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จากประธานชมรม
ท่านสมาชิกที่เคารพรักครับ
ฉบับแรกของปีนี้ เป็นฉบับแรกของคณะกรรมการชมรมชุดใหม่ จึงขอถือ
โอกาสแนะน�ำกรรมการใหม่ด้วย (อยู่ด้านหลัง ของจดหมายข่าว)
ในปีบริหารใหม่ (2561 - 2564) แม้ว่าประธานชมรมและรองประธาน
เป็นคนหน้าเดิม แต่กม็ กี รรมการหน้าใหม่ (ก็หน้าเก่าใน มข.) หลายท่าน มาช่วยกัน
ท�ำงานแทนกรรมการเก่าทีไ่ ด้พกั ผ่อน  กรรมการชมรมนัน้ ผมได้เชิญมาจากหลากหลาย     
หน่วยงาน กระจายกันไป แต่ไม่สามารถท�ำได้ครบทุกหน่วยงานเพราะจ�ำนวนกรรมการ
มีได้เพียง 14 คน เท่านั้น
ชมรมมีสมาชิกมากกว่า 900 คน แต่จริง ๆ แล้วยังมีผเู้ กษียณอีกจ�ำนวนมาก
ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ซึ่งอาจเป็นเพราะเข้าใจว่าเมื่อเกษียณแล้วก็เป็นสมาชิกโดย
อัตโนมัติ แต่ที่ถูกต้องคือ ต้องไปกรอกใบสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่เดิม ซึ่งคือกอง
ทรัพยากรบุคคล ในปัจจุบัน เพื่อสมัครเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครแต่อย่าง
ใด ทัง้ การเป็นสมาชิกจะท�ำให้ได้รบั ข่าวสารต่าง ๆ โดยตรง ชมรมจะส่งจดหมายข่าว
ให้สมาชิกได้ติดตามความเคลื่อนไหวของชมรมและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสาระ
ประโยชน์ต่างๆ ที่ท�ำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้รู้สึกว่า ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของ
มข. ได้พบเพือ่ นร่วมงานเมือ่ มีกจิ กรรมร่วมกัน โดยเฉพาะในวันประชุมใหญ่ประจ�ำปี
ชมรมมีกจิ กรรมทีห่ ลากหลาย ทัง้ การไปทัศนศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
การจัดอบรม/บรรยายสาระประโยชน์ตา่ งๆ ให้สมาชิกได้เลือกร่วมตามความเหมาะสม
ของเวลาและโอกาส เพื่อให้สมาชิกได้มีความสุข เพลิดเพลิน และมีสขุ ภาพกายและ
จิตที่สมบูรณ์
ชมรมบุคลากรอาวุโสของเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ชมรมรักษ์ ม.อ.
(ชมรมผู้เกษียณอายุของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) มีความร่วมมือกันในการท�ำ
กิจกรรมบางอย่าง โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กรรมการชมรม
ทั้งสองได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาด้วยกัน และในปีนี้ เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์
ที่เพิ่งผ่านมา ทางชมรมรักษ์ ม.อ. โดยกรรมการตัวแทน 4 ท่าน ได้ประสานงานให้
สมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโส มข. และผู้ติดตามจ�ำนวน 36 คน ได้มีโอกาสเดินทาง
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ไปทัศนศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย ณ เมืองคาเมรอน – ปีนัง ซ�้ำก่อนออกจากไทย
ได้ไปชมเมืองสงขลา พร้อมรับประทานอาหารอิ่มอร่อย จนอิ่มท้อง อิ่มใจ ไปตามๆ
กันด้วย ท�ำให้ทุกคนได้รับความเพลิดเพลินและสนุกสนาน ได้เพื่อนใหม่ และได้รับ
ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมใหม่ ๆ เพิ่ม  ที่ส�ำคัญคือ ท�ำให้ชมรมทั้งสองได้กระชับ
ความสัมพันธ์ให้ใกล้ชดิ กันมากขึน้ นับได้วา่ กิจกรรมครัง้ นีป้ ระสบความส�ำเร็จอย่าง
น่าพอใจยิ่ง
ผมถือว่า การมีสว่ นร่วมของสมาชิกมีความส�ำคัญต่อการท�ำงานของชมรมมาก
เพราะนอกจากจะเป็นก�ำลังใจให้แก่กนั แล้ว ยังเป็นส่วนเสริมช่วยเติมเต็มในส่วนทีข่ าด
ให้ในหลาย ๆ เรื่องที่อาจคาดไปไม่ถึง  การได้รับค�ำแนะน�ำ และท้วงติง ช่วยให้คณะ
กรรมมีโอกาสปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้การท�ำงานเป็นไปอย่างบรรลุวัตถุประสงค์
เอื้ออ�ำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิก และ มหาวิทยาลัยได้มากที่สุด
จึงใคร่เรียนเชิญชวนสมาชิกให้เข้ามีสว่ นร่วมโดยผ่านช่องทางและโอกาสต่าง ๆ
ไม่วา่ จะเป็นจดหมาย E-mail LINE Facebook ทัง้ ของชมรมหรือของกรรมการ และ
หรือเข้าร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมโดยตรง
หวังว่าเราจะได้ติดต่อสื่อสารกันอย่างสม�่ำเสมอ พวกเรายังเป็นชาว มข.
เหมือนเดิม แต่ภารกิจเท่านั้นที่เปลี่ยนไป ตามวัยและสังขาร
ท้ายที่สุด  ขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านครับ  
สวัสดีครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี
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ข่าวชมรม
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2560

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 และจัดกิจกรรมทางวิชาการ “เกษียณสุข           
ยุค 4.0” ขึน้ ณ ห้องประชุมสิรคิ ณ
ุ ากร 3 ชัน้ 2 อาคารสิรคิ ณ
ุ ากร ส�ำนักงานอธิการบดี
ทั้งนี้โดยมี รศ.อ�ำพน ห่อนาค รองประธานชมรม คนที่ 1 ท�ำหน้าที่ประธานการ
ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 150 คน ตามล�ำดับกิจกรรม ดังนี้
08.30 - 9.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น.
ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี
10.30 - 10.15 น.
พัก รับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.    
กิจกรรมทางวิชาการ “เกษียณสุข ยุค 4.0”
                                     
ประกอบด้วยการเสวนาและตอบค�ำถามด้าน
สุขภาพ สมอง และ จิตใจ
12.00 – 13.00 น.   
พัก รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 – 16.00 น.   
กิจกรรมการตรวจสุขภาพ สมอง และ จิตใจ

สาระส�ำคัญจากที่ประชุม		

1. ทีป่ ระชุมรับทราบการรายงานผลการปฏิบตั งิ านของชมรมในรอบปี 2560
2. รับทราบสถานะทางการเงินของชมรมจากการรายงานของเหรัญญิก
ทั้งนี้โดยสมาชิกได้อภิปราย เสนอแนะเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของชมรม
ในประเด็นต่อไปนี้
1. ขอให้ชมรมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยรวมของ
ผูส้ งู อายุ และเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพของผูอ้ าวุโส
ในลักษณะเช่นเดียวกับทีช่ มรมจะจัดในช่วงบ่าย ของวันประชุมนี้ เป็นประจ�ำอย่างน้อย
ปีละ 2-3 ครั้ง ซึ่งถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร อาวุโส เป็นอย่างยิ่ง
2. ขอให้ชมรมหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณเพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงาน จาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพิม่ เติมขึน้ อีก เนือ่ งจากได้รบั การจัดสรรงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยในจ�ำนวนจ�ำกัด
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อนึ่ง ส�ำหรับกิจกรรมดูแลสุขภาพผู้อาวุโสด้านสุขภาพ สมอง และจิตใจ    
ซึง่ ด�ำเนินการโดยกลุม่ วิจยั สุขภาพ สมอง และ จิตใจ คณะแพทยศาสตร์ ทัง้ ช่วงเวลา
เช้าและช่วงบ่าย ได้รับความสนใจจากสมาชิกอย่างดียิ่ง นับว่าประสบผลส�ำเร็จเป็น
ที่น่าพอใจ

คณะกรรมการบริหารชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดใหม่

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีค�ำสั่งที่ 152/2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ชุดใหม่)
จ�ำนวน 15 คน (ดังรายชื่อท้ายเล่ม) มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 4 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2561    

การเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่อธิการบดี

ผศ.อนันต์ หิรญ
ั สาลี ประธานชมรมบุคคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น�ำคณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรท่านอธิการบดี
เนือ่ งในโอกาสขึน้ ปีใหม่ เมือ่ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 14.45 น.
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การประชุมจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์

เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของชมรมเป็นไปด้วยดี มีระบบ และบรรลุวตั ถุประสงค์
คณะกรรมการชมรมบุคลากรอาวุโส ได้ประชุมจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ขึ้นใน       
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม
กัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร ส�ำนักงานอธิการบดี  

ชมรมบุคลากรอาวุโส มข. ร่วมกับชมรมรักษ์ ม.อ. จัดทัศนศึกษาประเทศ
มาเลเซีย

ทางชมรมรักษ์ ม.อ. (ชมรมผูเ้ กษียณอายุของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
โดยผู้แทนกรรมการชมรม จ�ำนวน 4 ท่าน  ได้ประสานงานให้สมาชิกชมรมบุคลากร
อาวุโส มข. และผู้ติดตามจ�ำนวน 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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ชุมพรเขตอุดมศักดิห์ รือเสด็จเตีย่ (พระบิดาแห่งทหารเรือไทย) ชมย่านเมืองเก่าสงขลา                                                                                                
(ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม ซึง่ เป็นถนนสายวัฒนธรรมของจังหวัด)
แล้วเดินทางกลับไปพักค้างแรมที่ตัวเมืองหาดใหญ่
เช้าวันรุ่งขึ้น ออกเดินทางไปประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้โดยมีก�ำหนดการ
ทัศนศึกษาและพักค้างคืนที่เมืองคาเมรอน (Cameron highland) เมืองที่อากาศ
เย็นตลอดปี มีไร่ชาที่สมบูรณ์ กว้างใหญ่สุดตา โดยจะพักที่นี่ 1 คืน และไปพักต่อที่
เมืองปีนัง บนเกาะปีนัง อีก 1 คืน
ค�่ำวันที่ 2 มีนาคม กลับมาพักค้างคืนที่หาดใหญ่
เช้าวันรุ่งขึ้น วันที่ 3 มีนาคม เดินทางกลับขอนแก่น
จากการไปทัศนศึกษาครัง้ นี้ ได้สงั เกตพบว่า ผูร้ ว่ มเดินทางทุกคนต่างได้รบั
ความเพลิดเพลินสนุกสนานและ พึงพอใจมาก สมาชิกได้พูดคุยกับเพื่อนใหม่ ได้
ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมใหม่ ๆ และที่ส�ำคัญคือ ท�ำให้ชมรมผู้เกษียณอายุของ
ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้กระชับความสัมพันธ์กันใกล้ชิดยิ่งขึ้น
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มข. ที่น่าภูมิใจ
นักวิจัย มข. ค้นพบยีนเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน�้ำดี
นักวิจัยค้นพบยีนเป้าหมายในผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี พร้อมน�ำไปต่อยอด
พัฒนาตรวจหาความผิดปกติในผู้ป่วย หวังคัดกรองผู้ป่วยให้ได้ตรวจรักษาจ�ำเพาะ
บุคคลได้ทัน ก่อนโรคลุกลาม

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้ำดี (CARI) จัดพิธีแถลงข่าวผลงานวิจัยเรื่อง                     
“การค้นพบยีนเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน�ำ้ ดี” เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2560  
ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด โดยผู้ร่วมแถลงข่าว
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ และกรรมการอ�ำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้ำดี, Prof. Patrick
Tan, director of Singhealth – Duke – NUS, Precision Medicine Institute,
ดร.อภิญญา จุส๊ กุล อาจารย์ประจ�ำคณะเทคนิคการแพทย์, รองศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์
ขันตีแก้ว  ผู้อำ� นวยการสถาบันวิจยั มะเร็งท่อน�ำ้ ดี, Prof. Soo Khee Chee, director
of National Cancer Centre of Singapore and Chairman of the Goh
Foundation  
การวิจยั ครัง้ นีถ้ อื เป็นความร่วมมือระหว่าง นักวิจยั มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันประกอบด้วย คณะเทคนิคการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์  และสถาบันวิจยั มะเร็ง
ท่อน�ำ้ ดี (CARI) กับสถาบันวิจยั ระดับนานาชาติ ในโครงการ International Cancer
Genome Consortium (ICGC, 2007) อันเป็นความร่วมมือของสถาบันวิจยั ทัว่ โลก
โครงการนีเ้ กิดขึน้ เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพในการรักษา โดยเฉพาะร่วมกับสถาบันวิจยั
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 เป็นโครงการวิจยั ทีม่ กี ารรวบรวมตัวอย่างผูป้ ว่ ยมะเร็งท่อน�ำ้ ดี
ทีม่ สี าเหตุการเกิดโรคทีแ่ ตกต่างกันทีม่ ากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั โดยการศึกษาเปรียบเทียบ
ความผิดปกติระดับพันธุกรรมของโรคมะเร็งชนิดเดียวกันจากผู้ป่วยทั่วโลก รวมถึง
โรคมะเร็งท่อน�้ำดีในประเทศไทยที่มีอุบัติการณ์ผู้ป่วยสูงที่สุดในโลก โดยเฉพาะใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของผู้ป่วยโรคมะเร็งใน
ประเทศไทย แสดงว่า ยังต้องค้นหาวิธีการป้องกันและการรักษามะเร็งชนิดนี้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะวิธีการสืบค้นผู้ป่วยในระยะแรกก่อนโรคลุกลาม
ทีมนักวิจัยในโครงการ ICGC ได้รายงานการศึกษาความผิดปกติระดับ
พันธุกรรมของผู้ป่วยมะเร็งท่อดีจ�ำนวน 489 ตัวอย่างจาก 10 ประเทศ ได้แก่                           
ผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากประเทศไทย 150 ตัวอย่าง  
และกลุ่มผู้ป่วยจากประเทศอื่น ๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
339 ตัวอย่าง ทีมวิจยั ตรวจพบความผิดปกติทางพันธุกรรมทีท่ ำ� ให้สามารถแบ่งกลุม่   
ผูป้ ว่ ยมะเร็งท่อน�ำ้ ดี ซึง่ บ่งชีแ้ นวทางการรักษาให้จำ� เพาะโดยยาทีอ่ อกฤทธิแ์ บบมุง่ เป้า
(Targeted therapy) และแสดงให้เห็นถึงแนวทางการรักษาโรคมะเร็งท่อน�้ำดีที่
จ�ำเพาะต่อกลุ่มผู้ป่วย ข้อมูลนี้ได้น�ำไปสู่การพัฒนาแนวทางการรักษาแบบมุ่งเป้า
ในโรคมะเร็งท่อน�้ำดีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รองศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ กล่าวถึงการน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ในการรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี ว่า “มีการตรวจพบกลุ่มผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ
พยาธิใบไม้ในตับทีม่ คี วามผิดปกติของยีน HER2 จึงเป็นกลุม่ ทีน่ า่ จะมีการตอบสนอง
ต่อการรักษาด้วยยา HER2 inhibitor ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยที่มีสาเหตุการเกิดโรคที่
ต่างออกไป หรือทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการติดเชือ้ พยาธิใบไม้ในตับจะมีความผิดปกติของ
กลุ่มยีน FGFR และ IDH1/2 เป็นต้น บ่งชี้ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้น่าจะมีการตอบสนองต่อ
การรักษาด้วยยา FGFR inhibitor และยา IDH1/2 inhibitor นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้
ป่วยทีม่ คี วามผิดปกติของการแสดงออกของกลุม่ ยีนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตอบสนองต่อ
การรักษาด้วยยาที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน (Immunotherapy) รายงานการวิจัยนี้
แสดงให้เห็นว่า โรคมะเร็งท่อน�้ำดีที่มีสาเหตุการเกิดโรคที่แตกต่างกัน น�ำไปสู่ความ
ผิดปกติทางพันธุกรรมในกระบวนการเกิดโรคที่ต่างกัน ดังนั้นการพัฒนาการรักษา
ที่จ�ำเพาะต่อความผิดปกตินั้น จึงมีความส�ำคัญและเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
รักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”
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รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย กล่าวว่า “รู้สึกชื่นชมและยินดีกับนักวิจัย
ทุกท่าน ทีท่ ำ� ให้เกิดผลงานทีส่ ามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการรักษา จนกระทัง่ ผลงาน
วิจัยเรื่อง Whole-Genome and Epigenomic Landscapes of Etiologically
Distinct Subtypes of Cholangiocarcinoma ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร Cancer
Discovery ซึง่ เป็นวารสารนานาชาติทมี่ ชี อื่ เสียงและคุณภาพสูง มีคา่ Impact Factor
สูงถึง 20 และโดยเฉพาะการรักษาแบบมุ่งเป้า (Targeted therapy) ที่มีการศึกษา
เปรียบเทียบความผิดปกติระดับพันธุกรรมของโรคมะเร็งชนิดเดียวกันจากผูป้ ว่ ยทัว่ โลก
ร่วมถึงโรคมะเร็งท่อน�้ำดี โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่
มีอุบัติการณ์ผู้ป่วยสูงที่สุดในโลก ทั้งยังเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของโรคมะเร็ง
ในประเทศไทย แสดงว่ายังต้องค้นหาวิธกี ารป้องกันและการรักษามะเร็งชนิดนีอ้ ย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะวิธีการสืบค้นผู้ป่วยในระยะแรกก่อนโรคลุกลาม  
การค้นพบ “ยีนเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน�ำ้ ดี” จากงานวิจยั นีจ้ งึ เป็นผลดี
สามารถน�ำไปต่อยอดเพือ่ พัฒนาการตรวจหาความผิดปกติทเี่ กิดขึน้ ในผูป้ ว่ ย น�ำไปสู่
การคัดกรองผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่จ�ำเพาะต่อตัวบุคคลเหล่านั้นต่อไป”  
ข่าว/ภาพ : วัชรา น้อยชมพู

1 ก.ย. 2560

ครั้งแรกของโลก มข. เปิดตัวชุดทดสอบโรคท้องร่วง พยาธิแคปิลลาเรีย
15 นาที รู้ผล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั จัดการ
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการและแถลงข่าว นวัตกรรมอุทิศต่อสังคม “ชุดทดสอบ
โรคท้องร่วงจากพยาธิแคปิลลาเรียอ
ย่างรวดเร็ว ช่วยชาวอีสานให้รอดชีวติ ”        
ณ ห้องประชุมสารสิน ตึกสิริคุณากร                             
ชัน้ 2 ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
ที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวคือ           
รองศาสตราจารย์กติ ติชยั ไตรรัตนศิรชิ ยั
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อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิรยิ ะกุล คณบดี
คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศาสตราจารย์สุทธิพันธ์   จิตพิมลมาศ  
ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), ศาสตราจารย์วนั ชัย มาลีวงษ์
เมธีวจิ ยั อาวุโส สกว. และศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ หัวหน้าคณะผู้วิจัยผลิตชุด
ทดสอบฯ ทั้งนี้ โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กว่า 70 คน เข้าร่วมฟังการแถลงข่าว
การประชุมวิชาการและการแถลงข่าวฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดผลงานวิจยั Kapillariasis ICT Kit (Fast) ผลิตภัณฑ์ชดุ ทดสอบส�ำเร็จรูปแบบ
รวดเร็ว เพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิแคปิลลาเรียในคน ของกลุ่มวิจัยเมธีอาวุโส สกว. โดย
ศาสตราจารย์ วันชัย มาลีวงษ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังเป็นการสร้างเครือข่าย
การวิจยั ให้มขี ดี ความสามารถในระดับนานาชาติ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่
ท�ำงานด้านปรสิตวิทยาและสาธารณสุข ในการแลกเปลีย่ นความรู้ ช่วยให้ผปู้ ว่ ยรอดชีวติ
ก่อรายได้เชิงพาณิชย์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
รองศาสตราจารย์กิตติชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า
ประเทศไทยก�ำลังขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้
เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) โดยมุ่งเน้นการวิจัย ผนวกความ
คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เพือ่ ขับเคลือ่ นน�ำพาประเทศไทยไปสูเ่ ป้าหมาย
ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะศูนย์รวมองค์ความรู้แห่งภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้สนองตอบนโยบายรัฐ โดยการผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทย์
ซึง่ Kapillariasis ICT Kit (Fast) หรือ ชุดทดสอบโรคท้องร่วงจากพยาธิแคปิลลาเรีย
อย่างรวดเร็ว เป็นนวัตกรรมการผลิตชุดทดสอบที่ทันสมัยที่สุด ไม่ต้องอาศัยเครื่อง
มือราคาแพงและผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบ
“ขอขอบคุณคณะผูว้ จิ ยั ทีส่ ละเวลาอันมีคา่ สร้างนวัตกรรมระดับโลก ทีผ่ า่ น
มาประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตชุดทดสอบส�ำเร็จรูปอย่างรวดเร็ว ในรูปแบบนี้ เพือ่
วินจิ ฉัยโรคพยาธิแคปิลลาเรียในคน ซึง่ สามารถอ่านผลด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็วภายใน
เวลา 15 นาทีได้ ผลงานดังกล่าวจึงเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ในการขับเคลือ่ นตามวิสยั ทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั ระดับโลก กระตุน้ ให้เกิดความ
เข้มแข็งด้านงานวิจัยทั้งในคนและสัตว์ในสาขาปรสิตวิทยา กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่และ
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นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาปรสิตวิทยา รวมถึงบุคลากรทีท่ ำ� งานด้านการวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง นอกจากนีส้ งั คมยังสามารถน�ำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยทีม่ อี่ าการท้องร่วงเรือ้ รังจากหนอนพยาธิให้รอดชีวติ ลดความสูญเสียในสังคม”
รองศาสตราจารย์กิตติชัย กล่าว
ศาสตราจารย์สทุ ธิพนั ธ์ กล่าวว่า ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั มีวสิ ยั
ทัศน์การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ และเป็นผู้น�ำด้านการบริหารจัดการการวิจัย
ในเอเชีย เพื่อสนับสนุนการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง Kapillariasis ICT Kit
(Fast) หรือชุดทดสอบโรคท้องร่วงจากพยาธิแคปิลลาเรียอย่างรวดเร็ว ทีท่ างส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั ได้รว่ มมือกับคณะแพทยศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์
หญิงผิวพรรณ มาลีวงษ์ เป็นหัวหน้าโครงการนั้น ได้น�ำชุดทดสอบนี้ไปยื่นจดสิทธิ
บัตรสิ่งประดิษฐ์ และได้ขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยเรียบร้อยแล้ว
ศาสตราจารย์ผิวพรรณ เผยว่า ผลงานวิจัยชุดทดสอบนี้ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ ซึง่ Kapillariasis ICT Kit (Fast) ถือเป็นครัง้ แรกของโลก
ในด้านของผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบส�ำเร็จรูปแบบรวดเร็ว เพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิแคปิล
ลาเรียในคน ด้วยเทคนิค Lateral Flow Immunoassay ที่ชุดทดสอบจะมีแถบ
แอนติเจนทีเ่ ป็นสารสกัดจากตัวพยาธิทริคแิ นลล่า ซึง่ จะท�ำปฏิกริ ยิ าอย่างจ�ำเพาะกับซีรมั่
หรือน�ำ้ เหลืองของผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ พยาธิแคปิลลาเรีย สามารถทดสอบได้โดยการหยด
ตัวอย่างน�้ำเหลืองของผูป้ ่วยที่เจือจาง และน�้ำยา ลงในช่องของชุดทดสอบส�ำเร็จรูป
หลังจากนัน้ จะสามารถอ่านผลด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็วในเวลา 15 นาที ผูท้ ตี่ ดิ เชือ้
โรคพยาธิแคปิลลาเรียในคนจะแสดงผลบวก โดยมีแถบสีชมพูปรากฏ 2 แถบ ผลลบ
มีแถบสีชมพูปรากฏ 1 แถบ มีค่าความไว 100% และความจ�ำเพาะ 96.6%
“โรคพยาธิแคปิลลาเรีย เกิดจากพยาธิตัวกลมขนาดเล็กที่อยู่ในล�ำไส้ของ
คน พบระบาดมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบตั กิ ารณ์ของโรคท้องร่วงจากพยาธิ     
แคปิลลาเรียทีเ่ ป็นเรือ้ รัง มีจำ� นวนใกล้เคียงกับผูป้ ว่ ยมะเร็งท่อน�ำ้ ดี คือ 12 – 33 ราย
ต่อประชากร 10,000 คน  เพราะมีปลาเกล็ดน�้ำจืดชนิดเดียวกันเป็นพาหะน�ำโรค
ถ้าเทียบเคียงจากอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับ คาดว่าคนไทยกว่า 13 ล้านคน และ   
คนลาวกว่า 2 ล้านคน ที่มีพฤติกรรมการบริโภคปลาน�้ำจืดที่มีเกล็ดแบบดิบ ๆ มี
ความเสี่ยงต่อการติดพยาธิแคปิลลาเรียทุกราย  
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แต่เดิมนั้น นักวิจัยได้ผลิตชุดทดสอบวิธีอิมมิวโนบลอท (Immunoblot)
และวิธีอีไลซ่า (ELISA) วินิจฉัยโรคพยาธิแคปิลลาเรีย แม้จะแสดงผลแม่นย�ำ 100%
แต่ทั้งสองวิธี ใช้เวลาทดสอบนาน 6 ชั่วโมง และ 2-3 ชั่วโมง ตามล�ำดับ ท�ำให้การ
วินจิ ฉัยโรคล่าช้า ในขณะที่ Kapillariasis ICT Kit (Fast) ใช้เวลาในการทดสอบเพียง
15 นาที สามารถวินจิ ฉัยโรคได้ในระยะแรกของการติดเชือ้ นอกจากนีย้ งั สามารถใช้
วินิจฉัยแยกผู้ป่วยท้องร่วงเรื้อรังจากสาเหตุอื่น เช่น มะเร็งล�ำไส้ เอดส์ ไทรอยด์เป็น
พิษได้รวดเร็ว ลดการครองเตียง ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจหาสาเหตุ ช่วยผู้ป่วยให้
รอดชีวติ โดยใช้เครือ่ งมือทีร่ าคาถูกเพียงหลักร้อยเท่านัน้ ” ศาสตราจารย์ผวิ พรรณ กล่าว
ทัง้ นีโ้ รคพยาธิแคปิลลาเรียเกิดจากการบริโภคอาหารทีป่ รุงไม่สกุ จากปลา
น�้ำจืดที่มีเกล็ด เช่น ปลาซิว ปลาขาว ซึ่งเป็นปลาชนิดเดียวท�ำให้ติดพยาธิใบไม้ตับ
ตัวการส�ำคัญของมะเร็งท่อน�ำ้ ดี ซึง่ พยาธิแคปิลลาเรียเป็นพยาธิตวั กลมขนาดเล็ก ฝัง
ตัวในเยื่อบุผิวล�ำไส้ของมนุษย์ ล�ำตัวพยาธิยาว 2-5 มม. ออกลูกเป็นตัว เมื่อออกลูก
จะท�ำให้ในล�ำไส้มีพยาธิกว่าหมื่นตัว หลังจากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการท้องร่วงเรื้อรัง              
น�้ำหนักลด ขาดสารอาหาร บวม ทุพโภชนาการ หากไม่ได้รักษาด้วยยาฆ่าพยาธิ          
ผู้ป่วยทุกรายจะเสียชีวิต
ภายหลังการแถลงข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบ Kapillariasis ICT Kit
(Fast) หรือ ชุดทดสอบโรคท้องร่วงจากพยาธิแคปิลลาเรียอย่างรวดเร็ว ให้แก่ผแู้ ทน
จากโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่ น�ำไปวินจิ ฉัยโรคของผูป้ ว่ ยต่อไป  
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 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
ไชน่าเรดิโออินเตอร์เนชัน่ แนล - รายงานว่า เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา
ส�ำนักงานผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ มณฑลยูนนาน ได้ออกหนังสือรับรองชาวต่างชาติที่มี
ความสามารถพิเศษใบแรกแก่ ศ. ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญชาวไทยที่ท�ำงาน
ในยูนนาน แสดงให้เห็นว่าจีนได้เริ่มใช้ระบบการออกวีซ่าคนต่างชาติ ประเภทบุคคล
ที่มีความสามารถอย่างเป็นทางการแล้ว โดยทางมณฑลยูนนานเป็นมณฑลที่สอง ที่มี
การด�ำเนินการออกวีซ่าประเภทนี้ หนังสือรับรองสามารถน�ำไปยื่นขอวีซ่าจีนที่มีอายุ       
5 - 10 ปี โดยสามารถเข้าออกหลายครั้ง แต่ละครั้งสามารถอยู่ได้ 180 วัน ส่วนคู่สมรส
และบุตรสามารถขอวีซ่าที่มีก�ำหนดเวลาเท่ากัน
ระบบวีซาคนต่างชาติที่มีความสามารถพิเศษนี้ ท�ำให้กลุ่มชาวต่างชาติที่เข้า
มาท�ำงานในจีนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยสามารถออกหนังสือรับรองโดยใช้เวลา
เพียง 5 วันท�ำการ ส่วนวีซ่าของคู่สมรสและบุตรที่ยื่นเอกสารผ่านสถานทูตจีนประจ�ำ
ต่างประเทศ จะได้รับวีซ่าในวันถัดไปหลังยื่นเอกสาร
ศ. ดร.เมธา วรรณพัฒน์ เป็นอาจารย์ประจ�ำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นและได้รับรางวัลมากมาย
ศ. ดร.เมธา  วรรณพัฒน์ ได้รบั ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) เมื่อปี 2519 ได้รับปริญญาเอก
เมือ่ ปี พ.ศ. 2523 จาก North Dakota State University, สหรัฐอเมริกา และท�ำ Post
Doc (Straw treatment) เมื่อปี พ.ศ. 2526 ที่ Agricultural University of Norway,
นอร์เวย์
ต�ำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
- ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
- ผูป้ ระสานงานระดับประเทศ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาของ SIDA-SAREC
   
(Swedish International Development Agency)
ที่มา หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, CRI Online,
ดูเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.khonkaenlink.info/home/news/5878.html
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ทัศนศึกษา “คาเมรอน – ปีนัง” 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561

พลังปัญญาและคุณค่าที่ได้มา “คาเมรอน ไฮแลนด์”
รศ. ดร.ประสิทธิ์ - ฝากจิต คุณุรัตน์
“คาเมรอน ไฮแลนด์” คือ ดินแดนตอนกลางคาบสมุทรมาลายา มีภมู ปิ ระเทศ
ภูมิลักษณ์ ภูมิสัณฐาน ภูมิอุทก ภูมิพฤกษ์ และภูมิทัศน์ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดเวลา
ที่ได้มาทัศนา เห็นเป็นเทือกทิวเขาหินอัคนีที่เกิดจากการ Folding และ Faulting             
อยู่สูงกว่าระดับน�้ำทะเลปานกลาง เฉลี่ย 4,500 ฟุต หรือประมาณ 1,350 เมตร ใกล้
เคียงกับภูกระดึง (1,316 เมตร) แต่ตำ�่ กว่าภูสงู ทีม่ ชี อื่ เสียงของไทยอีกหลาย 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”

รูส้ กึ อัศจรรย์ใจด้วยเหตุผลหลากหลายประการ ทีค่ รัง้ นีไ้ ด้ไปเยือน “คาเมรอน”
ตามที่ได้ใฝ่ฝันมานาน
1. ด้วยเห็นแนวเทือกเขาเขียวขจี ปลายสุดของการเคลื่อนที่ชนกัน ระหว่าง
แผ่นเปลือกโลกอนุทวีปอินเดียกับ  ยูเรเซีย ที่มีความยิ่งใหญ่ ซับซ้อน สูงชันเกิน
คาดฝันและยิ่งใหญ่กว่าแนวเทือกเขาในภาคใต้ของไทยทั้งที่อยู่ใกล้หิมาลัยมากกว่า
2. ณ ดินแดนป่าดงดิบชื้นในที่นี้ ป่าดิบนั้นสุดสมบูรณ์ประหนึ่งว่าปราศจาก
มนุษย์เข้าถึง ทั้งที่ตัดเส้นทางทะลุพื้นที่หลายสาย ตลอดเส้นทางไม่มีชาวบ้านบุกรุก
บุกเบิกหรือไปตั้งถิ่นฐานใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นภูเขาหัวโล้นอย่างบ้านเรา
3. ด้านความมั่นคง มั่งคั่ง ร�่ำรวยทางทรัพยากรธรรมชาติของมาเลเซีย
ตอนกลางนี้ ถือได้ว่า ทั้งดิน หิน แร่ ป่าไม้ และต้นน�้ำ ล้วนเป็นต้นทุนทางธรรมชาติ
ในการพัฒนาประเทศอย่างล้นเหลือ

ปัญญาและคุณค่าที่ได้มา “คาเมรอน”

การทัศนา “คาเมรอน” ตลอดเส้นทางอิโปห์ในครานี้ สรุปเชิงสังเคราะห์
ปัญญาและคุณค่าได้หลายแง่มุม
1. การจัดการทรัพยากรป่าไม้   ค�ำถามคือ รัฐมาเลย์จัดการอย่างไร จึงคง
รักษาการใช้ประโยชน์พื้นที่สูง หุบเขา ภูเขา ได้ตามที่อนุญาต ไม่มีการบุกเบิก บุกรุก
ขยายแนวเขตแบบไม่มีที่สิ้นสุด จากทั้งชุมชนชาวเมือง 3 ระดับ ผู้ประกอบการธุรกิจ
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ฟาร์มเกษตรอุตสาหกรรม และโรงแรมที่พัก ป่าบริสุทธิ์รอบ ๆ ยังคงอยู่ทั้ง ๆ ดุจจะแค่
เอื้อมมือถึงได้ นี้คือ “คุณภาพราษฎร์ หรือ คุณภาพรัฐจัดการ หรือพลังร่วมประชา
รัฐจัดการ” ช่างน่าสงสัย ให้ได้ค�ำตอบ
2. สัดส่วนและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมบนพืน้ ทีส่ งู ทุกฟาร์ม ขนาด
ของฟาร์มโรงเรือนและผลผลิตอยู่ในระดับ Plantation เป็น Extensive ที่ผลิตแบบ
Intensive Farming ไม่เห็น Smallholder นี้เป็น “นโยบายรัฐหรือจารีต ฮีตคอง
จากความเป็นอาณานิคมในอดีต”
3. มาตรฐานและเทคโนโลยีสร้างถนนบนที่สูงที่เปิดมุมลาดเทด้านข้างภูเขา
กว้างมาก และท�ำ Terrace ตะพักเป็นขั้น ๆ  พร้อมระบบระบายน�้ำและปลูกพืชคลุม
ดินป้องกันการกัดเซาะพังทลาย ลดความเสี่ยงและหมดปัญหาหินร่วง ดินถล่มทับทาง
เป็นการกันและแก้ที่ยอดเยี่ยม
4. มาตรฐานจุดบริการการท่องเที่ยวบนภูเขาทุกจุดที่แวะเยือน ทั้งขนาด
อาคารรองรับ มาตรการ ระบบการบริการ ตลอดจนความหลากหลายในความอลังการ
ทีส่ ร้างเสริม ช่างเป็นมนต์เสน่หท์ ผี่ ลักดันให้ มาเลย์คคู่ วรกับความพร้อมทีจ่ ะก้าวไปเป็น
ประเทศพัฒนาในปี ค.ศ. 2020 ท�ำให้ต้องหวน ย้อนกลับมาทบทวนและถาม “แล้ว
ไทยเราล่ะ”

ทางรอด ทางเลือก และทางเลิศของไทย

o ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นทุนธรรมชาติทเี่ ป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ
ท�ำอย่างไรประชาราษฎร์ กลไกรัฐ และนักธุรกิจเอกชนน้อย-ใหญ่จะเคารพ เข้าใจ
เห็นใจและสงสารธรรมชาติดว้ ยการใช้อย่างชาญฉลาดไม่เข่นฆ่า ไม่เพิม่ ผลผลิตด้วย
การขยายพื้นที่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนสุดสายตาของภูเขาหัวโล้น ไร้ป่า ไร้น�้ำต้นทุน
o บ้านเราก็มีพื้นที่ภูมิประเทศ ภูมิพฤกษ์ และภูมิอากาศ 18-19 Cํ ในเดือน
มีนาคม-เมษายน หลายแห่งของเรา ก็เย็นสบายคล้ายคาเมรอนและมีการจัดการป่าไม้
ได้ดี เช่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ (สูงเพียง 763 เมตร) ไม่ต้องไปไกล ใกล้ไร่เกษตรที่สูง
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่จะขยายผลการจัดการที่ดี ให้ยิ่งใหญ่ อย่างคาเมรอนได้
อย่างไร เริม่ ทีใ่ ครก่อนดี ราษฎร์ รัฐ บริษทั เอกชน ชุมชน และสถาบัน ให้ได้รว่ มกันสรรค์
สร้าง สิ่งดีมีประโยชน์ ก่อโภชย์ผล เชิญเถิดทุกท่าน ทุกหน่วยองค์กร  ที่ต่างตระหนัก
และรักโลก เชิญร่วมผนึกพลังรักษ์ธรรมชาติ ดูแลทุกสภาพและสร้างเสริมบรรยากาศ
ให้ไทยได้เติบโตไปพร้อมกับชาติอื่นเขาทั่วทั้งโลก
o ท้ายทีส่ ดุ ใคร่ ขอขอบคุณยิง่ กับการจัดให้มโี ครงการทัศนศึกษาของชมรม
บุคลากรอาวุโส มข. ในครัง้ นี้ ถือว่า ได้แรงบันดาลใจ ผลักดันให้เกิดปัญญา และตระหนัก
รูใ้ นคุณค่าของการหวงแหน บ�ำรุงรักษาทรัพยากรผืนป่าผืนน�ำ ้ จากทีไ่ ด้มา “คาเมรอน ไฮแลนด์”
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ความประทับใจจากผู้ร่วมเดินทาง (1)
ผศ. ดร.ศรีปัญญา ใจใหญ่
การได้กระโดดขึ้นร่วมไปกับขบวนทัวร์มาเลย์ซึ่งจัดโดยชมรมบุคลากร
อาวุโส มข. ร่วมกับชมรมผู้เกษียณ ม.อ. เป็นคู่สุดท้าย ถือว่าเป็นความมีโชคดีอย่างยิ่ง        
ต้องขอขอบคุณดร.ศศิที่รีบส่งข่าวให้ทราบทันทีที่มีผู้สละสิทธิ์
การทัวร์ครัง้ นีไ้ ม่ผดิ หวังเลยค่ะ ราคาก็ถกู รายการเทีย่ วทีค่ ดั สรรน�ำชมก็มที งั้
ทีช่ วนให้เย็นตาชืน่ ใจกับความสดสวยของธรรมชาติ และยัว่ ยวนให้ควักกระเป๋าชนิดเงิน
หมดไปโดยไม่รตู้ วั ลืมตัวกลัวตายกับน�ำ้ หนักทีต่ อ้ งหอบหิว้ เรียกว่าลืมเรือ่ งสังขารโดยสิน้
เชิง สถานที่พักก็สี่ดาว ยกเว้นตรงที่พักที่ Strawberry Park ที่ผู้อาวุโสต้องขนกระเป๋า
ขึ้นลงบันไดเพื่อเข้าสู่ที่พักเอง เพราะที่พักไม่มีลิฟท์ แต่ก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากน้อง
นางฟ้า (ไกด์ทไี่ ปกับพวกเราจากเมืองไทย) ทีไ่ ด้ชว่ ยขนกระเป๋าให้ในบางช่วง หายเหนือ่ ย
เมือ่ ได้ชมการจัดสวนทีส่ วยงามรายล้อมห้องพัก ผูจ้ ดั ช่างรูใ้ จเลือกสถานทีพ่ กั ให้สมาชิก
พัก คืนสุดท้ายที่โรงแรม V.L. ที่หาดใหญ่ มองจากหน้าต่างก็เห็นตลาดกิมหยงอยู่ร�ำไร
ช่างล่อตาล่อใจกลุ่มที่ชอบ shopping เป็นอย่างยิ่ง อาหารการกินวันแรกที่เกาะยอก็
สร้างความประทับใจให้แก่มวลสมาชิกมากค่ะ
การไปทัวร์ครัง้ นีอ้ มิ่ ตาอิม่ ใจและมีความสุข เพราะมีไกด์จากเมืองไทย (น้องนางฟ้า)
ผูช้ ว่ ย (น้องปิงปอง) และนักศึกษาฝึกงาน (น้องซาซ่า) ทีใ่ ห้ความบันเทิงและให้บริการเป็น
อย่างดีดว้ ยใบหน้าทีย่ มิ้ แย้มและอดทน  มีไกด์จากมาเลย์ทมี่ คี วามรูด้ สี ามารถถ่ายทอด
ข้อมูลให้อย่างน่าสนใจ มีพนักงานขับรถที่มีความระมัดระวังโดยเฉพาะเมื่อต้องขับขึ้น
เขาบริเวณ Cameron Highland สมาชิกทุกท่านมีความเป็นกันเอง ตรงต่อเวลา สังเกตุ
ไม่ได้ยนิ เสียงบ่นทีจ่ ะท�ำให้การเดินทางน่าร�ำคาญแต่ยา่ งใด แต่กลับได้ยนิ แต่เสียงหัวเราะ
สนุกสนาน
ถือได้วา่ การจัดทัวร์ครัง้ นีค้ งจะไม่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่สมาชิก
ทัวร์ได้มากเท่านีห้ ากเราไม่มปี ระธานชมรมทีใ่ จเย็นและน่ารัก เช่น ผศ. อนันต์ หิรญั สาลี และ
ทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะ อาจารย์จากม.อ. คือ อ. กันยา (โม่ย) และ อ.จุฑา
ทิพย์ (แอ๊ด) ที่เป็นผู้จัดโปรแกรมการทัวร์ และประสานงานให้ทั้งหมดเป็นอย่างดีเยี่ยม
ขอได้รบั ความขอบคุณจากใจจริงของพวกเราสมาชิกทัวร์นะคะ และทีอ่ ดจะ
พาดพิงถึงไม่ได้ส�ำหรับอีกสองท่านที่สร้างสีสันให้แก่การไปทัวร์ครั้งนี้คือ ช่างกล้องถ่าย
เซลฟีของเรา (คุณจุฑารัตน์) และกวีรา่ ยกลอนให้ได้ซาบซึง้ กันไปตาม ๆ กัน (คุณปัทมาภ
รณ์)  ทัวร์ครั้งนี้ท�ำให้เรามีโอกาสได้กระชับมิตรภาพที่เคยมีมาก่อนให้แน่นแฟ้นขึ้น อีก
ทั้งท�ำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ อีกหลายคนทีเดียว  
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะ
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ความประทับใจจากผู้ร่วมเดินทาง (2)
ความประทับใจในเส้นทางท่องเที่ยวคาเมรอน-ปีนัง
รศ.มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิ ริ
ต้องกล่าวจากใจว่า ขอบคุณและประทับใจจริงๆ ดังนี้
1. ความประทับใจแรก คือ การต้อนรับที่แสนจะอบอุ่นเป็นมิตร (ราวกับว่า
รูจ้ กั กันมาเป็นอย่างดี จากพีโ่ ม่ย (อ.กันยา) และกรรมการอีก 3 ท่าน จากชมรมคนรักษ์
มอ.  อาจารย์มาต้อนรับที่สนามบินหาดใหญ่ พานั่งรถบัสของ มอ. คันใหญ่ ใหม่เอี่ยม
อ่องและเท่มาก ทั้งช่วยดูแลตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในมาเลเซีย จนส่งพวกเราขึ้น
เครื่องกลับขอนแก่น
2. ความประทับใจถัดมา คือ โปรแกรม One Day Trip ที่ชมรมคนรักษ์ มอ.
จัดให้ ซึง่ ถูกใจบรรดา สว. จาก ขอนแก่นมาก เพราะได้ชมบ้านชมเมือง ตลอดจนสถาน
ที่สําคัญ ๆ ต่างในสงขลาอย่างหลากหลาย รวมทั้งได้ความรู้ ได้ชิมอาหารรสเลิศที่สุด
ในการเดินทางครัง้ นี้ แอบลงมติกนั ลับๆ ว่าอาหารทีไ่ หนอร่อยสุด ค�ำตอบออกมาทีร่ า้ น
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�้ำ ช่วยออกเงินค่าเข้าห้องน�้ำ ฯลฯ
ทุกคนกระฉับกระเฉง - แคล่วคล่องว่องไว ดูแทบไม่ออกว่าทุกคนสูงวัยกัน
แล้ว เราเลยคุยกันว่าการได้ออกท่องเที่ยวบ่อย ๆ พวกเราคงจะกระชุ่มกระชวยและ
มีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีเป็นแน่แท้
ขอขอบคุณท่านประธานชมรมบุคลากรอาวุโส มข. อย่างทีส่ ดุ ทีจ่ ดั โปรแกรม
ที่ให้สมาชิกได้มีความสุขกันบ่อย ๆ เช่นนี้ค่ะ
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ถ้อยค�ำขอบคุณ
จากประธานชมรมบุคลากรอาวุโส
และคณะ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ้อยค�ำตอบรับค�ำขอบคุณ
จากประธานชมรมรักษ์ ม.อ.
และบุคลากรของชมรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ค�ำขอบคุณ โดยองค์รวม และบันทึกการเดินทางตลอดเวลา 3 วัน
จากการบรรจงประพันธ์ ของ สกุณา (ปัทมาภรณ์ คงเมือง)
ข้าราชการบ�ำนาญ โรงเรียนสตรีปากพนัง
1 ในบรรดาสมาชิกทัวร์ของ มข. ในครั้งนี้

”กลอนสุภาพ “บันทึกการเดินทาง”
1
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ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมสมาชิกที่เดินทางไปทัศนศึกษา “คาเมรอน- ปีนัง” ในครั้งนี้
ใคร่ขอขอบพระคุณ อาจารย์ปัทมาภรณ์ คงเมือง หรือ “สกุณา” เป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้กรุณาบันทึกความทรงจ�ำอันน่าประทับใจยิ่ง
ไว้ในกลอนบางส่วนจากทั้งหมด 45 บท
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เล่าเรื่องสุขภาพฉบับย่อ

“อากาศหนาวเย็นเป็นอันตรายต่อตาได้”
(จากประสบการณ์ตรง)

					

ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง

ท่านอาจารย์อนันต์ หิรญ
ั สาลี ประธานชมรมฯ ได้ขอให้ผมช่วยหาบทความ
เกีย่ วกับสุขภาพมาลงในจดหมายข่าวของชมรมฯ ผมเรียนอาจารย์ไปว่า ทุกวันนี้ 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�ำลังสบาย ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรต่อสุขภาพ
หยูกยาที่เตรียมไปก็มีเฉพาะยาสามัญ
จนเช้าวันสุดท้ายของเวลาทีพ่ ักอยู่ทนี่ นั้ ตืน่ เช้าขึน้ มา อ้าว..!! ท�ำไมตาซ้าย
แดงมาก
รีบส่องกระจกในห้องน�ำ ้ ตรวจตาเองเบือ้ งต้น.ไม่มขี ตี้ า ..เฮ่อ ! ค่อยยังชัว่ หน่อย
แสดงว่าไม่ติดเชื้อ ส่องตรวจละเอียดมากขึ้น พบว่ามีเลือดออกใต้เยื่อบุตา บริเวณ
ขอบตาด�ำด้านล่าง ..แย่แล้ว  ต้องไปให้หมอตาดูดว่ น ..ท�ำไงดี ยังมีโปรแกรมช่วงเช้า
ต้องไปชมสวนราชพฤกษ์แล้วทานข้าวเทีย่ ง กว่าจะได้เวลาขึน้ เครือ่ งก็บา่ ย ๆ แล้วยัง
ต้องต่อเครือ่ งทีส่ วุ รรณภูมอิ กี กว่าจะกลับถึงขอนแก่นก็เกือบ 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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กลับถึงบ้านตาแดงยังดูไม่คอ่ ยลดลงเท่าใด ก็เพิง่ จะวันแรกเอง..แต่ไม่มากกว่า
เดิม รูส้ กึ พอใจระดับหนึง่ แต่เพือ่ ความสบายใจ ใช้มอื ถือถ่ายรูปตาตัวเองจากกระจก
แล้วส่งไลน์ให้หมอตาช่วยดูให้ เมื่อได้ค�ำตอบยืนยันมาว่าไม่ต้องรีบไปพบหมอ คืนนี้
ก็สบายใจแล้ว..
เลือดออกใต้เยื่อบุตา มีสาเหตุหลายอย่าง เกิดจากอะไรบ้าง ท�ำไมถึงน่า
กลัว ก็ต้องคิดแยกโรคตามแบบแผนของแพทย์
ผมนึกถึงคนไข้รายหนึง่ ทีม่ อี าการนี้ ได้ยาหยอดตามาใช้เหมือนคนไข้สว่ นใหญ่
คนไข้รายนีต้ อ่ มาได้ไปนวดบริเวณคอแล้วเกิดเป็นจ�ำ้ เขียวๆ จึงไปตรวจเลือดพบเป็น
มะเร็งมะเม็ดเลือดขาว ทีท่ ำ� ให้เลือดออกง่าย ต่อมามีเลือดออกในปอดและเสียชีวติ ...
แต่ผมก็เพิง่ ตรวจเลือดไป 3-4 เดือนก่อนก็ไม่มอี ะไรผิดปกติ หรือห้องแล็บ
อ่านผลผิด ...เริ่มคิดไม่ไว้ใจคนอื่น  
หรือว่าเลือดออกเป็นจาก เบบี้แอสไพริน ที่กินอยู่ แต่ขนาดน้อยมาก           
ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับผลเสีย... หรือว่าเราจะเป็นคนส่วนน้อย...คิดมากไปมั้ย?
หรือว่ามีอะไรมากระแทกตาตอนนอน.. ก็ไม่นา่ จะใช่.. เพราะไม่มเี จ็บปวด
ตรงไหน
ผมลองนึกย้อนไปในอดีต ตอนนั้นไปดอยอ่างขางช่วงหน้าหนาว ผมเป็น
ตาแดงสองข้าง แต่ไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้ ซึ่ง ณ เวลานั้นก็คิดว่าเกิดจากฝุ่นละออง
ระหว่างการเดินทาง
วันรุง่ ขึน้ ไปพบหมอตาตามทีน่ ดั ไว้ หมอบอกว่าน่าจะเกิดจาก อากาศหนาว
และแห้ง ท�ำให้เลือดออกใต้เยือ่ บุตาได้ ยาหยอดตาทีซ่ อื้ มาก็ดแี ล้ว ให้หยอดต่อ และ
ให้น�้ำตาเทียมหยอดเพิ่มอีก
ใช้เวลาเกือบอาทิตย์ อาการจึงหายเป็นปกติ
มี 2 ประเด็นในเรื่องนี้ที่น�ำมาเล่าสู่กันฟังคือ
อากาศหนาวและแห้งอาจท�ำให้เกิดเลือดออกใต้เยื่อบุตาได้
และสาเหตุของเลือดออกใต้เยือ่ บุตาในคนส่วนน้อย อาจมาจากโรคทีท่ ำ� ให้
เลือดออกได้งา่ ย เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว จึงควรตระหนักไว้บา้ ง ทางทีด่ คี วรไปพบ
หมอตาให้ช่วยตรวจดู น่าจะปลอดภัยที่สุด
ท�ำไมผมเขียนเรื่องนี้ นี่มันฤดูร้อนมากถึงมากที่สุด
ที่ผมเขียนก็เพราะก�ำลังพักอยู่ที่เมืองแคชเมียร์ ซึ่งอุณหภูมิต�่ำกว่า 10
องศา ท�ำให้นกึ ถึงเรือ่ งนีข้ นึ้ มา ก็หวัน่ ๆ ใจอยูเ่ หมือนกันว่าจะท�ำให้ตาแห้งอีกหรือไม่           
ทั้งหวังว่าน�้ำตาเทียมที่น�ำติดตัวมาคงช่วยได้อยู่หรอกนะ
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ปกิณกะ เกี่ยวกับสุขภาพ

“อยู่ 100 ปี อย่างมีความสุข”

				

หมอเฉก ธนะสิริ

ผมอยู่ได้ คุณก็อยู่ได้ The Rhythm of my Life
เคล็ดลับความสุขของผม คือ การมีครอบครัวอบอุน่ มีกนิ มีใช้อย่างพอเพียง
และต้องดูแลการกิน อยู่ของเราให้ดี ต้องกินผัก ผลไม้เยอะ ๆ ลดเนื้อสัตว์และ
อาหารพวกไขมัน ออกกําลังกายอย่างสม�่ำเสมอ และทําจิตใจให้สงบ สิ่งเหล่านี้ คือ
กุญแจที่ทําให้สุขภาพแข็งแรง และนํามาซึ่งความสุขในวัยสูงอายุ ผมมีหลัก 9 อ.
ที่เคยเขียนไว้ในหนังสือ “ทําอย่างไรจะชะลอความชราและปราศจากโรค” ไว้ว่า
1. อนาคต ซึง่ เราต้องตัง้ ใจให้แน่วแน่วา่ จะต้องมีอายุยนื ยาวอย่างแข็งแรง
2. อนามัย เราต้องดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเอง ด้วยการตรวจโรค ตรวจ
เลือดปีละ 1-2 ครั้ง เป็นประจํา
3. อารมณ์ ซึง่ สาํ คัญมาก ควรทาํ อารมณ์ให้เป็นปกติ ให้มกี ารเปลีย่ นแปลง
ทางอารมณ์น้อยที่สุด
4. ออกกําลังกาย จะต้องพอเพียงอย่างน้อยวันละ 30 นาที และทํา 4-6
วัน ต่อสัปดาห์ และเลือกชนิดของการออกกําลังกาย ให้เหมาะกับวัยและน�ำ้ หนักตัว  
5. อาหาร อาหารที่เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย ก็คือ พืชผัก ผลไม้ ถั่ว
และเมล็ดพืช เช่น เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง และที่ต้องระวัง อย่ากินพวกที่มี
ไขมัน น�้ำตาล พวกเนื้อสัตว์สี่เท้ามากนัก ต้องเคี้ยวให้ละเอียด ไม่ดื่มน�้ำระหว่างกิน
อาหาร งดดื่มน�้ำอัดลม แอลกอฮอล์ ชา น�้ำหวาน ได้ยิ่งดี
6. อากาศ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คือ ออกซิเจน และโอโซน คนใน
เมืองก็ควรหาโอกาสไปพักผ่อนตามสถานทีท่ มี่ อี ากาศบริสทุ ธิ์ เช่น ชายทะเล ป่าเขา
เป็นต้น
7. อาทิตย์ หมายถึง แสงอาทิตย์ ร่างกายเราควรจะได้รบั แสงอาทิตย์ ตัง้ แต่
ตะวันขึ้นไปจนถึงประมาณ 10.00 น. และหลัง 16.00 น. จนตะวันตกดิน เพราะ
แสงอาทิตย์ในเวลาเหล่านี้ มีรังสีอยู่หลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
8. อดิเรก ควรหางานอดิเรกทํา เพราะคนที่อยู่ในวัยสูงอายุมักจะมีเวลา
ว่างเหลือเฟือ เมื่อใดที่ว่างก็จะรู้สึกเหงา และมักคิดว่าตัวเองหมดคุณค่า ควรระวัง
อย่าให้ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเป็นอันขาด
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9. อบอุ่น พยายามสร้างความอบอุ่นขึ้นในครอบครัวของตนเองก่อน และ
เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวของลูก และหลาน เหลน แล้วสุขภาพจิตของเราจะสดชื่น
9 อ. ทัง้ หมดนี้ ผมกาํ หนดขึน้ มา ซึง่ เป็นแนวทางปฏิบตั งิ า่ ย ๆ แต่ทสี่ าํ คัญไป
กว่านั้น คือ การย�้ำคิด ย�้ำทําอยู่เสมอว่า ความตั้งใจเรา คือ อะไร ซึ่งความปรารถนา
ของผมก็คือ ตั้งใจจะมีชีวิตยืนยาวอย่างสดชื่น ปราศจากโรคภัยไปจนอายุ 120 ปี
ขณะนี้ ผมได้บริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย และบริจาคร่างกาย ให้
ร.พ. ศิรริ าช เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากวันไหนผมเสียชีวติ ก็ลองเอาไปผ่าดูซวิ า่ ส่วนไหน
ของร่างกายที่มันชํารุดไปบ้าง สภาพร่างกายผมมันเป็นยังไง ถ้ามันยังอยู่ในเกณฑ์ดี
ก็อยากจะให้นาํ แนวคิดการใช้ชวี ติ ของผมไปปฏิบตั กิ นั ดูบา้ ง จะได้ไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ
มากล�้ำกราย และจะได้มีอายุยืนยาว
และที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ คือ ที่มาของการตั้งเป้าชีวิตของผมที่บอกว่า
ผมจะอยู่ให้ได้จนถึงอายุ 120 ปี แล้วค่อยตาย
จากรายการ : WOODY TALK
เผยแพร่เมื่อ 4 ต.ค. 2015

ข้อคิด
ข้อสอบชีวิต 4 ข้อ ที่ต้องสอบผ่านให้ได้ก่อนตาย
นายแพทย์สมพร บุษราทิจ

นายแพทย์สมพร บุษราทิจ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
โรงพยาบาลศิริราช ได้เปรียบเทียบชีวิตของคนเราว่าเหมือนการทําข้อสอบ 4 ข้อ
ข้อสอบเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องสอบผ่านให้ได้ ลองมาตรวจสอบกันดูว่า คุณสอบผ่านได้
กี่ข้อแล้ว
ข้อที่ 1 ร่างกายแข็งแรง
เรื่องพื้นฐานในชีวิตของคนเราคือการมีร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพดี ซึ่งทํา
ได้ง่าย ๆ ด้วยการออกกําลังกายอย่างสม�่ำเสมอ และเจริญสติตลอดเวลา
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ข้อที่ 2 มีคนข้างตัวดี
คนข้างตัวอาจจะหมายถึงคู่สมรสหรือเพื่อน จะเป็นแบบใดก็ล้วนแต่เป็น
คนดี อยู่กับบัณฑิตจึงจะพาไปหาผล เลือกคนที่จะแต่งงานด้วยก็ควรเลือกให้ดี ถ้า
เลือกดีแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด ซึ่งเขาก็จะดูแลเราจนแก่เฒ่ามากยิ่งกว่า ไม่ใช่
เลือกเขามาแล้วปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเขา หากเลือกคนที่คิดว่าใช่ และแต่งงาน
ด้วยกันแล้ว ต่อมาในภายหลังพบว่าเขาไม่ได้ดั่งใจเรา สิ่งที่จะต้องทําคือการค้นหา
ความดีของ เขาให้พบและยอมรับความบกพร่องทีเ่ ราไม่ชอบใจ แล้วดูแลเขาให้ดดี ว้ ย
ความรักและความเข้าใจ ก็จะได้คสู่ มรสทีด่ ใี นทีส่ ดุ คนส่วนใหญ่ไม่ทาํ นุบาํ รุงคนข้าง
ตัวให้ดี คอยแต่จะทําให้เสียน�้ำใจ เช่นนี้ถือว่าสอบตก กับเพื่อนก็เช่นเดียวกัน เพื่อน
มีหลากหลายชนิด ก็ต้องเลือกวางเพื่อนไว้ในตําแหน่งต่าง ๆ กัน เพื่อนที่ดีเราก็ต้อง
ดูแลเขาให้ดเี ช่นกัน จึงจะมีเพือ่ นแท้ในชีวติ คนส่วนใหญ่เลือกคบเพือ่ นทีม่ ฐี านะและ
คิดถึงผลประโยชน์ที่เขาจะให้เราในภายหน้า การเลือกคบคนที่มีอํานาจวาสนาเช่น
นี้ถือว่าสอบตกเช่นกัน เพื่อนแท้มิใช่อยู่ที่เปลือกนอก หากแต่อยู่ในหัวใจของเรา
ข้อที่ 3 มีเงินใช้
ข้อนีน้ า่ จะเข้าใจกันดี มีเงินใช้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องร�ำ่ รวย แต่หมายความ
ว่าการมีเงินใช้และ มีความมั่นคงทางการเงิน หลักง่าย ๆ ก็คือทําให้เงินที่ไหลเข้ามา
มากกว่าเงินที่ไหลออกไปเสมอ เปรียบเสมือนน�้ำซึมบ่อทราย ทําเช่นนี้ตลอดชีวิต
ข้อที่ 4 มีจิตใจหนักแน่นแบบผู้ใหญ่
การที่คนเราจะมีจิตใจหนักแน่นแบบผู้ใหญ่ได้จะต้องมี
4.1 ความเมตตากรุณา หมั่นคิดถึงคนที่ยากลําบากกว่าเราเสมอ
4.2 มีสติ หมั่นเจริญสติอยู่เสมอๆด้วยวิธีที่ตนเองชอบและเหมาะสม
4.3 เห็นคุณค่าของงานที่ตนเองทํา
4.4 เรียนรู้อยู่เสมอและก้าวข้ามความไม่รู้ของตนเอง
จากรายการ : Good life update
เผยแพร่เมื่อ 9 ต.ค. 2017
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มีหมออยู่ 3 คน ที่จะเปลี่ยนแปลงผมไปตลอดกาล...
ตัง้ แต่ผมเรียนแพทย์ มีหมออยู่ 3 คน ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงผมไปตลอดกาล...
ตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ปี 4 ผมลืมเก็บปัสสาวะผู้ป่วยส่งตรวจตามที่พี่ปี 6 สั่งแบบ
ก�ำชับหนักหนา ตอนเช้ามา round ward กับพี่ปี 6 และอาจารย์แพทย์
อาจารย์ : “ไหนใครดูผปู้ ว่ ยเตียงนี้ ท�ำไมเมือ่ คืนไม่ได้เก็บปัสสาวะส่งตรวจ!!!”
นศพ. จ�้ำปล�้ำง่าย : “.....เอ่อ...ผะ...ผม”
พี่ปี 6 : “ขอโทษครับอาจารย์ ผมเองครับ เมื่อคืนลืมสั่งน้องเก็บครับ”
ผมอ้าปากมองหน้าพี่ หลังพีโ่ ดนอาจารย์รมุ จัดชุดใหญ่ไฟระยิบชนิดหัวสัน่
หัวคลอน ผมเดินไปยกมือไหว้จะขอโทษพี่
“เห้ย!..อะไรของเอ็งเนี่ย! ไปไป !! ...เอ็งอยู่ในความรับผิดชอบของพี่                
ความผิดเอ็งคือความผิดพี่โว้ย”
พี่ตบบ่า ผมแม่งน�้ำตาซึม
ตอนเป็นหมอ Intern คืนหนึ่งอยู่เวรกับอาจารย์ มีคนส่งคนไข้เอ็นที่มือ
ขาด เลือดอาบเต็มมือ เดินขึ้นมาคุยกับอาจารย์หน้าห้องผ่าตัดเรื่องค่าใช้จ่าย
คนไข้: “หมอ...ผมไม่มีเงิน”
อาจารย์: “ไม่ต้องพูดเรื่องเงิน....เอามือมาดูก่อน”
ผมไม่รหู้ รอกนะว่าคืนนัน้ โรงพยาบาลได้เงินไหม รูแ้ ค่วา่ คนไข้ได้ผา่ ตัดคืนนัน้
ครั้งหนึ่งผม round ward กับอาจารย์แพทย์จนมาถึงเตียงผู้ป่วยพม่า         
ซักประวัติตรวจร่างกายจนเสร็จ พอข้าวถาดหลุมของโรงพยาบาลมา เห็นผู้ป่วย
กินไปนิดเดียวแล้วส่งถาดต่อไปให้ลูก ลูกพุ้ยข้าวที่เหลืออย่างเอร็ดอร่อย
อาจารย์: “ท�ำไมกินข้าวถาดเดียวกัน 2 คน....อิ่มเหรอ”
ผู้ป่วยพม่า: “.......อิ่มจ้า”
ผมเห็นอาจารย์มองเด็กคนนั้นนิ่งนาน เด็กผอมเกร็งตัวด�ำที่ไม่มีเสื้อใส่
กางเกงเก่าซีดขาด ไม่ใส่รองเท้า มาทีไรก็จะเจอนั่งเกาะข้างเตียงประจ�ำ
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�ำ
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“แพทย์ทกุ คนรักษาคนป่วย ....แต่จะมีแพทย์บางคน ...ทีท่ ำ� มากกว่านัน้
“ผมเชื่ออย่างนั้นนะ....
หมอจ�้ำปล�้ำง่าย 28/02/2560
ปล. หมอทีด่ อี ย่ารักษาแค่ disease อย่างเดียวนะ รักษา illness ด้วยละ รักษาทัง้ กายและใจ
เครดิต พลากร โคตร์สันเที๊ยะ
ที่มา : Athikhom Suthatsanasuang เผยแพร่ วนั ที ่ 4 เมษายน 2017
www.e-toyotaclub.net
......................................................................................................

3 อย่างของชีวิต
3 อย่าง ที่ผ่านไปแล้วไม่คืนกลับมา
1. เวลา
2. ชีวิต
3. วัยเยาว์

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

3 อย่าง ที่ทิ้งไม่ได้
1. ความเชื่อ
2. ความหวัง
3. ความรัก

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

3 อย่าง ที่ไม่นิรันดร์
1. ความส�ำเร็จ
2. ทรัพย์สมบัติ
3. เกียรติยศ ชื่อเสียง
  
3 อย่าง ที่ต้องถนอมรักษา
1. พ่อแม่
2. ครอบครัว
3. เพื่อนพ้อง

3 อย่าง ที่ส่งผลท�ำลายชีวิตเรา
1. โมโห
2. โอหัง
3. ใจแคบ
3 อย่าง ที่ประมาณค่าไม่ได้
1. ความรัก
2. ความดี
3. มิตรภาพ
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3 อย่าง ที่ช่วยเราให้ส�ำเร็จ
1. ความรู้
2. สติปัญญา
3. วินัย

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

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

ทีม่ า : http://www.dhamma.thaiware.com
เผยแพร่เมือ่ : March 9, 2015 (18:20:05)

.....................................................................................................

รถสี่คันในชีวิต
ใบทั้งสี่ในชีวิต
ขวดทั้งสี่ในชีวิต
เตียงทั้งสี่ในชีวิต
หนึ่งทางในชีวิต
สองดีในชีวิต
สามสหายในชีวิต

:
:
:
:
:
:
:

ชีวิต ก็เท่านี้

รถเข็นเด็ก  รถจักรยาน  รถยนต์  รถเข็นคนไข้
ใบสูตบิ ตั ร  ใบประกาศนียบัตร  ใบทะเบียนสมรส  ใบมรณบัตร
ขวดนม   ขวดน�้ำ   ขวดเหล้า   ขวดน�้ำเกลือ
เตียงเด็ก   เตียงเดี่ยว   เตียงคู่   เตียงคนไข้
ทางที่ต้องเดินด้วยตนเอง
สุขภาพดี   ก�ำลังใจดี
คนที่กล้าให้ยืมเงิน    คนที่มาร่วมงานแต่งงานของคุณ    คน
ที่มาส่งคุณขึ้นเชิงตะกอน
สี่ทุกข์ในชีวิต : ตัดใจไม่ได้   สละไม่ได้   ยอมแพ้ไม่ได้   ปลงไม่ได้
ห้าคติในชีวิต : ต่อให้ยากก็ต้องยืนหยัด ต่อให้ดียังไงก็ต้องจาก
ต่อให้แย่ยงั ไงก็ตอ้ งมัน่ ใจในตนเอง ต่อให้มมี ากมายก็ตอ้ งประหยัด
ต่อให้แล้งก็ต้องมีน�้ำใจ
หกทรัพย์ในชีวิต : ร่างกาย ความรู้ ความฝัน ความศรัทธา ความมัน่ ใจ ความกล้าหาญ
ชีวิตคนมันสั้น รักกันไว้เถิด
ที่มา : เพจ นุสนธิ์บุคส์
เผยแพร่วันที่ 20 มีนาคม 2017
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ขำ�ขัน...เหตุจากภาษา
ส้มลูกละ 3 บาท ต้องมีเงินกีบ่ าทถึงจะซือ้ ส้มได้ 5 ลูก จงเลือกค�ำตอบทีถ่ กู ทีส่ ดุ
ก. 19 บาท ข. 17 บาท ค. 15 บาท    ง. 12 บาท
เด็กชายเหวอ : ง. 12 บาทครับคุณครู
ครู :   
เธอไม่เคยท�ำให้ครูภูมิใจเลยนะ 5x3=15 ต้องตอบ ค. สิ  
ครูคงให้เธอขึ้น ป.3 ไม่ได้หรอก
เด็กชายเหวอ : ให้ผมขึน้ เถอะครับครู ก็โจทย์มนั บอกว่าจงเลือกค�ำตอบทีถ่ กู ทีส่ ดุ 5 ลูก 12 บาท
                    นี่ถูกที่สุดแล้วนะครับคุณครู
ที่มา : www.pantip.com
จากคุณ : คุณโอพ่อพระ เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2552

ลูกค้า : ท�ำไม  มะลิ  กุหลาบ ดาวเรือง
ใช้ดอกสดได้
         ทีดอกรักท�ำไมใช้พลาสติก
แม่ค้า : เดี๋ยวนี้รัก แท้ มันหายากค่ะคุ๊ณ
************************************
B : ข้าก็เพิ่งรู้ตัวว่า ข้าก็ไม่ธรรมดา
เป็นคนดี
A : เหรอ… ไงละ
B : เมื่อเช้านี้เอง หัวหน้าบอกว่า  
    : “มึงนีด้ นี ะ วัน ๆ ไม่ทำ� เหีย้ 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
   ประธานชมรม
                    รองประธานชมรม 1

นาฏชุดา อรัญนารถ

ชูศรี คูชัยสิทธ์
          รองประธานชมรม 2

ผศ.นิยะดา ห่อนาค รศ.พนิษฐา พานิชชาชีวะกุล รศ.สุวฒ
ั น์ จิตต์ปราณีชยั

ผศ.อนันต์ จิรวิบูลย์

กิตติพงษ์ วงศ์วิชิต

รศ.ฉันทนา อารมย์ดี

สมพงษ์ พันธุรัตน์

ศ.สมบูรณ์ เทียนทอง ผศ.อนงค์ รุ่งแจ้ง

ธนรัตน์ สอนสา
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รายชือ่ - ทีต่ ดิ ต่อ คณะกรรมการชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2561-2564)
ล�ำดับ
ชื่อ - สกุล
1 ผศ. ดร.อนันต์ หิรัญสาลี
ประธานชมรม
2 รศ.อัมพน ห่อนาค
รองประธานคนที่ 1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นางสาวชูศรี คูชัยสิทธิ์
รองประธานคนที่ 2
นางนาฏชุดา อรัญนารถ
กรรมการ
ผศ.นิยะดา ห่อนาค
กรรมการ
รศ. ดร.พนิษฐา พานิชชาชีวะกุล
กรรมการ
รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย
กรรมการ
ผศ. ทพ.อนันต์ จิรวิบูลย์
กรรมการ
นายกิตติพงษ์ วงศ์วิชิต
กรรมการ
ศ. นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง
กรรมการ
ผศ.อนงค์ รุ่งแจ้ง
กรรมการ
รศ. ดร.ฉันทนา อารมย์ดี
กรรมการ
ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน์
กรรมการ

ที่อยู่
12 หมู่ 20 ถ.สีหราชเดโชชัย  
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
734 หมู่ 14 ซ.หนองไผ่-รพช. ถ.หนองไผ่โกธา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
366 หมู่ 21 ซ.โชคชัย 2 ถ.ศรีจันทร์
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนก่น 40000
345/13 หมู่ 2 บ้านสายฝน ถ.มิตรภาพ
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
734 หมู่ 14 ซ.หนองไผ่-รพช.  ถ.หนองไผ่โกธา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
324/118 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ หมูบ่ า้ นศิริ
พร 3 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
123/1070 หมู่ 16 หมูบ่ า้ นศูนย์แพทย์ 4
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
263 หมู่ 14 ซ.มิตรสัมพันธ์ ถ.กลางเมือง
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
324/126 ศิริพร3 ถ. มิตรภาพ ต. ศิลา
อ เมือง จ ขก 40000
499/6 ราชาซิตี้ หมู่ 2  ต. ศิลา ถ.มิตรภาพ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
281/19 หมูบ่ า้ นขอนแก่นวิลล่า ถ.มิตรภาพ
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
664 หมู่ 24 ซ.ร่มเย็น ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์/e-mail
089-4224491
anahir@kku.ac.th
081-9649693
ampon@kku.ac.th,
amponh1@gmail.com
084-4285742
chusri@kku.ac.th
084-6854063
nararu@kku.ac.th
085-0089400
niyada@kku.ac.th
081-9758347
panittha@kku.ac.th
081-9543720
suwatjit@hotmail.com

081-6611091
anan@kku.ac.th
089-6177799
kitwon@kku.ac.th
081-5921576
somthi@kku.ac.th
081-8728157
ranong@kku.ac.th
089-7094599
chaaro@gmail.com
081-8729558
sompongpunturat@
gmail.com
123/122 หมูบ่ า้ นชัยพฤกษ์เลควิว หมู่ 7 081- 6617173
นางสาวธนรัตน์ สอนสา
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 thasor@kku.ac.th
กรรมการ
กองทรัพยากรบุคคล
085-8533123
นายสถิตย์ แก้วบุดดา
ผอ.กองทรัพยากรบุคคลกรรมการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
และเลขานุการ
40002
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