensive	Farming	 ไม่เห็น	Smallholder	นี้เป็น	“นโยบายรัฐหรือจารีต ฮีตคอง 
จากความเป็นอาณานิคมในอดีต” 
	 3.	มาตรฐานและเทคโนโลยีสร้างถนนบนที่สูงที่เปิดมุมลาดเทด้านข้างภูเขา
กว้างมาก	และท�า	Terrace	ตะพักเป็นขั้น	ๆ		พร้อมระบบระบายน�้าและปลูกพืชคลุม
ดินป้องกันการกัดเซาะพังทลาย	ลดความเสี่ยงและหมดปัญหาหินร่วง	ดินถล่มทับทาง	
เป็นการกันและแก้ที่ยอดเยี่ยม
	 4.	มาตรฐานจุดบริการการท่องเที่ยวบนภูเขาทุกจุดที่แวะเยือน	 ทั้งขนาด
อาคารรองรบั	มาตรการ	ระบบการบรกิาร	ตลอดจนความหลากหลายในความอลงัการ
ทีส่ร้างเสรมิ	ช่างเป็นมนต์เสน่ห์ท่ีผลกัดันให้ มาเลย์คูค่วรกับความพร้อมท่ีจะก้าวไปเป็น
ประเทศพัฒนาในปี ค.ศ. 2020 ท�าให้ต้องหวน ย้อนกลับมาทบทวนและถาม “แล้ว
ไทยเราล่ะ”

ทางรอด ทางเลือก และทางเลิศของไทย 
 o ทรพัยากรธรรมชาติ	เป็นทนุธรรมชาติทีเ่ป็นรากฐานของการพฒันาประเทศ	
ท�าอย่างไรประชาราษฎร์ กลไกรัฐ และนักธุรกิจเอกชนน้อย-ใหญ่จะเคารพ เข้าใจ 
เหน็ใจและสงสารธรรมชาตด้ิวยการใช้อย่างชาญฉลาดไม่เข่นฆ่า ไม่เพิม่ผลผลติด้วย
การขยายพื้นที่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนสุดสายตาของภูเขาหัวโล้น  ไร้ป่า  ไร้น�้าต้นทุน  
 o บ้านเราก็มีพื้นที่ภูมิประเทศ	ภูมิพฤกษ์	และภูมิอากาศ	18-19	C� 	ในเดือน
มีนาคม-เมษายน	หลายแห่งของเรา	ก็เย็นสบายคล้ายคาเมรอนและมีการจัดการป่าไม้
ได้ดี	เช่น	พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์	(สูงเพียง	763	เมตร)	ไม่ต้องไปไกล	ใกล้ไร่เกษตรที่สูง
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	แต่จะขยายผลการจัดการที่ดี	ให้ยิ่งใหญ่	อย่างคาเมรอนได้
อย่างไร	เริม่ท่ีใครก่อนด	ีราษฎร์	รฐั	บรษิทัเอกชน	ชมุชน	และสถาบัน	ให้ได้ร่วมกนัสรรค์
สร้าง	สิ่งดีมีประโยชน์	ก่อโภชย์ผล	เชิญเถิดทุกท่าน	ทุกหน่วยองค์กร		ที่ต่างตระหนัก
และรักโลก	เชิญร่วมผนึกพลังรักษ์ธรรมชาติ	ดูแลทุกสภาพและสร้างเสริมบรรยากาศ
ให้ไทยได้เติบโตไปพร้อมกับชาติอื่นเขาทั่วทั้งโลก
 o ท้ายทีส่ดุใคร่	ขอขอบคณุยิง่กบัการจดัให้มโีครงการทัศนศึกษาของชมรม
บคุลากรอาวโุส	มข.	ในครัง้นี	้ถอืว่า	ได้แรงบนัดาลใจ	ผลกัดันให้เกิดปัญญา	และตระหนกั
รูใ้นคณุค่าของการหวงแหน	บ�ารงุรกัษาทรพัยากรผนืป่าผนืน�า้	จากทีไ่ด้มา	“คาเมรอน	ไฮแลนด์”
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ความประทับใจจากผู้ร่วมเดินทาง (1)
 ผศ. ดร.ศรีปัญญา  ใจใหญ่

	 การได้กระโดดขึ้นร่วมไปกับขบวนทัวร์มาเลย์ซึ่งจัดโดยชมรมบุคลากร
อาวุโส	มข.	ร่วมกับชมรมผู้เกษียณ	ม.อ.	เป็นคู่สุดท้าย	ถือว่าเป็นความมีโชคดีอย่างยิ่ง								 
ต้องขอขอบคุณดร.ศศิที่รีบส่งข่าวให้ทราบทันทีที่มีผู้สละสิทธิ์
	 การทวัร์ครัง้นีไ้ม่ผดิหวงัเลยค่ะ	ราคาก็ถกู	รายการเทีย่วทีค่ดัสรรน�าชมก็มทีัง้
ทีช่วนให้เยน็ตาชืน่ใจกบัความสดสวยของธรรมชาต	ิและยัว่ยวนให้ควกักระเป๋าชนดิเงนิ
หมดไปโดยไม่รูต้วั	ลมืตวักลวัตายกับน�า้หนักทีต้่องหอบหิว้	เรียกว่าลมืเรือ่งสงัขารโดยสิน้
เชิง	สถานที่พักก็สี่ดาว	ยกเว้นตรงที่พักที่	Strawberry	Park	ที่ผู้อาวุโสต้องขนกระเป๋า
ขึ้นลงบันไดเพื่อเข้าสู่ที่พักเอง	เพราะที่พักไม่มีลิฟท์	แต่ก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากน้อง
นางฟ้า	(ไกด์ทีไ่ปกบัพวกเราจากเมอืงไทย)	ทีไ่ด้ช่วยขนกระเป๋าให้ในบางช่วง	หายเหน่ือย
เมือ่ได้ชมการจดัสวนทีส่วยงามรายล้อมห้องพัก	ผูจ้ดัช่างรูใ้จเลอืกสถานทีพ่กัให้สมาชกิ
พัก	คืนสุดท้ายที่โรงแรม	V.L.	ที่หาดใหญ่	มองจากหน้าต่างก็เห็นตลาดกิมหยงอยู่ร�าไร	
ช่างล่อตาล่อใจกลุ่มที่ชอบ	shopping	เป็นอย่างยิ่ง	อาหารการกินวันแรกที่เกาะยอก็
สร้างความประทับใจให้แก่มวลสมาชิกมากค่ะ
	 การไปทวัร์ครัง้นีอ้ิม่ตาอิม่ใจและมคีวามสขุ	เพราะมไีกด์จากเมอืงไทย	(น้องนางฟ้า)	
ผูช่้วย	(น้องปิงปอง)	และนกัศกึษาฝึกงาน	(น้องซาซ่า)	ทีใ่ห้ความบนัเทงิและให้บรกิารเป็น
อย่างดด้ีวยใบหน้าทีย่ิม้แย้มและอดทน		มไีกด์จากมาเลย์ทีม่คีวามรูด้สีามารถถ่ายทอด
ข้อมูลให้อย่างน่าสนใจ	มีพนักงานขับรถที่มีความระมัดระวังโดยเฉพาะเมื่อต้องขับขึ้น
เขาบรเิวณ	Cameron	Highland	สมาชกิทกุท่านมคีวามเป็นกนัเอง	ตรงต่อเวลา	สงัเกตุ
ไม่ได้ยินเสยีงบ่นทีจ่ะท�าให้การเดนิทางน่าร�าคาญแต่ย่างใด	แต่กลบัได้ยนิแต่เสยีงหัวเราะ
สนุกสนาน
	 ถือได้ว่าการจดัทวัร์ครัง้น้ีคงจะไม่สามารถสร้างความประทบัใจให้แก่สมาชิก
ทวัร์ได้มากเท่านีห้ากเราไม่มีประธานชมรมทีใ่จเยน็และน่ารัก	เช่น	ผศ.	อนนัต์	หรัิญสาลี	และ
ทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง	โดยเฉพาะ	อาจารย์จากม.อ.	คือ	อ.	กันยา	(โม่ย)	และ	อ.จุฑา
ทิพย์	(แอ๊ด)	ที่เป็นผู้จัดโปรแกรมการทัวร์	และประสานงานให้ทั้งหมดเป็นอย่างดีเยี่ยม
	 ขอได้รบัความขอบคณุจากใจจรงิของพวกเราสมาชกิทวัร์นะคะ	และทีอ่ดจะ
พาดพิงถึงไม่ได้ส�าหรับอีกสองท่านที่สร้างสีสันให้แก่การไปทัวร์ครั้งนี้คือ	ช่างกล้องถ่าย
เซลฟีของเรา	(คุณจุฑารตัน์)	และกวีร่ายกลอนให้ได้ซาบซ้ึงกนัไปตาม	ๆ 	กัน	(คุณปัทมาภ
รณ์)		ทัวร์ครั้งนี้ท�าให้เรามีโอกาสได้กระชับมิตรภาพที่เคยมีมาก่อนให้แน่นแฟ้นขึ้น	อีก
ทั้งท�าให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่	ๆ	อีกหลายคนทีเดียว		
	 ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะ
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ความประทับใจจากผู้ร่วมเดินทาง (2)

ความประทับใจในเส้นทางท่องเที่ยวคาเมรอน-ปีนัง 
รศ.มลัลวีร์  อดลุวฒันศิริ

	 ต้องกล่าวจากใจว่า	ขอบคุณและประทับใจจริงๆ	ดังนี้	
	 1.	ความประทับใจแรก	คือ	การต้อนรับที่แสนจะอบอุ่นเป็นมิตร	(ราวกับว่า
รูจ้กักนัมาเป็นอย่างด	ีจากพีโ่ม่ย	(อ.กนัยา)	และกรรมการอกี	3	ท่าน	จากชมรมคนรกัษ์	
มอ.		อาจารย์มาต้อนรับที่สนามบินหาดใหญ่	พานั่งรถบัสของ	มอ.	คันใหญ่	ใหม่เอี่ยม
อ่องและเท่มาก	ทั้งช่วยดูแลตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในมาเลเซีย	จนส่งพวกเราขึ้น
เครื่องกลับขอนแก่น
	 2.	ความประทับใจถัดมา	คือ	โปรแกรม	One	Day	Trip	ที่ชมรมคนรักษ์	มอ.	
จดัให้	ซึง่ถกูใจบรรดา	สว.	จาก	ขอนแก่นมาก	เพราะได้ชมบ้านชมเมอืง	ตลอดจนสถาน
ที่ส�าคัญ	ๆ	ต่างในสงขลาอย่างหลากหลาย	รวมทั้งได้ความรู้	ได้ชิมอาหารรสเลิศที่สุด	
ในการเดนิทางครัง้นี	้แอบลงมตกินัลบัๆ	ว่าอาหารทีไ่หนอร่อยสดุ	ค�าตอบออกมาทีร้่าน
รายทอง	ที่เกาะยอ
	 3.	อีกหนึ่งความประทับใจ	เห็นจะได้แก่	การที่ชมรมคนรักษ์	มอ.	จัดหาไกด์	
(	 คนอีสานบ้านเฮา	 ได้คักขนาด	 ไกด์มาเลย์ก็สุดยอด	 ได้ทั้งความรู้	 ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน	ตลอดการเดินทาง	)
	 4.	และความประทับใจสุดท้ายคือ	 	 ชื่นชมและชื่นชอบกับทุกสถานที่	 ใน
มาเลเซีย	ที่ทั้ง	2	ชมรมพากลุ่ม	สว.	จาก	มข.	ไปรู้ไปเห็นมา	ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงาม	
ทรงคุณค่าและน่าสนใจยิ่ง	จนอยากจะกลับไปเที่ยวอีกสักครั้ง
	 ท้ายสุดของสุดท้ายคือ	ประทับใจ	พี่	ๆ	เพื่อน	ๆ	และน้อง	ๆ	ที่ร่วมเดินทาง
ท่องเที่ยวในครั้งนี้	ทุกคนเป็นมิตร	ยิ้มแย้มแจ่มใส	ช่วยกันยกกระเป๋า	ช่วยกันถ่ายรูป
และจัดท่า	(ให้สวย	ให้หล่อ)	ช่วยกันเฝ้าประตูห้องน�้า	ช่วยออกเงินค่าเข้าห้องน�้า	ฯลฯ	
	 ทุกคนกระฉับกระเฉง	-	แคล่วคล่องว่องไว	ดูแทบไม่ออกว่าทุกคนสูงวัยกัน
แล้ว	 เราเลยคุยกันว่าการได้ออกท่องเที่ยวบ่อย	 ๆ	 พวกเราคงจะกระชุ่มกระชวยและ
มีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีเป็นแน่แท้	
	 ขอขอบคุณท่านประธานชมรมบคุลากรอาวโุส	มข.	อย่างทีส่ดุทีจ่ดั	โปรแกรม
ที่ให้สมาชิกได้มีความสุขกันบ่อย	ๆ	เช่นนี้ค่ะ
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ถ้อยค�าขอบคุณ
จากประธานชมรมบุคลากรอาวุโส 

และคณะ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ้อยค�าตอบรับค�าขอบคุณ
จากประธานชมรมรักษ์ ม.อ. 

และบุคลากรของชมรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ค�าขอบคุณ โดยองค์รวม และบันทึกการเดินทางตลอดเวลา 3 วัน 

จากการบรรจงประพันธ์ ของ สกุณา (ปัทมาภรณ์ คงเมือง)
ข้าราชการบ�านาญ โรงเรียนสตรีปากพนัง
1 ในบรรดาสมาชิกทัวร์ของ มข. ในครั้งนี้

”กลอนสุภาพ “บันทึกการเดินทาง” 

1
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2
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23

ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมสมาชิกที่เดินทางไปทัศนศึกษา “คาเมรอน- ปีนัง” ในครั้งนี้ 
ใคร่ขอขอบพระคุณ อาจารย์ปัทมาภรณ์ คงเมือง หรือ “สกุณา” เป็นอย่างยิ่ง

ที่ได้กรุณาบันทึกความทรงจ�าอันน่าประทับใจยิ่ง 
ไว้ในกลอนบางส่วนจากทั้งหมด 45 บท

24
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เล่าเรื่องสุขภาพฉบับย่อ

“อากาศหนาวเย็นเป็นอันตรายต่อตาได้”
(จากประสบการณ์ตรง)

     ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง

 ท่านอาจารย์อนนัต์	หริญัสาล	ีประธานชมรมฯ	ได้ขอให้ผมช่วยหาบทความ
เกีย่วกบัสขุภาพมาลงในจดหมายข่าวของชมรมฯ	ผมเรียนอาจารย์ไปว่า	ทกุวันนี	้แต่ละ
วันมีคนส่งข้อมูลเรื่องการดูแลตนเองให้ทางไลน์กันมากอยู่แล้ว	 เพียงแต่ผู้อ่านต้อง
รู้จักแยกแยะอย่างมีวิจารณญาณ	 ว่าอันไหนจริง-ไม่จริง	 ผมเป็นแพทย์ก็จริงแต่ไม่
เคยคิดอยากจะเขียนบทความเหล่านั้นแต่อย่างใด	 ครั้นจะไปหามาลงพิมพ์ก็คงจะ
ยาก	 ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเขียนเรื่องเล่าแทน	 ซึ่งที่จะเล่าต่อไปนี้ผมพบมากับตัวเอง	
ไม่ทราบว่ามีใครเคยมีประสบการณ์คล้ายกันบ้างหรือไม่	
	 หน้าหนาวที่ผ่านมา	ผมได้ไปพักที่	อ.	สะเมิง	จ.เชียงใหม่	2-3	วัน	ช่วงนั้น
อุณหภูมิ	ประมาณ	10	กว่าองศา	ก�าลังสบาย	ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรต่อสุขภาพ	
หยูกยาที่เตรียมไปก็มีเฉพาะยาสามัญ
	 จนเช้าวันสดุท้ายของเวลาทีพ่ักอยู่ทีน่ัน้	ตืน่เช้าขึน้มา	อ้าว..!!	ท�าไมตาซ้าย
แดงมาก	
	 รีบส่องกระจกในห้องน�า้	ตรวจตาเองเบือ้งต้น.ไม่มขีีต้า	..เฮ่อ	!	ค่อยยงัชัว่หน่อย	
แสดงว่าไม่ติดเชื้อ	ส่องตรวจละเอียดมากขึ้น	พบว่ามีเลือดออกใต้เยื่อบุตา	บริเวณ
ขอบตาด�าด้านล่าง	..แย่แล้ว		ต้องไปให้หมอตาดดู่วน	..ท�าไงด	ียงัมโีปรแกรมช่วงเช้า
ต้องไปชมสวนราชพฤกษ์แล้วทานข้าวเทีย่ง	กว่าจะได้เวลาขึน้เครือ่งกบ่็าย	ๆ 	แล้วยงั
ต้องต่อเคร่ืองท่ีสุวรรณภูมอีิก	กว่าจะกลบัถึงขอนแก่นก็เกอืบ	3	ทุม่	คงไปหาหมอไม่ทนั	ไม่
อยากไปที่ฉุกเฉิน	คงต้องจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยรักษาด้วยตัวเองไปก่อน..
	 ที่สนามบินต้องมีร้านขายยาแน่	ๆ	
	 ผมตัดสินใจไม่ลงเที่ยวสวนราชพฤกษ์	 พอคนลงจากรถหมดก็ให้รถไปส่ง
สนามบินเชียงใหม่	ผมตรงไปหาร้านขายยา	ซื้อยาหยอดตาประเภทแอนตี้ฮีสตามีน	
ที่ราคาถูกหน่อยก็เป็น	hista-Oph		แต่ไม่มียานี้	มีแต่	Naphcon-A	เป็นยาผสมของ	
Naphazoline	hydrochloride	และ	pheniramine	maleate	
	 ตรวจสอบแล้วไม่มี	สารสเตียรอยด์	กลัวอันตรายตามประสาคนคิดมาก...
ราคาแพงหน่อยก็ต้องซื้อและหยอดรักษาเองไปก่อน...
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	 กลบัถงึบ้านตาแดงยงัดไูม่ค่อยลดลงเท่าใด	กเ็พิง่จะวนัแรกเอง..แต่ไม่มากกว่า
เดมิ	รู้สกึพอใจระดับหนึง่	แต่เพือ่ความสบายใจ	ใช้มอืถอืถ่ายรปูตาตวัเองจากกระจก
แล้วส่งไลน์ให้หมอตาช่วยดูให้	เมื่อได้ค�าตอบยืนยันมาว่าไม่ต้องรีบไปพบหมอ	คืนนี้
ก็สบายใจแล้ว..
	 เลือดออกใต้เยื่อบุตา	มีสาเหตุหลายอย่าง	 เกิดจากอะไรบ้าง	ท�าไมถึงน่า
กลัว	ก็ต้องคิดแยกโรคตามแบบแผนของแพทย์	
	 ผมนกึถงึคนไข้รายหน่ึงทีม่อีาการนี	้ ได้ยาหยอดตามาใช้เหมือนคนไข้ส่วนใหญ่	
คนไข้รายนีต่้อมาได้ไปนวดบรเิวณคอแล้วเกดิเป็นจ�า้เขียวๆ	จงึไปตรวจเลอืดพบเป็น
มะเร็งมะเมด็เลือดขาว	ท่ีท�าให้เลอืดออกง่าย	ต่อมามเีลอืดออกในปอดและเสยีชวิีต...
	 แต่ผมกเ็พิง่ตรวจเลอืดไป	3-4	เดอืนก่อนกไ็ม่มอีะไรผดิปกต	ิหรอืห้องแลบ็
อ่านผลผิด	...เริ่มคิดไม่ไว้ใจคนอื่น		
	 หรือว่าเลือดออกเป็นจาก	 เบบี้แอสไพริน	 ที่กินอยู่	 แต่ขนาดน้อยมาก											
ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับผลเสีย...	หรือว่าเราจะเป็นคนส่วนน้อย...คิดมากไปมั้ย?
	 หรอืว่ามีอะไรมากระแทกตาตอนนอน..	กไ็ม่น่าจะใช่..	เพราะไม่มเีจ็บปวด
ตรงไหน
	 ผมลองนึกย้อนไปในอดีต	 ตอนนั้นไปดอยอ่างขางช่วงหน้าหนาว	 ผมเป็น
ตาแดงสองข้าง	 แต่ไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้	 ซึ่ง	 ณ	 เวลานั้นก็คิดว่าเกิดจากฝุ่นละออง
ระหว่างการเดินทาง
	 วันรุ่งขึน้	ไปพบหมอตาตามทีน่ดัไว้	หมอบอกว่าน่าจะเกดิจาก	อากาศหนาว
และแห้ง	ท�าให้เลอืดออกใต้เยือ่บตุาได้	ยาหยอดตาทีซ่ือ้มาก็ดแีล้ว	ให้หยอดต่อ	และ
ให้น�้าตาเทียมหยอดเพิ่มอีก
	 ใช้เวลาเกือบอาทิตย์	อาการจึงหายเป็นปกติ
 มี 2 ประเด็นในเรื่องนี้ที่น�ามาเล่าสู่กันฟังคือ 
 อากาศหนาวและแห้งอาจท�าให้เกิดเลือดออกใต้เยื่อบุตาได้
	 และสาเหตุของเลอืดออกใต้เยือ่บุตาในคนส่วนน้อย อาจมาจากโรคท่ีท�าให้
เลอืดออกได้ง่าย	เช่น	มะเรง็เมด็เลอืดขาว	จงึควรตระหนกัไว้บ้าง	ทางทีด่คีวรไปพบ
หมอตาให้ช่วยตรวจดู	น่าจะปลอดภัยที่สุด
	 ท�าไมผมเขียนเรื่องนี้	นี่มันฤดูร้อนมากถึงมากที่สุด	
	 ที่ผมเขียนก็เพราะก�าลังพักอยู่ที่เมืองแคชเมียร์	 ซึ่งอุณหภูมิต�่ากว่า	 10	
องศา	ท�าให้นกึถงึเร่ืองนีข้ึ้นมา	กห็วัน่	ๆ 	ใจอยู่เหมอืนกนัว่าจะท�าให้ตาแห้งอกีหรือไม่											 
ทั้งหวังว่าน�้าตาเทียมที่น�าติดตัวมาคงช่วยได้อยู่หรอกนะ
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ปกิณกะ เกี่ยวกับสุขภาพ
“อยู่ 100 ปี อย่างมีความสุข”

    
หมอเฉก ธนะสิริ

ผมอยู่ได้ คุณก็อยู่ได้ The Rhythm of my Life
	 เคลด็ลบัความสขุของผม	คือ	การมีครอบครัวอบอุน่	มกีนิมใีช้อย่างพอเพยีง 
และต้องดูแลการกิน	 อยู่ของเราให้ดี	 ต้องกินผัก	 ผลไม้เยอะ	 ๆ	 ลดเนื้อสัตว์และ
อาหารพวกไขมัน	ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	และท�าจิตใจให้สงบ	สิ่งเหล่านี้	คือ	
กุญแจที่ท�าให้สุขภาพแข็งแรง	 และน�ามาซึ่งความสุขในวัยสูงอายุ	 ผมมีหลัก	 9 อ.  
ที่เคยเขียนไว้ในหนังสือ	“ท�าอย่างไรจะชะลอความชราและปราศจากโรค”	ไว้ว่า	
	 1.	อนาคต ซึง่เราต้องตัง้ใจให้แน่วแน่ว่า	จะต้องมอีายยุนืยาวอย่างแขง็แรง	
	 2.	อนามยั	เราต้องดแูลสขุภาพอนามยัของตวัเอง	ด้วยการตรวจโรค	ตรวจ
เลือดปีละ	1-2	ครั้ง	เป็นประจ�า	
	 3.	อารมณ์	ซึง่ส�าคญัมาก	ควรท�าอารมณ์ให้เป็นปกต	ิให้มกีารเปลีย่นแปลง
ทางอารมณ์น้อยที่สุด
	 4.	ออกก�าลังกาย จะต้องพอเพียงอย่างน้อยวันละ	30	นาที	และท�า	4-6	
วนั	ต่อสปัดาห์	และเลอืกชนดิของการออกก�าลงักาย	ให้เหมาะกบัวัยและน�า้หนกัตัว		
	 5.	อาหาร	อาหารที่เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย	ก็คือ	พืชผัก	ผลไม้	ถั่ว
และเมล็ดพืช	เช่น	เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง	และที่ต้องระวัง	อย่ากินพวกที่มี
ไขมัน	น�้าตาล	พวกเนื้อสัตว์สี่เท้ามากนัก	ต้องเคี้ยวให้ละเอียด	ไม่ดื่มน�้าระหว่างกิน
อาหาร	งดดื่มน�้าอัดลม	แอลกอฮอล์	ชา	น�้าหวาน	ได้ยิ่งดี	
	 6.	อากาศ	ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย	คือ	ออกซิเจน	และโอโซน	คนใน
เมอืงกค็วรหาโอกาสไปพกัผ่อนตามสถานทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ	์เช่น	ชายทะเล	ป่าเขา	
เป็นต้น	
	 7.	อาทติย์	หมายถงึ	แสงอาทติย์	ร่างกายเราควรจะได้รบัแสงอาทติย์	ตัง้แต่
ตะวันขึ้นไปจนถึงประมาณ	10.00	น.	และหลัง	16.00	น.	จนตะวันตกดิน	เพราะ
แสงอาทิตย์ในเวลาเหล่านี้	มีรังสีอยู่หลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย	
	 8.	อดิเรก	ควรหางานอดิเรกท�า	 เพราะคนที่อยู่ในวัยสูงอายุมักจะมีเวลา
ว่างเหลือเฟือ	เมื่อใดที่ว่างก็จะรู้สึกเหงา	และมักคิดว่าตัวเองหมดคุณค่า	ควรระวัง
อย่าให้ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเป็นอันขาด	
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	 9.	อบอุ่น	พยายามสร้างความอบอุ่นขึ้นในครอบครัวของตนเองก่อน	และ
เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวของลูก	และหลาน	เหลน	แล้วสุขภาพจิตของเราจะสดชื่น
 9 อ.	ทัง้หมดนี	้ผมก�าหนดขึน้มา	ซึง่เป็นแนวทางปฏบิตัง่ิาย	ๆ 	แต่ทีส่�าคญัไป
กว่านั้น	คือ	การย�้าคิด	ย�้าท�าอยู่เสมอว่า	ความตั้งใจเรา	คือ	อะไร	ซึ่งความปรารถนา
ของผมก็คือ	ตั้งใจจะมีชีวิตยืนยาวอย่างสดชื่น	ปราศจากโรคภัยไปจนอายุ	120	ปี	
	 ขณะนี้	ผมได้บริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย	และบริจาคร่างกาย	ให้	
ร.พ.	ศริริาช	เรยีบร้อยแล้ว	ถ้าหากวนัไหนผมเสยีชวีติ	กล็องเอาไปผ่าดซูว่ิา	ส่วนไหน
ของร่างกายที่มันช�ารุดไปบ้าง	สภาพร่างกายผมมันเป็นยังไง	ถ้ามันยังอยู่ในเกณฑ์ดี	
ก็อยากจะให้น�าแนวคิดการใช้ชวีติของผมไปปฏบัิตกินัดบู้าง	จะได้ไม่มโีรคภยัไข้เจบ็
มากล�้ากราย	และจะได้มีอายุยืนยาว
	 และที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้	คือ ที่มาของการตั้งเป้าชีวิตของผมที่บอกว่า 
ผมจะอยู่ให้ได้จนถึงอายุ 120 ปี แล้วค่อยตาย

จากรายการ : WOODY TALK
เผยแพร่เมื่อ 4 ต.ค. 2015

ข้อคิด

ข้อสอบชีวิต 4 ข้อ ที่ต้องสอบผ่านให้ได้ก่อนตาย
นายแพทย์สมพร บุษราทิจ

	 นายแพทย์สมพร	บุษราทจิ	ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	ภาควชิาจิตเวชศาสตร์	
โรงพยาบาลศิริราช	 ได้เปรียบเทียบชีวิตของคนเราว่าเหมือนการท�าข้อสอบ	4	 ข้อ	
ข้อสอบเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องสอบผ่านให้ได้	ลองมาตรวจสอบกันดูว่า	คุณสอบผ่านได้
กี่ข้อแล้ว	
 ข้อที่ 1 ร่างกายแข็งแรง
	 เรื่องพื้นฐานในชีวิตของคนเราคือการมีร่างกายที่แข็งแรง	สุขภาพดี	ซึ่งท�า
ได้ง่าย	ๆ	ด้วยการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	และเจริญสติตลอดเวลา
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 ข้อที่ 2 มีคนข้างตัวดี
	 คนข้างตัวอาจจะหมายถึงคู่สมรสหรือเพื่อน	 จะเป็นแบบใดก็ล้วนแต่เป็น
คนดี	อยู่กับบัณฑิตจึงจะพาไปหาผล	เลือกคนที่จะแต่งงานด้วยก็ควรเลือกให้ดี	ถ้า
เลือกดีแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด	 ซึ่งเขาก็จะดูแลเราจนแก่เฒ่ามากยิ่งกว่า	 ไม่ใช่
เลือกเขามาแล้วปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเขา	หากเลือกคนที่คิดว่าใช่	 และแต่งงาน
ด้วยกันแล้ว	ต่อมาในภายหลังพบว่าเขาไม่ได้ดั่งใจเรา	สิ่งที่จะต้องท�าคือการค้นหา
ความดีของ	เขาให้พบและยอมรบัความบกพร่องทีเ่ราไม่ชอบใจ	แล้วดูแลเขาให้ดีด้วย
ความรกัและความเข้าใจ	กจ็ะได้คูส่มรสทีด่ใีนทีส่ดุ	คนส่วนใหญ่ไม่ท�านบุ�ารงุคนข้าง
ตัวให้ดี	คอยแต่จะท�าให้เสียน�้าใจ	เช่นนี้ถือว่าสอบตก	กับเพื่อนก็เช่นเดียวกัน	เพื่อน
มีหลากหลายชนิด	ก็ต้องเลือกวางเพื่อนไว้ในต�าแหน่งต่าง	ๆ 	กัน	เพื่อนที่ดีเราก็ต้อง
ดแูลเขาให้ดเีช่นกนั	จงึจะมเีพือ่นแท้ในชวีติ	คนส่วนใหญ่เลอืกคบเพือ่นทีม่ฐีานะและ
คิดถึงผลประโยชน์ที่เขาจะให้เราในภายหน้า	การเลือกคบคนที่มีอ�านาจวาสนาเช่น
นี้ถือว่าสอบตกเช่นกัน	เพื่อนแท้มิใช่อยู่ที่เปลือกนอก	หากแต่อยู่ในหัวใจของเรา	
 ข้อที่ 3 มีเงินใช้
	 ข้อนีน่้าจะเข้าใจกนัดี	มเีงนิใช้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องร�า่รวย	แต่หมายความ
ว่าการมีเงินใช้และ	มีความมั่นคงทางการเงิน	หลักง่าย	ๆ 	ก็คือท�าให้เงินที่ไหลเข้ามา
มากกว่าเงินที่ไหลออกไปเสมอ	เปรียบเสมือนน�้าซึมบ่อทราย	ท�าเช่นนี้ตลอดชีวิต	
 ข้อที่ 4 มีจิตใจหนักแน่นแบบผู้ใหญ่
	 การที่คนเราจะมีจิตใจหนักแน่นแบบผู้ใหญ่ได้จะต้องมี
	 	 4.1	 ความเมตตากรุณา	หมั่นคิดถึงคนที่ยากล�าบากกว่าเราเสมอ
	 	 4.2	มีสติ	หมั่นเจริญสติอยู่เสมอๆด้วยวิธีที่ตนเองชอบและเหมาะสม	
	 	 4.3	 เห็นคุณค่าของงานที่ตนเองท�า	
	 	 4.4	 เรียนรู้อยู่เสมอและก้าวข้ามความไม่รู้ของตนเอง

จากรายการ : Good life update

เผยแพร่เมื่อ 9 ต.ค. 2017
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มีหมออยู่ 3 คน ที่จะเปลี่ยนแปลงผมไปตลอดกาล...
	 ตัง้แต่ผมเรียนแพทย์	มหีมออยู	่3	คน	ทีจ่ะเปลีย่นแปลงผมไปตลอดกาล...	
ตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ปี	4	ผมลืมเก็บปัสสาวะผู้ป่วยส่งตรวจตามที่พี่ปี	6	สั่งแบบ
ก�าชับหนักหนา	ตอนเช้ามา	round	ward	กับพี่ปี	6	และอาจารย์แพทย์ 
 อาจารย์ :	“ไหนใครดผููป่้วยเตยีงนี	้ท�าไมเมือ่คนืไม่ได้เก็บปัสสาวะส่งตรวจ!!!”
 นศพ. จ�้าปล�้าง่าย :	“.....เอ่อ...ผะ...ผม”
 พี่ปี 6 :	“ขอโทษครับอาจารย์	ผมเองครับ	เมื่อคืนลืมสั่งน้องเก็บครับ”
	 ผมอ้าปากมองหน้าพี	่หลงัพีโ่ดนอาจารย์รมุจดัชดุใหญ่ไฟระยบิชนดิหวัสัน่
หัวคลอน	ผมเดินไปยกมือไหว้จะขอโทษพี่
	 “เห้ย!..อะไรของเอ็งเนี่ย!	 ไปไป	 !!	 ...เอ็งอยู่ในความรับผิดชอบของพี่																
ความผิดเอ็งคือความผิดพี่โว้ย”	
	 พี่ตบบ่า	ผมแม่งน�้าตาซึม
	 ตอนเป็นหมอ	 Intern	 คืนหนึ่งอยู่เวรกับอาจารย์	 มีคนส่งคนไข้เอ็นที่มือ
ขาด	เลือดอาบเต็มมือ	เดินขึ้นมาคุยกับอาจารย์หน้าห้องผ่าตัดเรื่องค่าใช้จ่าย
 คนไข้: “หมอ...ผมไม่มีเงิน”
 อาจารย์:	“ไม่ต้องพูดเรื่องเงิน....เอามือมาดูก่อน”
	 ผมไม่รูห้รอกนะว่าคนืนัน้โรงพยาบาลได้เงินไหม	รูแ้ค่ว่าคนไข้ได้ผ่าตดัคนืนัน้
	 ครั้งหนึ่งผม	 round	 ward	 กับอาจารย์แพทย์จนมาถึงเตียงผู้ป่วยพม่า									
ซักประวัติตรวจร่างกายจนเสร็จ	 พอข้าวถาดหลุมของโรงพยาบาลมา	 เห็นผู้ป่วย
กินไปนิดเดียวแล้วส่งถาดต่อไปให้ลูก	ลูกพุ้ยข้าวที่เหลืออย่างเอร็ดอร่อย
 อาจารย์:	“ท�าไมกินข้าวถาดเดียวกัน	2	คน....อิ่มเหรอ”	
 ผู้ป่วยพม่า:	“.......อิ่มจ้า”
	 ผมเห็นอาจารย์มองเด็กคนนั้นนิ่งนาน	 เด็กผอมเกร็งตัวด�าที่ไม่มีเสื้อใส่	
กางเกงเก่าซีดขาด	ไม่ใส่รองเท้า	มาทีไรก็จะเจอนั่งเกาะข้างเตียงประจ�า
 อาจารย์:	“เอ้า..Order	ไป”	ผมจับปากกาเตรียมจด	Order	อาจารย์ลง
ในเวชระเบียนเหมือนเคย
 อาจารย์:	“Ceftriazone	2g	IV	OD,	0.9%	NSS	IV	80	ml/hr...แล้วเพิ่ม
อาหารโรงพยาบาลเตียงนี้เป็นมื้อละ	2	ถาด	วงเล็บไว้ว่า...มาเก็บเงินที่ผม”
	 ผมชะงักมองหน้าอาจารย์	 อาจารย์เดิน	 round	 เตียงต่อไป...ไม่พูดอะไร
ซักค�า
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 “แพทย์ทุกคนรักษาคนป่วย ....แต่จะมีแพทย์บางคน ...ทีท่�ามากกว่านัน้
“ผมเชื่ออย่างนั้นนะ....

หมอจ�้าปล�้าง่าย  28/02/2560
ปล. หมอทีด่อีย่ารักษาแค่ disease อย่างเดยีวนะ รักษา illness ด้วยละ รกัษาท้ังกายและใจ

เครดิต พลากร โคตร์สันเที๊ยะ
ที่มา :  Athikhom Suthatsanasuang  เผยแพร่วนัที ่4 เมษายน 2017

www.e-toyotaclub.net
...................................................................................................... 

3 อย่าง ที่ผ่านไปแล้วไม่คืนกลับมา
	 1.	เวลา
	 2.	ชีวิต
	 3.	วัยเยาว์
 
3 อย่าง ที่ทิ้งไม่ได้
	 1.	ความเชื่อ
	 2.	ความหวัง
	 3.	ความรัก
 
3 อย่าง ที่ไม่นิรันดร์
	 1.	ความส�าเร็จ
	 2.	ทรัพย์สมบัติ
	 3.	เกียรติยศ	ชื่อเสียง
  
3 อย่าง ที่ต้องถนอมรักษา
	 1.	พ่อแม่
	 2.	ครอบครัว
	 3.	เพื่อนพ้อง
 

3 อย่าง ที่ใช้ในการท�างาน
	 1.	เป้าหมาย
	 2.	วิธีการ
	 3.	อุดมการณ์

3 อย่าง ที่ต้องรักษาไว้ให้ดี
	 1.	โอกาส
	 2.	ชีวิต
	 3.	มิตรภาพ

3 อย่าง ที่ส่งผลท�าลายชีวิตเรา
1.	โมโห
2.	โอหัง
3.	ใจแคบ

3 อย่าง ที่ประมาณค่าไม่ได้
1.	ความรัก
2.	ความดี
3.	มิตรภาพ

3 อย่างของชีวิต 
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3 อย่าง ที่ช่วยเราให้ส�าเร็จ
1.	ความรู้
2.	สติปัญญา
3.	วินัย

3 อย่าง ที่ใช้ในการท�างาน
1.	เป้าหมาย
2.	วิธีการ
3.	อุดมการณ์

3 อย่าง ที่ใช้ในการคบมิตร
1.	สัจจะ
2.	จริงใจ
3.	น�้าใจ

ทีม่า :  http://www.dhamma.thaiware.com

เผยแพร่เมือ่ : March 9, 2015 (18:20:05)
.....................................................................................................

ชีวิต ก็เท่านี้
รถสี่คันในชีวิต : รถเข็นเด็ก		รถจักรยาน		รถยนต์		รถเข็นคนไข้	
ใบทั้งสี่ในชีวิต  : ใบสตูบิตัร		ใบประกาศนยีบตัร		ใบทะเบยีนสมรส		ใบมรณบตัร	
ขวดทั้งสี่ในชีวิต :	 ขวดนม			ขวดน�้า			ขวดเหล้า			ขวดน�้าเกลือ	
เตียงทั้งสี่ในชีวิต : เตียงเด็ก			เตียงเดี่ยว			เตียงคู่			เตียงคนไข้	
หนึ่งทางในชีวิต : ทางที่ต้องเดินด้วยตนเอง	
สองดีในชีวิต : สุขภาพดี			ก�าลังใจดี	
สามสหายในชีวิต : คนที่กล้าให้ยืมเงิน				คนที่มาร่วมงานแต่งงานของคุณ				คน	
	 	 ที่มาส่งคุณขึ้นเชิงตะกอน	
สี่ทุกข์ในชีวิต : ตัดใจไม่ได้			สละไม่ได้			ยอมแพ้ไม่ได้			ปลงไม่ได้	
ห้าคติในชีวิต : ต่อให้ยากก็ต้องยืนหยัด	 ต่อให้ดียังไงก็ต้องจาก	
	 	 ต่อให้แย่ยงัไงกต้็องมัน่ใจในตนเอง	ต่อให้มมีากมายกต้็องประหยดั	
	 	 ต่อให้แล้งก็ต้องมีน�้าใจ
หกทรัพย์ในชีวิต : ร่างกาย	ความรู้	ความฝัน	ความศรทัธา	ความมัน่ใจ	ความกล้าหาญ	

ชีวิตคนมันสั้น รักกันไว้เถิด

ที่มา : เพจ นุสนธิ์บุคส์

เผยแพร่วันที่ 20 มีนาคม 2017
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ข�ขัน...เหตุจากภาษา

ส้มลูกละ	3	บาท	ต้องมเีงินกีบ่าทถึงจะซือ้ส้มได้	5	ลกู	จงเลอืกค�าตอบทีถ่กูทีสุ่ด
	 ก.	19	บาท	ข.	17	บาท	ค.	15	บาท				ง.	12	บาท
เด็กชายเหวอ : ง.	12	บาทครับคุณครู
ครู :				 เธอไม่เคยท�าให้ครูภูมิใจเลยนะ	5x3=15	ต้องตอบ	ค.	สิ		
	 ครูคงให้เธอขึ้น	ป.3	ไม่ได้หรอก
เด็กชายเหวอ :		 ให้ผมข้ึนเถอะครบัคร	ูกโ็จทย์มนับอกว่าจงเลือกค�าตอบท่ีถกูทีสุ่ด	5	ลกู	12	บาท		
																				นี่ถูกที่สุดแล้วนะครับคุณครู	

ที่มา : www.pantip.com 
จากคุณ : คุณโอพ่อพระ เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2552

ลูกค้า		:	ท�าไม		มะลิ		กุหลาบ	ดาวเรือง	
	 	 ใช้ดอกสดได้ 
										 ทีดอกรักท�าไมใช้พลาสติก 
แม่ค้า	:	เดี๋ยวนี้รัก	แท้	มันหายากค่ะคุ๊ณ

************************************
B		 :	ข้าก็เพิ่งรู้ตัวว่า	ข้าก็ไม่ธรรมดา	
	 	 เป็นคนดี 
A		 :	เหรอ…	ไงละ 
B		 :	เมื่อเช้านี้เอง	หัวหน้าบอกว่า		 
				 :	“มงึนีด้นีะ	วัน	ๆ	ไม่ท�าเหีย้	อะไรเลย” 
	 	 ภูมิใจ

ที่มา : www.Mthai.com 

“วัง” กะ “เวง” คุยกัน 
วัง 	 :	วันก่อนกูนุ่งเกงขาสั้นขาด	ๆ	ใส่แตะ	
	 	 ขึ้นไปธนาคาร	พนักงานมองแบบดูถูก	
เวง		:	อื่ม...เค้ารังเกียจอ่ะดิ	
วัง		 :	แต่พอกูเขียนเบิกเงิน	10	ล้านบาท		 	
	 	 เท่านั้นแหละ	พนักงาน	รีบเชิญกู	
							 ไปนั่งที่โต๊ะอย่างดี	แล้วเรียกผู้จัดการ		
	 	 มาพบกู	ทันทีเลย	
เวง	 :	นั้นไง	ไอ้พวกนี้	ชอบดูถูก	มองคนแค่		
	 เปลือกนอก	แล้วผู้จัดการว่าไงวะ	
วัง		 :	เขาบอกว่า	กูต้องมีเงินฝากก่อน	
	 	 ถึงจะเบิกได้
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ผศ.อนันต์  หิรัญสาลี          รศ.อัมพน  ห่อนาค               ชูศรี  คูชัยสิทธ์

			ประธานชมรม	 																				รองประธานชมรม	1	 										รองประธานชมรม	2

  นาฏชดุา  อรญันารถ      ผศ.นิยะดา  ห่อนาค    รศ.พนษิฐา  พานิชชาชีวะกลุ รศ.สวัุฒน์ จติต์ปราณชัีย

รศ.ฉันทนา  อารมย์ดี      สมพงษ์  พันธุรัตน์           ธนรัตน์  สอนสา      ผอ.กองทรพัยากรบคุคล

ผศ.อนันต์  จิรวิบูลย์       กิตติพงษ์  วงศ์วิชิต        ศ.สมบูรณ์  เทียนทอง    ผศ.อนงค์  รุ่งแจ้ง
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รายช่ือ - ทีต่ดิต่อ คณะกรรมการชมรมบคุลากรอาวโุส มหาวทิยาลยัขอนแก่น (2561-2564)

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

1 ผศ.	ดร.อนันต์	หิรัญสาลี
ประธานชมรม

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

089-4224491	
anahir@kku.ac.th

2 รศ.อัมพน	ห่อนาค
รองประธานคนที่	1

734	หมู	่14	ซ.หนองไผ่-รพช.	ถ.หนองไผ่-
โกธา	ต.ศลิา	อ.เมอืง	จ.ขอนแก่น	40000

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

3 นางสาวชูศรี	คูชัยสิทธิ์
รองประธานคนที่	2

366	หมู่	 21	 ซ.โชคชัย	 2	 ถ.ศรีจันทร์	
ต.บ้านเป็ด	อ.เมือง	จ.ขอนก่น	40000

	084-4285742
chusri@kku.ac.th

4 นางนาฏชุดา	อรัญนารถ
กรรมการ

345/13	หมู่	2	บ้านสายฝน	ถ.มิตรภาพ	
ต.ศิลา	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

	084-6854063
nararu@kku.ac.th

5 ผศ.นิยะดา	ห่อนาค
กรรมการ

734	หมู่	14	ซ.หนองไผ่-รพช.		ถ.หนองไผ่-
โกธา	ต.ศลิา	อ.เมอืง	จ.ขอนแก่น	40000

085-0089400	
niyada@kku.ac.th

6 รศ.	ดร.พนิษฐา	พานิชชาชีวะกุล
กรรมการ

324/118	หมู	่3	ถ.มติรภาพ	หมูบ้่านศริิ
พร	3	ต.ศลิา	อ.เมอืง	จ.ขอนแก่น	40000

081-9758347
panittha@kku.ac.th

7 รศ.สุวัฒน์	จิตต์ปราณีชัย
กรรมการ

ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร	
คณะเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40002

081-9543720	
suwatjit@hotmail.com

8 ผศ.	ทพ.อนันต์	จิรวิบูลย์
กรรมการ

123/1070	หมู	่16	หมูบ้่านศนูย์แพทย์	4	
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40002

081-6611091	
anan@kku.ac.th

9 นายกิตติพงษ์	วงศ์วิชิต
กรรมการ

263	หมู	่14	ซ.มติรสัมพนัธ์	ถ.กลางเมอืง	
ต.เมืองเก่า	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

089-6177799
kitwon@kku.ac.th

10 ศ.	นพ.สมบูรณ์	เทียนทอง
กรรมการ

324/126	ศิริพร3	ถ.	มิตรภาพ	ต.	ศิลา	
อ	เมือง	จ	ขก	40000

081-5921576
somthi@kku.ac.th

11 ผศ.อนงค์	รุ่งแจ้ง
กรรมการ

499/6	ราชาซติี	้หมู	่2		ต.	ศลิา	ถ.มติรภาพ	
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

081-8728157
ranong@kku.ac.th

12 รศ.	ดร.ฉันทนา	อารมย์ดี
กรรมการ

281/19	หมูบ้่านขอนแก่นวลิล่า	ถ.มติรภาพ	
ต.ศิลา	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

089-7094599
chaaro@gmail.com

13 ดร.สมพงษ์	พันธุรัตน์
กรรมการ

664	หมู	่24	ซ.ร่มเยน็	ถ.มติรภาพ	ต.ศลิา	
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

	081-8729558
sompongpunturat@
gmail.com

14 นางสาวธนรัตน์	สอนสา
กรรมการ

123/122	หมูบ้่านชัยพฤกษ์เลคววิ	หมู	่7	
ต.บ้านเป็ด	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000	

081-	6617173
thasor@kku.ac.th

15 นายสถิตย์	แก้วบุดดา
ผอ.กองทรพัยากรบคุคลกรรมการ
และเลขานุการ

กองทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลยัขอนแก่น	อ.เมอืง	จ.ขอนแก่น	
40002

085-8533123


