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ผอ. อยากคุย
(จริงๆ)

 ขอกล่าวค�าสวัสดีมายังชาวสถาบัน ฯ ที่รักทุกท่านอีกครั้งในช่วงเข้าสู ่            

เดอืนเทศกาลปใีหม่ของไทยเรา  เดอืนเมษายน ของทกุปนี่าจะเปน็เดอืนทีเ่ราทกุคนชอบ

กนัมาก อยากให้มาถงึเรว็ ๆ  และผ่านไปช้าช้าหน่อยได้กด็ ีเพราะถอืเป็นเดอืนทีม่วีนัมหา

สงกรานต์ มปีระเพณรีดน�า้ด�าหัวผู้อาวุโสของเมอืงเหนอืเรา  แถมยังเป็นเดอืนที่น่าจะมี

วันหยุดราชการรวมกันแล้วมากที่สุดกว่าทุกเดือนในรอบปีอีกด้วย  หลายท่านจึงถือ

โอกาสลาพกัผ่อนบ้าง ลากจิบ้างเพือ่จะได้มวีนัหยดุยาวตดิกนัหลายวนัเพือ่เดนิทางกลบั

ไปเยี่ยมครอบครัวในต่างจังหวัดนานหน่อย  เพื่อน ๆ เราหลายคนบ้านเกดิเดมิมาจาก

ภาคอสีาน บางคนมาไกลจากภาคใต้ก็ม ี จะได้พาลูก ๆ  กลับไปเยี่ยมญาตกิันโดยพร้อม

หน้า  ส่วนบางคนที่มเีงนิเหลอืใช้หน่อย (หวังว่าจะไม่มใีครลงทุนกู้เงนิและผ่อนส่งเพื่อไป

เที่ยว) และยังเป็นช่วงปิดเทอมของลูก ๆ บวกกับอากาศที่มีแต่หมอกควันอย่างมากใน

เชียงใหม่ปีนี้  ก็ขอยกเป็นข้ออ้างพาครอบครัวหลบไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อสูดอากาศ

บริสุทธิ์ และเป็นการพักผ่อนทัศนศึกษาร่วมกับครอบครัวอีกด้วย  ก็เห็นมีหนังสือ          

ขออนุมัตติ่างประเทศผ่านเข้ามาให้เซ็นต์อยู่หลายรายเหมอืนกันในปีที่ผ่านมา 

 ยังไงก็ขอถอืโอกาสอวยพรล่วงหน้าให้ทุกท่านมแีต่ความสุขกันทั่วหน้า และได้

พักผ่อนกับครอบครัวอย่างเต็มที่ในช่วงเทศกาลวันแห่งครอบครัวในปีนี้ และขอให้เดิน

ทางกลับมาท�างานโดยสวัสดภิาพกันทุกคน จ�าไว้ว่า “เมาไม่ขับ หลับก็ไม่ขับ ขับไม่โทร” 

ตามทีม่กีารรณรงคด้์วย  ส�าหรบัวนัประเพณรีดน�้าด�าหวัและขอพรจากผูอ้าวโุสของทาง

สถาบัน ฯ ซึ่งปกติเราจะจัดขึ้นในช่วงเช้า เสร็จแล้วค่อยยกขบวนแห่ต่อไปร่วมงานกับ

คณะ/สถาบัน /ส�านัก ต่าง ๆ ใน มช. ที่ตกึหน้า ในช่วงบ่ายแก่ ๆ  ตอนนี้ก�าหนดออกมา

แล้ว เป็นวนัศกุร์ที ่27 เมษายน 2555 กข็อแจ้งมาให้ทราบก่อนล่วงหน้า จะได้ตระเตรยีม

ตัวกันไว้เพื่อมาร่วมงานประเพณทีี่เราปฏบิัตสิบืเนื่องกันมาทุกปีนะครับ

 อย่างทีไ่ด้เกริน่น�าไปบ้างในสารสถาบนั ฯ ฉบบัรบัปีใหม่ก่อนหน้านี้ว่า ในปี 2555 

นี้ สถาบัน ฯ น่าจะมีงานเข้ามากอยู่พอสมควร เอาตั้งแต่เริ่มตอนนี้ ก็มีแต่ปัญหา        

หมอกควันทั่วภาคเหนอืรอบ ๆ เมอืงเชยีงใหม่ แถมปรมิาณฝุ่นขนาดเล็กที่วัดได้ยังมคี่า

สูงเกินมาตรฐานความปลอดภัยไปมากถึงสอง-สามเท่าในบางวันบางช่วงเวลา ท�าเอา

งานแสดงพชืสวนโลกเงยีบไปถนัดตาในเดอืนมนีาคม  แต่พอวันสุดท้าย ซึ่งมกีารจัดพธิี

ปิดงานพชืสวนโลกในช่วงเย็นวันที่ 14 มนีาคม 2555 กลับมพีายุฝนฟ้าคะนองเกดิขึ้นทั่ว
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เมอืงเชยีงใหม่ พัดเอาต้นไม้ และป้ายขนาดใหญ่ในงานพชืสวน

โลกล้มกนัระเนระนาด จนต้องเปลีย่นแผนท�าพธิปิีดแบบกระชบั 

จบสัน้กว่าทีว่างแผนไว้  กย็งัดทีีม่าเกดิพายฝุนเอาวนัสดุท้ายของ

งาน  เพราะไหน ๆ ก็ต้องจัดเก็บงาน ถอดป้ายต่าง ๆ อยู่แล้ว 

และที่ส�าคัญก็คือ พายุฝนที่กระหน�่าลงมาอย่างหนักยังช่วยลด

ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศลงไปได้มากทีเดียว แต่พอผ่านไป

ได้เพยีง 2-3 วัน หมอกควันฝุ่นละอองก็กลับมาเยี่ยมเชยีงใหม่

อกีรอบ เพราะยงัเห็นมกีารเผาป่าบนแนวเทอืกเขาดอยสเุทพกนั

อยู่อกี กไ็ด้แต่หวงัว่าเราจะพ้นจากภาวะนี้ไปได้ในเดอืนเมษายน

นี้ครับ  

 ส�าหรับสถาบัน ฯ หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ภายใต้ศนูย์วจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพประยกุต์ น�าทมีโดยเจ๊ใหญ่

ของเรา ดร.ทพิวรรณ กับทมีน้อง ๆ ผู้ขยันขันแข็ง ทัง้ธัญภรณ์ 

ดร.(หมาด ๆ )สุรัตน์ และน้องอกีหลายชวีติ ร่วมกับอาจารย์จาก

คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทย์ มีงานเข้ามาหาไม่

ขาดมอืในช่วงนี้  ทมีต้องลงพื้นทีเ่กบ็ข้อมลูเกีย่วกบัมลภาวะทาง

อากาศกันตลอด แถมบรรดาสื่อมวลชนก็พยายามโทรตามขอ

สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันในภาคเหนอื  และยังไปให้

สัมภาษณ์ผ่านทางรายการมองเมอืงเหนือ ช่อง 11 และเห็นว่า

อาจจะมีการติดต่อให้ไปจัดรายการร่วมกับผู้น�าในท้องถิ่นที่

อ�าเภอพร้าวผ่านทางสถานโีทรทศัน์ในปลายเดอืนมนีาคม  กข็อ

เป็นก�าลังใจให้ทีมมลภาวะ ฯ ที่ท�างานทุ่มเทสร้างสรรค์งาน

วชิาการที่มคีุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมภาคเหนอื และได้

ช่วยสร้างชื่อเสยีงของสถาบัน ฯ ให้เป็นที่รู้จัก

 หากพิจารณาดูแนวโน้มแล้ว ปัญหาเรื่องหมอกควัน

คงจะยงัอยูก่บัภาคเหนอืของเราไปอกีหลายปีตราบใดทีเ่รายงัไม่

สามารถหาวธิกีารแก้ไขปัญหาได้อย่างบูรณาการ ทัง้การสร้าง

จิตส�านึกที่ดีให้แก่ชุมชน ลดการเผาป่า การเผาซากพืชทาง

เกษตร การสร้างทางเลอืกให้แก่เกษตรกรสามารถเอาซากวสัดุ

เหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นทดแทนการเผา

ได้ แถมรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหลายยังต้องไป

แสวงและสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

พร้อม ๆ  กันจากประเทศเพื่อนบ้านรอบ ๆ  เราอกีด้วย  งานนี้จงึ

ไม่หมูที่จะแก้ไขปัญหาได้ง่าย ๆ ในระยะเวลาสัน้ ๆ  น่าจะเป็น

หมเูขี้ยวตนัแถมเหนยีวมากอกีต่างหาก  จงึเชือ่ว่าทมีมลภาวะ ฯ 

คงมงีานวจิยัและงานบรกิารวชิาการทีจ่ะได้รบัทนุวจิยัสนับสนุน

จากส่วนกลางให้ท�างานต่อเนื่องไปอีกนานหลายปี จนกว่า

ปัญหามลภาวะทางอากาศจะหมดไปจากภาคเหนอืของเราครบั

 ในช่วงที่ผ่านมา ทางสถาบัน ฯ ได้ช่วยกันจัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถาบัน ฯ ในช่วง 5 ปี ข้างหน้า              

พ.ศ. 2555 – 2559 ได้รองผู้อ�านวยการ ศ.นพ.ขวัญชัย เป็น    

หัวเรอืใหญ่ ท�าร่วมกับแกนน�าจากส่วนงานต่าง ๆ ในสถาบัน ฯ

ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และท�าแผนแม่บท

ที่ได้แต่งตั้งขึ้น  ซึ่งตัวแผนยุทธศาสตร์นี้ ได้มีการน�าเสนอผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการอ�านวยการของสถาบัน ฯ ไป

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ไปแล้ว และได้มีการน�าเนื้อหา      

หลกั ๆ  ของแผนยทุธศาสตร์และแผนแม่บทมาน�าเสนออยูใ่นสาร

สถาบัน ฯ ฉบับนี้ด้วย ก็ขอช่วยกันศกึษา ท�าความเข้าใจ และใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาให้สถาบัน ฯ ได้ก้าวหน้าไปสู่การเป็น

เลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้สอดคล้องกับ      

วสิัยทัศน์ที่พวกเราได้ร่วมกันเห็นชอบไปแล้วครับ  

 ส่วนอกีเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่มาก ๆ ส�าหรับพวก

เราในปีนี้ กค็อื การเตรยีมความพร้อมทีจ่ะสมคัรเข้าแข่งเพือ่รบั

การคัดเลือกเป็นหน่วยงานวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial Unit, 

CTU) ภายใต้เครือข่ายการวิจัยทางด้านโรคเอดส์ ที่รับทุนของ

สถาบนัสขุภาพแห่งชาตปิระเทศสหรฐัอเมรกิา (NIH) อกีรอบ  ซึง่

ในรอบทีผ่่านมา  เราได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นหนึง่ในสถาบนัวจิยั

ชัน้น�าที่ได้เป็น CTU ที่กระจายอยู่ทั่วโลกมาแล้วครัง้หนึ่ง ซึ่งจะ

ครบรอบ 7 ปีในปีหน้า  จงึเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเตรยีมความ

พร้อมเพื่อสมัครเข้าแข่งอีกรอบ ตอนนี้ก�าลังรอประกาศอย่าง

เป็นทางการเพื่อจะได้เตรียมเขียนเอกสารแสดงเจตจ�านง       

และรายละเอยีดแสดงความพร้อมของสถาบัน ฯ ที่จะขอสมัคร

เป็น CTU ต่ออีก หากเราได้รับการคัดเลือกอีกครั้ง ก็จะมีทุน

สนับสนุนการวิจัยด้านโรคเอดส์และโรคอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น     

โรควัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบ ฯลฯ ต่อไปอกีนาน 7 ปี จงึเป็น

ความท้าทายส�าหรับสถาบัน ฯ อีกครั้ง และเท่าที่ทราบมาใน  

ครัง้นี้ ทาง NIH ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทุน จะลดจ�านวน CTU ทั่วโลก

ลงจ�านวนมากพอควร จงึยิง่ท�าให้การแข่งขนัในรอบใหม่นี้นา่จะ

มคีวามเข้มข้นและท้าทายมากเข้าไปอกี

 ส�าหรับทวีปเอเซียที่เป็นคู่แข่งส�าคัญของเราก็จะมี

ประเทศอินเดีย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ส่วน

ภายในประเทศไทยเราอาจจ�าเป็นต้องจับมือท�างานด้วยกันให้

เป็น THAILAND CTU มากกว่าจะมาแข่งกันเองเหมอืนเช่นครัง้ที่

ผ่านมา  ตอนนี้ก�าลังอยู่ในช่วงของการเตรยีมฟอร์มทมีช่วยกัน

เขยีนเอกสารซึ่งเข้าใจว่า เอกสารคงจะมจี�านวนหลายร้อยหน้า 

น�าห้นักหลายกโิล ที่ต้องเขยีนรายละเอยีดเกี่ยวกับความพร้อม

ของสถาบนั ฯ และการประสานงานกบัสถาบนัวจิยัแห่งอืน่ ๆ  ใน

ประเทศไทย ส่วนความคืบหน้าคงจะได้เอามาเขียนเล่าให้ชาว

สถาบัน ฯ ได้รับทราบเป็นระยะในโอกาสต่อไปผ่านทางสาร

สถาบัน ฯ นี้ครับ



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   3

 สุดท้ายนี้ ขอกล่าวค�าขอบคุณมายังทุกท่าน ที่มีส่วน

ช่วยเหลือขับเคลื่อนงานในส่วนต่าง ๆ ของสถาบัน ฯ ไม่ว่า         

จะเป็นบุคลากรในศูนย์วิจัยทั้ง 4 ศูนย์ ส่วนงานสนับสนุน        

ส่วนกลาง และส่วนของส�านักงานสถาบัน ฯ ความส�าเร็จอย่าง

สูงในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อตั้งสถาบัน ฯ มาจนถึง

วันนี้  พวกเราทุกคนได้มสี่วนช่วยกันท�าให้สถาบัน ฯ เป็นที่รู้จัก

ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก  ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้        

สร้างสรรค์งานวจิัยที่มคีุณค่า งานวจิัยของเราหลายเรื่องได้น�า

ไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการป้องกันและรักษาโรคเอดส์  

ในระดับประเทศและระดับโลก  ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้เกิดขึ้นได้

เพราะการทุ่มเทท�างานร่วมกันเป็นทมีของทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น

นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานสนับสนุนทุก  

ภาคส่วนของสถาบัน ฯ ขอเป็นก�าลังใจให้พวกเราได้ช่วยกัน  

สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ และเชื่อมั่นว่า เพราะสิ่งดี ๆ ที่เราได้ทุ่มเท

สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน ฯ จะส่งผลสะท้อนให้เราผ่านการ  

คัดเลือกและได้รับการสนับสนุนให้ทุนท�างานวิจัยต่อเนื่องไป         

อกีนาน....แสนนาน พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

##########
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“เล่าขานงานวิจัย”
ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ. เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ จัดกิจกรรมบริการ

วิชาการให้กับงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  กลุ่มงาน

ป้องกันและควบคุมโรค ส�านักการสาธารณสุขและ        

สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยอบรมเรื่อง 

“ปฏบิตัตินอย่างไรให้ปลอดภยัและอยูร่่วมกบัสงัคมอย่าง

มีความสุข” และมีผู ้ติดเชื้อที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธ ิ     

รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาล

นครเชยีงใหม่ จ�านวน 87 คนร่วมกจิกรรม ซึ่งมทีัง้การ

แนะน�าสถาบัน ฯ การถามตอบเรื่องเอดส์ เกี่ยวกับการ

ใช้ชวีติประจ�าวัน อะไรตดิ/ไม่ตดิ การป้องกันตนเอง และ

คนรอบข้าง โดยคุณวิลาวัลย์จาก R-RE การบรรยาย

ความรู้เรือ่งโรคเอดส์จาก พญ. นนัทสิา การแนะน�า และ

ประชาสมัพนัธ์ โครงการวจิยั HPTN 063, A5279, START 

โดยคุณมนต์เทียน และคุณดาราลักษณ์ ท�าให้มีผู้สนใจ  

ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการวิจัยต่าง ๆ 

จ�านวนมาก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 

 สถาบัน ฯ โดยศูนย์วจิัยด้านโรคเอดส์ จัดการประชุม

เพื่อแจ้งผลการศึกษา และระดมสมองเกี่ยวกับการขยายผล      

ของโครงการ RETA วันที่ 2 มนีาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม

แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ โดยมีแพทย์หญิงเพชรศรี ศิรินิรันดร์        

ผูอ้�านวยการศนูย์อ�านวยการบรหิารจดัการปัญหาเอดส์แห่งชาต ิ

ให้เกยีรตมิาเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ

ด้วยผู้บริหาร ผู้ก�าหนดนโยบาย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน

ด้านเอดส์จากทัง้ใน และต่างประเทศ จ�านวน 40 คน โครงการ 

RETA เป็นโครงการที่สถาบัน ฯ จะร่วมกับ Burnet institute 

ประเทศออสเตรเลีย RTI international ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชยีงใหม่ และองค์กรพัฒนาเอกชน 2 แห่ง คอื M Plus 

และ Violet home  ศกึษาประมาณการทรัพยากรที่จ�าเป็น และ 

ที่ยังขาดอยูในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ ่มชายม ี          

เพศสัมพันธ์กับชาย
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 การตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีเริ่มมีบทบาทส�าคัญ

ในขบวนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีมากขึ้น  

เรื่อย ๆ ในประเทศตะวันตกที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากเป็นที่ทราบ

กันดวี่าการตดิเชื้อไวรัสเอชพวีนีี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตดิเชื้อ

ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งมปีระมาณ 15 ชนดิ (high-risk type) 

เป็นสาเหตุส�าคัญในการก่อมะเร็ง การด�าเนนิงานโครงการวจิัย

ที่เกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอชพวี ี(HPV, Human papillomavirus) ของ

ศนูย์วจิยัด้านชวีโมเลกลุ ฯ ทีผ่่านมาได้ร่วมกบัคณะแพทยศาสตร์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ด�าเนนิการวจิัยร่วมในลักษณะสหสาขา  

 ได้มงีานวจิยัหลายโครงการเช่น การตรวจและจ�าแนก

ชนดิของเชื้อไวรสัเอชพวีกีลุม่เสีย่งสงูต่อการเกดิมะเรง็ในชิ้นเนื้อ

จากปากมดลูกที่มรีอยโรคของสตรภีาคเหนอื ความส�าคัญของ

การตรวจพบเชื้อและชนดิของ human papillomavirus ในต่อม 

น�า้เหลอืงของผูป่้วยมะเรง็ปากมดลกูต่อการรกัษาและพยากรณ์

โรค และที่ก�าลังด�าเนินการในปัจจุบันคือการศึกษาแนวทางใน

การน�า liquid based cytology และ HPV DNA test มาใช้ในการ

ตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู การวางแผนการรกัษา และการ

ตดิตามผู้ป่วยที่มรีอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งที่ปากมดลูก ซึ่ง

เป็นการศกึษาในประชากรสตรปีระมาณ 2.800 ราย โดยได้รับ

ทุนสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภายใต้

โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการด้าน

ไวรสัเอชพวีขีองกลุม่เครอืข่ายวจิยัทีเ่ริม่ด�าเนนิการตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2551 ได้เริ่มมีความพร้อมจึงเข้าร่วมในการประเมินมาตรฐาน

การตรวจเชื้อไวรัสเอชพีวีที่ด�าเนินการโดยองค์การอนามัยโลก 

(WHO HPV DNA Proficiency Test) ในปี พ.ศ. 2553 รวมทัง้ได้

เข้าร่วมในปี 2554 ที่ผ่านมาเช่นกัน ซึ่งได้ผลการด�าเนนิงานเป็น

ที่น่าพอใจ 

 ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กลุ่มวิจัยได้มีโอกาส

พบปะ และแลกเปลี่ยนความรู้และหารือเพื่อหาแนวทางการ

ด�าเนนิงานวจิยัด้านการตดิเชื้อไวรสัเอชพวีใีนกลุม่ประชากรชาย

รักชายซึ่ งสถาบัน ฯ มีแผนการด�า เนินการวิจัยโดยม ี                         

Dr. Toshiyuki Miura นักวจิัยจากญี่ปุ่นร่วมด�านนิการ



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  6

ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด 
ผศ.นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์

• ผศ.นพ. อภนิันท์ อร่ามรัตน์ ได้เข้าร่วมประชุมวชิาการ

สารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ในฐานะคณะ

กรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด 

เป็นการจัดประชุมวชิาการร่วมกับ Asia-Pacific Society 

of Alcohol and Addiction Research (APSAAR) ในหัวข้อ 

“ ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ส า ร เ ส พ ติ ด น า น า ช า ติ

เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาองค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 

6-8 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมจีุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

เป็นเจ้าภาพ 

• ผศ.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ได้รับเชิญจาก UNAIDS 

กรุงเทพ ฯ ให้ไปร่วมให้ค�าปรกึษาในการวางแผนด�าเนนิ

โครงการ Harm Reduction Program at demonstration 

sites เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งพบว่ามีความ

ต้องการให้เครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดให้การ

สนบัสนนุด้านการประเมนิผลแก่กรมควบคมุโรคในพื้นที่ 

demonstration sites ประมาณ 3-5 แห่ง ทั่วประเทศ 

• โครงการระบบฐานข้อมูลความชุก และความรุนแรง

ของปัญหาการดื่มสุราของผู ้กระท�าความผิดจังหวัด

เชยีงใหม่และล�าพนู ได้จดัเตรยีมอบรมแก่เจ้าหน้าทีแ่ละ

อาสาสมัครของสถานพนิจิ ฯ ศนูย์ฝึก ฯ และคมุประพฤต ิ

เกี่ยวกับโปรแกรมฐานข้อมูลและการทดลองใช้ฐาน

ข้อมูลดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2555 พร้อมทั้งผลิต

โปสเตอร์เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมการให้ความรูข้องหน่วย

งานต่าง ๆ

• ศูนย์ ฯ ได้ต้อนรับ พญ.Li Lei นศ.ปริญญาเอกจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาส มาดูงานเรื่อง RDS 

ในกลุ่ม IDU เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2555

• ศนูย์ ฯ ได้ต้อนรบัคณะจาก UNICEF ซึง่มาประชมุเพือ่ปรกึษา

การจดัท�าแผนงานส�าหรบัเยาวชนกลุม่เสีย่งต่อการตดิเชื้อ HIV 

จากการฉดียาเสพตดิ ในวันที่ 13 มนีาคม 2555

• UNAIDS เชิญ นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ไปร่วมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การน�า วธิกีาร network scale-up มาใช้ในการ

ประมาณการจ�านวนกลุ่มเสี่ยงต่อการตดิเชื้อ HIV โดยเฉพาะ

ในกลุ่ม IDU ในวันที่ 28-30 มนีาคม 2555 ที่ New York, USA

• โครงการน�าร่อง: การศึกษาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่

ของกลุ่มผู้พ้นโทษจากเรอืนจ�ากลางเชยีงใหม่ เริ่มด�าเนนิการ

คัดกรองมาตัง้แต่วันที่ 12 กันยายน 2554 มผีู้พ้นโทษเข้าร่วม

โครงการ 52 คน บคุคลในครอบครวัของผูพ้้นโทษ 10 คน และ

เจ้าหน้าที่ให้การอบรมของเรอืนจ�ากลางเชยีงใหม่ 10 คน เจ้า

หน้าที่ได้ท�าการสัมภาษณ์เชงิลกึเจ้าหน้าที่ที่ให้การอบรมและ

ครอบครวัของผูพ้้นโทษเสรจ็สิ้นทัง้หมดในวนัที ่11 พฤศจกิายน 

2554 และก�าลังอยู่ในขั้นตอนของการติดตามผู้พ้นโทษหลัง

พ้นโทษ 1 เดอืน และ 6 เดอืน
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ดร.ศักดา พรึงลำ ภู

 เวลาผ่านไปอย่างรวดเรว็ เผลอแผลบเดยีวกจ็ะเข้าปีใหม่ไทยในเดอืนเมษายนแล้วนะครบั ปีนี้กต็รงกบัวนัที ่13-16 เมษายน 

ก็จะมีโอกาสหยุดกันยาว 4 วันครับ ส�าหรับช่วงนี้อากาศก็เริ่มร้อนขึ้น หมอกควันก็ยังมีอยู่ ก็ขอให้พวกเราชาวสถาบัน ฯ ดูแล

สุขภาพกันหน่อยนะครับ 

 เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2555 ศาสตราจารย์  

นายแพทย์กติตพิันธุ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าหน่วยวจิัยโภชนาการ 

ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจ�าปี 

2554 ระดับด ี สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวจิัย

เรื่อง  การศกึษาความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกดิภาวะ

แทรกซ้อนของการผ่าตัด Carotid Endarterectomy”

 และ เรือ่งทีส่าม เมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2554  ดร.ศกัดา 

พรึงล�าภู หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

ได้รับรางวัลโล่ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหดิล (ประเภทบูรณาการทั่วไป) ประจ�าปี 2554 จากสมาคม

ศษิย์เก่าบัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหดิล

 ในชว่งเดอืนกมุภาพนัธ์ และมนีาคมทีผ่่านมากม็เีรือ่ง

ที่น่ายนิดเีกี่ยวกับบุคลากรของสถาบัน ฯ อยู่ 3 เรื่องคอื เรื่อง

แรก ผู้อ�านวยการของสถาบัน ฯ รศ. สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ 

จะได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ใน

อนาคตอันใกล้นี้
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หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

หน่วยวิจัยระบบสุขภาพ

- โครงการวจิัยเรื่อง  “ผลของการสัมผัสสารเคมกี�าจัดศัตรูพชื

ต่อทารกในครรภ์และการพัฒนาระบบประสาทในเด็กแรกเกิด 

การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าตั้งแต่แรกคลอด” (R21) ได้

ด�าเนินการรับอาสาสมัครหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ใน        

โรงพยาบาลฝาง อ�าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่ขณะนี้ มอีาสา

สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 59 คน ยังไม่ม ี      

อาสาสมัครที่คลอดลูกในช่วงเดอืนที่ผ่านมา

- โครงการวจิัยเรื่อง “การขยายผลการวจิัยมลพษิทางอากาศ

และผลกระทบสุขภาพ สู่ชุมชนเพื่อการเรียนรู้และลดแหล่ง

ก� า เนิ ดฝุ ่ น ในอากาศในชุมชนภาค เหนือตอนบนของ

ประเทศไทย”( G3) ได้ร่วมน�าเสนอผลการวจิัยในโครงการผ่าน

ทางรายการมองเมอืงเหนอื ในวันที ่15 มนีาคม 2555 ทางสถานี

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ส�านัก

ประชาสัมพัน์เขต 3 จ.เชยีงใหม่ ในช่วงเวลา 08.45 – 09.00 น. 

โดยมีผู้ร่วมรายการ คือ ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล และ 

ผศ.สุชาต ิเกยีรตวิัฒนเจรญิ นักวจิัยร่วมในโครงการ และเป็นผู้

คดิคน้ประดษิฐเ์ครือ่งวดัปรมิาณฝุน่ละอองขนาดเลก็ในอากาศ 

เครือ่งต้นแบบ ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากโครงการฯ พร้อมทัง้ได้

มีการจัดประชุมสรุปโครงการ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555          

ณ ห้องประชุมสถาบันฯ โดยมนีักวจิัยในโครงการ คอื ผศ. นพ. 

สมรักษ์  รังคกูลนุวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ผศ. นพ. นิสิต    

วรรธนักฉริยา รศ. ดร. ขวัญชัย รัตนเสถียร รศ. อุทุมมา    

มฆีะเนม ี ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภญิโญ และรศ. นพ.สุวัฒน์  

จรยิาเลศิศกัดิ ์เพือ่ประชมุสรปุโครงการรวมทัง้ผลการวจิยัและ

ชมสมรรถนะของเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็น

เครื่องต้นแบบด้วย

 การด�าเนินงานในส่วนของกลุ ่มงานวิจัยระบบ

สุขภาพ   ศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์   ส่วน

ใหญ่เป็นการติดต่อประสานงานกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาค

จังหวัด ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ด�าเนนิงานร่วมในโครงการ

พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมโีภชนาการสมวัย และมี

การลงพื้นที่ เพื่อนิเทศ ติดตามผลการด�าเนินงานของ              

โครงการ ฯ ในพื้นที่เป้าหมาย (ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สถานรับเลี้ยงเด็ก และ โรงเรยีน) รวมทัง้เตรยีมความพร้อม

ให้กับพื้นที่ดังกล่าว ในการรับการประเมนิเพื่อเป็นศูนย์เรยีน

รูต่้อไป ทัง้ในจงัหวดัเชยีงใหม่ และ จงัหวดัล�าปาง  มกีารอบรม

ผู้ประเมินโครงการ ฯ ให้กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และใน        

เร็ว ๆ นี้ คอืวันที่ 3 เมษายน และ 4 เมษายน 2555 จะมกีาร

จัดประชุมใหญ่ เพื่อสรุปผลส�าเร็จของโครงการ ฯ ซึ่ง      

ด�าเนนิการมาแล้ว 3 ปี (2552-2555) ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ และ

จังหวัดล�าปางตามล�าดับ ส่วนงานในด้านอื่น ๆ ก็มกีารจัดท�า

รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัย ฯ ต่าง ๆ ได้แก่ 

โครงการวเิคราะห์ผลการประเมนิกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 

ระดับท้องถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2554 และ 

โครงการประเมนิผลการด�าเนนิงานของศนูย์ประสานงานหลกั

ประกันสุขภาพประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนอืตอนบน   
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หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

- โครงการ “ ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาวะภมูอิากาศ

ต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร : กรณศีกึษาใน

ลุม่น�า้ปิง” ได้ท�าการส�ารวจพื้นทีก่ารเกษตรทีม่คีวามสงูแตกต่าง

กัน  โดยใช้ข้อมูลของพื้นที่โครงการหลวง และเก็บรวบรวม

ข้อมูลปริมาณน�้าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และผลิตผล

ทางการเกษตร ในพื้นที่ อ.เชยีงดาว และ อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่

 

- โครงการวจิยัเรือ่ง “การประเมนิการรบัสมัผสัสารมลพษิจาก

สิง่แวดล้อมในเดก็นกัเรยีนอนบุาล” ได้ลงพื้นทีว่จิยั ใน 4 อ�าเภอ 

คือ อ.เชียงดาว อ.พร้าว อ.แม่แจ่ม และ อ.อมก๋อย เพื่อเก็บ

ตวัอย่างปัสสาวะของนกัเรยีนระดบัอนบุาล พร้อมทัง้เกบ็ข้อมูล

จากแบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และส�ารวจสภาพโดยท่ัวไปของ

บ้าน และ ชุมชนโดยรอบ ในช่วง วันที่ 29 ก.พ. – 9 ม.ีค.55 โดย

สามารถเก็บตัวอย่างปัสสาวะกลุ่มตัวอย่างได้ทัง้หมด 448 คน 

พร้อมทัง้มกีารประชมุสรปุผลการเกบ็ตวัอย่างปัสสาวะ เมือ่วนั

ที่ 16 มนีาคม 2555 ณ ห้องประชุมสถาบัน ฯ อาคาร 3

หน่วยวิจัยโภชนาการ
* โครงการ “การศกึษาน�าร่องเรื่องการบรโิภคอาหารในผู้ป่วย

ที่ตดิเชื้อเอชไอวใีนภาคเหนอื” 

 - การตดิตามอาสาสมัคร ใน visit ที่ 2 และ 3 คาดว่า

จะสิ้นสุดในเดอืน เมษายน 2555 โดยช่วงวันที่ 20 ม.ค.ถงึ 24 

ก.พ. 2555 มจี�านวน 27 ราย และช่วงวันที่ 8 ม.ีค.-12 เม.ย 

คาดว่ามจี�านวน 9 ราย

 - การวเิคราะห์ปรมิาณสารอาหารในตัวอย่างอาหาร

ของอาสาสมคัรจ�านวน 40 ราย ได้แก ่ความชื้น เถา้ โปรตนีรวม 

ไขมันรวม คาร์โบไฮเดรต พลังงาน ทองแดง เหล็ก ซเีลเนยีม 

วติามนิเอ และวติามนิอ ี

 ได้ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว ท�าการรวบรวมผลและ

วเิคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลและจัดท�ารายงานการวจิัย

* โครงการ “การศึกษาถึงผลการบริโภคอาหารที่มีปริมาณ

คาร์โบไฮเดรตต�่า ปานกลาง ต่อผลของการเกิดความผิดปกติ

ของรูปร่างและความผิดปกติของระดับน�้าตาล และไขมันใน

เลอืด” อยูร่ะหว่างการจดัท�าเอกสารเพือ่ขอรบัการพจิารณาเชงิ

จรยิธรรมจากคณะกรรมการพทิกัษ์สทิธิส์วสัดภิาพและป้องกนั

ภยนัตรายในการวจิยักบัมนุษย์ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถยื่นเอกสารภายใน

เดอืนมนีาคมนี้
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

* โครงการ “การประเมนิสถานการณ์ภาวะไอโอดนีในหญงิ

วัยเจรญิพันธุ์และเด็กวัยเรยีนในประเทศไทย ”

 -แก้ไขเอกสารการวิจัยตามค�าแนะน�าของคณะ

กรรมการพทิักษ์สทิธิ์ฯ ของสถาบันฯ เพื่อขอพจิารณาให้มติ

เห็นชอบให้ด�าเนินการวิจัย คาดว่าจะเริ่มด�าเนินหลังจากได้

รับเอกสารรบัรองให้ด�าเนนิการวจิยัจากคณะกรรมการพทิกัษ์

สทิธิ์ฯ ของสถาบันฯ ประมาณเดอืนเมษายน 2555

* โครงการ การผลติไอโซฟลาโวน (ไดซนีและเจนสีทนี) จาก

ถั่วชวีภาพ ระยะที่ 2

 - มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปริมาณไอโซฟลาโวน

จ�านวน 6 ชนิดในจมูกถั่วเหลืองหมักที่ผ่านการสกัดด้วยตัว

ท�าละลายต่างๆ ได้แก่ น�้า เอทานอล เมทานอล เฮกเซน        

อะซโิตน จ�านวน 56 ตัวอย่าง

* โครงการ “คณุค่าทางโภชนาการ สถานการณ์การปนเป้ือน 

วัตถุเจอืปนของไส้อั่วใน อ�าเภอเมอืงจังหวัดเชยีงใหม่ ใน

โครงการหลัก การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอาหาร

ภาคเหนอื: ไส้อั่ว”

  -ได้จัดท�ารายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 ส่งให้   

โครงการวิจัยฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ขณะนี้อยู่

ระหว่างการรวบรวมผลวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร การ   

ปนเปื้อน สารเจอืปน ของตัวอย่างไส้อั่วที่ท�าให้สุกโดยวธิอีบ

ด้วยเตาแก๊ส ทอด และย่างด้วยเตาถ่าน ที่สุ ่มเก็บจาก

ตลาดสดในเขตและนอกเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่ ครัง้ที่ 2

 นอกจากนี้ยงั มกีารเผยแพร่ผลงานของ ศ. นพ.  กติตพินัธุ์  

ฤกษ์เกษม ดังนี้ ทัง้ Chiang Mai Low Birth Weight ได้รับการตพีมิพ์

ใน จดหมายเหตุทางการแพทย์ มนีาคม 2012  /    Intrauterine 

nutrition and carotid intimal media thickness in young Thai adults. 

ได้รับการตพีมิพ์ใน Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 2012 

และ The study in association between birth weight and growth 

rate in the first year, and metabolic syndrome in twenty-year-old 

offspring.  submitted ใน British Joiurnal of Nutriiton โดยในวันที่ 

14 มนีาคม 2555 เวลา    13.00-15.00 น.      ศ. นพ. กติตพิันธุ์  

ฤกษ์เกษม ได้บรรยายเรื่อง maternal nutrition and chronic disease 

of offsprings ณ สถาบันโภชนาการ มหาวทิยาลัยมหดิล และร่วม

ปรึกษาหารือปัญหาด้านดังกล่าวเพื่อความร่วมมือในการท�าวิจัย

ระหว่างสองสถาบันต่อไป

 ขณะที่ ห ้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารอาหาร ได้รับ         

Certificate ในระดับดจีากการเข้าร่วมการควบคุมคุณภาพของการ

วเิคราะห์ปรมิาณไอโอดนีในตวัอย่างปัสสาวะกบัโครงการ Ensuring 

the Quality of Urinary Iodine Procedures (EQUIP) ของ Centers of 

Disease Control and Prevention (CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา      

ในปี 2011 ทั้งนี้ทางห้องปฏิบัติการฯได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2544 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการส่งตัวอย่าง

ปัสสาวะมาท�าการทดสอบเป็นประจ�าทุก 4 เดอืน
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศ. นพ.กิตติพันธุ์ ได้รับรางวัล

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก วช.

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอแสดงความยินดี กับ                

ศ. นพ. กติตพิันธุ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าหน่วยวจิัยโภชนาการ สถาบัน ฯ และ

อาจารย์ภาควชิาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลสภาวจิัยแห่ง

ชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจ�าปี 2554 ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์            

การแพทย์ จากผลงานวจิัยเรื่อง “การศกึษาความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงต่อ

การเกิดภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัด Carotid Endarterectomy” ซึ่งเป็น

ผลงานวจิัยร่วมกับ ศ. ดร. นพ. ปีเตอร์  โรสเวล ซึ่ง นพ. กติตพิันธุ์ ได้เข้า

รับรางวัลจาก พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ในงาน      

"วันนักประดษิฐ์ ประจ�าปี 2555" ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสนิค้า และการ

ประชุม อมิแพ็คเมอืงทองธาน ีจังหวัดนนทบุร ีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555

    โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ

        เยี่ยมชม และรับฟังความก้าวหน้า

 รศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ ศ.ดร.วชิัย  บุญแสง ผู้อ�านวยการ

ส�านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนา

มหาวทิยาลัยแห่งชาต ิศ.ดร.วันเพ็ญ  ชัยค�าภา และ ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ 

พร้อมด้วยคณะท�างานเครือข่ายโครงการวิจัยภายใต้กลุ ่มวิจัยเชิง       

บูรณาการระหว่างมหาวทิยาลัย ด้านสุขภาพ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม 

และรับฟังรายงานความก้าวหน้ากลุ่มวิจัยโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

แห่งชาต ิณ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคาร 1 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ      

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การใชเ้ครือ่ง MIR ส�าหรบัคนไขท้ีม่ปีญัหาการตดิเชือ้ HIV และการตดิยาบา้

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ผศ.อภินันท์  

อร่ามรตัน์ หัวหน้าศนูย์วจิยัด้านสารเสพตดิจดัการบรรยาย เรือ่ง 

Neuro Biological & Neuro Imaging โดยการใช้เครือ่ง MRI ส�าหรบั

คนไข้ที่ม ีปัญหาการตดิเชื้อ HIV และการตดิยาบ้า วทิยากรคอื   

DR. POM SAILASUTA   จาก HUNTINGTON MEDICAL RESEARCH 

INSTITUTES CALIFORNIA  ในวันจันทร์ที่ 13 ก.พ. 2555  ณ  ห้อง

ประชุม DONALD JEFFREY GIBSON สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ อาคาร 1
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 ศูนย ์วิจัยด ้านโรคเอดส์ และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ ์ 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ น�าโดย แพทยหญงินันทสิา  โชตริสนริมติ 

ให้ความรู้แก่ ผู้ตดิเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับอนุมัตใิห้เป็นผู้มสีทิธริับ

การสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีส�าหรบัผูป่้วยเอดส์ เทศบาลนครเชยีงใหม่ จ�านวน 

130 คน โดยอบรมในหวัข้อเรือ่ง “ปฏบิตัตินอย่างไรให้ปลอดภยัและอยูร่่วม

สังคมอย่างมีสุข” ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความ

ตระหนกัให้กบัผู้ตดิเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์เหน็ความส�าคญัของการดแูล

สุขภาพตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ณ ห้องประชุม 3 

ส�านักงานเทศบาลนครเชยีงใหม่  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา

ศูนย์เอดส์ให้บริการวิชาการแก่ผู้ติดเชื้อ HIV / เอดส์

สถาบันฯ ร่วมจัด Party No-L

 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ร่วมกับส�านักงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด

กจิกรรม Party No-L ให้กับนักศกึษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โดย

ในปาร์ตี้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ลด ละ เลิก การดื่มสุรา              

ยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ที่มี

สุขภาพกาย และใจดี

 งาน Party No-L ครัง้นี้ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

โดยคุณกนิษฐา  ไทยกล้า และทีมได้แสดงให้เห็นว่าการดื่มสุรา 

ปรมิาตรเท่าไรทีเ่ป็นอนัตราย และชี้ให้เหน็โทษของการดืม่สรุา ยา

เสพติด โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ผ่านเกมส์ และ

นอกจากนัน้กม็กีารประกวดการผสมม๊อคเทล ทีไ่ม่ใช้แอลกอฮอล์

เป็นส่วนประกอบ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนาม    

วอลเล่ย์บอล ภายในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
 รศ.นพ.อ�านาจ อยู่สุข รองอธกิารบดฝี่ายพัฒนา

คุณภาพนักศกึษาและกจิการพเิศษ ประธานคณะกรรมการ

สร้างเสรมิสุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เผยว่า มหาวทิยาลัย

เชยีงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) เพื่อขับเคลื่อนกจิกรรมสร้างเสรมิ 

สุขภาพอย่างมปีระสทิธภิาพแก่นักศกึษาและบุคลากร พร้อม

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น “มหาวทิยาลัย      

สร้างเสรมิสุขภาพ” มุ่งสู่การสร้างเสรมิสุขภาพแนวใหม่ โดยจะ

มุ่งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ให้เกดิความตระหนักในการดูแล

สุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างความ 

เข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของนักศกึษา คณาจารย์ บุคลากร 

ในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดใีนการเป็นสถาบัน

สร้างเสรมิสุขภาพ
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นกัวิจยัต่างประเทศ เสนอผลงานวิจยั HIV มีผล

ต่อระบบประสาท

 Assoc.Prof. Victor Valcou, MD., Memory and      

Aging Center, UCSF และ Assist.Prof.Felicia Chow, Md., 

Department of Neurology, UCSF พร้อมด้วย Prof. Robert 

Paul, MD, Department of Psychology/ Behavioral                 

Neuroscience, U Missouri ร่วมกันบรรยายผลงานวิจัย

โครงการ IMPAACT ในหัวข้อเรื่อง Impact of HIV on the brain 

and neuropsychiatric testing เพือ่เสนอผลงานวจิยัการตดิเชื้อ 

HIV ที่จะส่งผล กระทบต่อระบบประสาทและพฤติกรรมใน  

ช่วงวัยต่าง ๆ ของผู้ตดิเชื้อ ณ ห้องประชุมชัน้ 4 สถาบันวจิัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 

2555 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ของผู้เข้ารับฟังการบรรยาย รวมทั้งร่วมกัน  

เรียนรู้แบบทดสอบที่ใช้ในการวิจัยด้วย โดยในอนาคตจะมี

โครงการวิจัยร่วมกันอีกหลายโครงการ โดยเฉพาะเรื่องที่  

เกีย่วกบัเชื้อ HIV ทีม่ผีลต่อระบบประสาท และผลข้างเคยีงต่อ

ระบบประสาท เมื่อมกีารใช้ยารักษาผู้ตดิสารเสพตดิ

แสดงความยินดีกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกร ี  

ประธานคณะกรรมการอ�านวยการประจ�าสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์        

นายแพทย์เกียรติ  รักษ์รุ ่งธรรม กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับ

รางวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาตปิระจ�าปี 2554 สาขาวทิยาศาสตร์

การแพทย์  จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ      

พร้อมด้วยศาสตราจารย์นวิัตน์  มณกีาญจน์ กรรมการผู้ทรง

คณุวฒุปิระจ�าสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ เนือ่งในโอกาส

ที่ท่านได้รับการแต่งตั้งศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) วันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2555
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วัยรุ่น วุ่นรัก อย่างไรให้ปลอดภัย
 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์ ร่วมกบัศนูย์บรกิารวยัรุน่ งาน

สาธิตบริการกามโรค กลุ่มพัฒนาวิชาการ ส�านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 10 เชยีงใหม่ และหน่วยบรกิารวัยรุ่น โรงพยาบาล

ส่งเสรมิสุขภาพเชยีงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 10 จัดกจิกรรมให้ความ

รู้ ให้ค�าปรึกษา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การคุมก�าเนิด โดยผ่าน

กิจกรรมสันทนาการเล่นเกมส์ และสอดแทรกความรู้เรื่องเพศ 

และกระบวนการฐานการเรยีนรูเ้รือ่งเพศศกึษา ให้กบันกัเรยีนการ

ศกึษานอกโรงเรยีน วดัป่าเป้า จ�านวน 60 คน  ณ วดัป่าเป้า อ.เมอืง 

จ.เชยีงใหม่ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์

  คณะผู้เชี่ยวชาญจากส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และ

โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมเยยีนสถาบัน ฯ พร้อม

กับแลกเปลี่ยนทรรศนะในเรื่องงานวิจัยทางด้านโรคเอดส์

และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ ์   โดยมี รศ.สุวัฒน ์                 

จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสรุปการท�างานการวิจัยของ

สถาบันฯ พร้อมน�าคณะเยี่ยมชมพมิานคลนิกิ ซึ่งเป็นคลนิกิ

ที่ให้บรกิารส�าหรับชายรักชาย เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 1 มนีาคม 

2555 

ศึกษาดูงานด้านโรคเอดส์ และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

สถาบันฯ น�าผลงานวิจัยเสนอจังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าระยะยาว

   ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส

ศนูย์วจิยัด้านมลภาวะและอนามยัสิง่แวดล้อม สถาบนัวจิยั

วทิยาศาสตร์สขุภาพ มช. น�าเสนอผลงานวจิยัทีร่ะบวุ่า พบ

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่เขตนอกเมืองจะสูง

กว่าพื้นที่ในเมอืง 2-3 เท่า ตามแต่สภาพอากาศ ขณะที่

เครือ่งวดัปรมิาณฝุน่ละอองขนาดเลก็มกัตดิตัง้ในตัวเมอืง

ของแต่ละจงัหวดัเท่านัน้ ท�าให้ไม่ได้ข้อมลูจากแหล่งทีเ่กดิ

หมอกควันไฟป่าที่แท้จริง นอกจากนี้จากการตรวจ

ปัสสาวะผู้ใหญ่และเด็กผู้ที่อาศัยนอกเมืองยังพบอีกว่าได้

รับสารพษิจากการเผา หรอืสาร PAH มากกว่าผู้ที่อยู่ใน

เมอืง โดยเฉพาะจุดฮอท สปอทจะพบสารพษิมากกว่าถงึ 

13 เท่า 

 ท�าให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณผ่านทางจังหวัด 

ให้มีการสร้างเครื่องวัดปริมาณฝุ่น ที่สถาบันวิจัยฯ 

สามารถประดษิฐ์ขึ้นเองได้ น�าไปตดิทกุอ�าเภอใน 8 จงัหวดั

ภาคเหนือตอนบน เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันให้หมดไปใน

ปี 2559
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สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สขุภาพ น�าเสนอผลงานวิจยัโดยใช้โปรแกรม RETA

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ Burnet 

institute ประเทศออสเตรเลยี RTI international ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรพัฒนาเอกชนใน

จังหวัดเชยีงใหม่ ได้แก่ M Plus และ Violet Home ได้ด�าเนนิ

การโครงการศึกษาการใช้โปรแกรม Resource Estimation 

Tool for Advocacy (RETA) ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่

ช่วยประมาณการทรัพยากรที่จ�าเป็น ทรัพยากรที่ยังขาดอยู่ 

และค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ในการจัดบริการต่าง ๆ เพื่อการ

ป้องกันการตดิเชื้อ HIV และการดูแลรักษาผู้ตดิเชื้อ โดยใน

ระยะแรก เน้นกลุม่ชายมเีพศสมัพนัธ์กบัชาย ในพื้นทีจ่งัหวดั

เชยีงใหม่ จนได้ผลการศกึษาเบื้องต้นแล้ว

 สถาบันฯ จงึเชญิหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถงึนัก

วิจัยที่สนใจในประเด็นดังกล่าวเข้าร่วมสัมนา ในหัวข้อ    

“Resource Estimation Tool for Advocacy (RETA) Dissemi-

nation workshop” เพื่อรับทราบผลการศกึษา และข้อเสนอ

แนะในการน�าผลการศึกษาไปใช้ในอนาคต เมื่อวันที่ ๒ 

มนีาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องดอยสุเทพ ๑ โรงแรมแคนทารี่ ฮลิล์

อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่

สถาบันฯ ท�ากิจกรรมร่วมกับเรือนจ�าจังหวัดล�าพูน

และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

 และถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่การจัดกิจกรรมใน

ทณัฑสถานหญงิเชยีงใหม่ มผีูต้้องขังหญงิทีตั่ง้ครรภ์เข้าร่วม

ฟังบรรยายด้วย ซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อตัวผู้ต้องขังและลูกใน

ครรภ์ ทีไ่ด้รบัรูถ้งึภยัและผลกระทบจากสรุาและสารเสพตดิ 

เพื่อจะได้ตระหนักและป้องกันตัวเองและลูกจากพิษภัยของ

สุราและสารเสพตดิ
  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 และวันที่ 28 

กมุภาพนัธ์ 2555 ทางกลุ่ม SAA ในนามศนูย์วจิยัด้านสาร

เสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเชญิจาก

เรอืนจ�าจงัหวดัล�าพนูและทณัฑสถานหญงิเชยีงใหม่ เข้าไป

ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยตลอดจนผลกระทบจากการใช้

สุราและสารเสพตดิ โดยได้น�าเกมส์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ

สารเสพติดไปเล่นในงานนี้ ผลตอบรับที่ได้เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เพราะได้ทั้งสาระ

ความรู้และความสนุกสนาน
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สถาบันฯ จัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ส�าหรับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรม

 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัย

เชียงใหม่ เปิดอบรมให้แก่คณะกรรมการด�าเนินการเพื่อ

ความปลอดภัยในการท�างานด้านพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพ (IBC) และนักวิจัยที่ด�าเนินงานด้าน  

พันธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพ ในหัวข้อ “แนวทาง

ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส�าหรับการด�าเนิน

งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม” 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อ

ความปลอดภัยทางชวีภาพส�าหรบัการด�าเนนิงาน และยงั

เป ็นการเตรียมความพร ้อมในการตั้ งรับประกาศ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เรือ่ง แนวทางปฏบิตัใินการด�าเนนิ

โครงการวิจัยด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

พ.ศ.... อกีด้วย โดยม ีศาสตราจารย์ ดร.ศรสีนิ   คูสมทิธิ์ 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นวทิยากร 

วันที่ ๙ มนีาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุม Donald Jeffrey 

Gibson สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร ๑)

ผู้บริหาร 3 คณะ รับทราบงานวิจัยกับนวัตกรรมฝุ่นหมอกควัน

 เมื่อวันที่ 14 มนีาคม 2555 คณะผู้บรหิาร และ

ตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนคิการแพทย์ และ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โ ด ย มี  ผ ศ .  น พ .  ส ม รั ก ษ ์   รั ง ค กู ล นุ วั ฒ น ์                                                  

ผศ. นพ. นสิติ  วรรธนัจฉรยิา รศ. ดร. ขวัญชัย รัตนเสถยีร 

รศ. อุทุมมา มฆีะเนม ีศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภญิโญ และ

รศ. นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ร่วมชมประสทิธภิาพของ

เครื่องวัดปรมิาณฝุ่นหมอกควัน ที่ทางคณะนักวจิัยน�าโดย 

ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล  หัวหน ้าโครงการ                       

ผศ. สุชาต ิ เกยีรตวิัฒนเจรญิ นักวจิัยร่วมในโครงการ และ

คุณธัญภรณ์  เกดิน้อย หัวหน้าหน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ ได้ร่วมสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องต้นแบบ ในการวัด

ปรมิาณฝุน่หมอกควนั โดยเครือ่งวดัปรมิาณฝุน่หมอกควนั

ดังกล่าว สามารถวัดปรมิาณฝุ่นหมอกควัน และแสดงผล

ในเวลาไม่เกิน 1 วินาที และมีต้นทุนที่ถูกกว่าน�าเข้าจาก  

ต่างประเทศถึง 3 เท่า ในการนี้ที่คณะผู้ชมประสิทธิภาพ

เครือ่งวดัปรมิาณฝุน่หมอกควนั ได้เสนอให้น�าไปตดิในพื้นที่

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ และนอกจากนี้ ผศ.สุชาติยังมีแนวคิดจะท�าให้

เครื่องวัดฝุ่นเป็นระบบออนไลน์สามารถเช็คข้อมูลในส่วน

กลางได้
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โชว์เครื่องวัดปริมาณฝุ่นหมอกควันในรายการมองเมืองเหนือ

 ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวหน้าโครงการวิจัย 

พร้อมด้วย ผศ. สุชาต ิ  เกยีรตวิัฒนเจรญิ นักวจิัยร่วมใน

โครงการ และอาจารย์ประจ�าคณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยในรายการ มองเมือง

เหนอื ทางสถานวีทิยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท. 11 ใน

ประเดน็ สถานการณ์มลพษิหมอกควนักบันวตักรรมนักวจิยั 

โดยในการออกอากาศครัง้นี้ เพื่อแนะน�าเครื่องวัดปรมิาณ

ฝุ่นหมอกควันที่คณะนักวิจัยผลิตขึ้น เพื่อทดแทนเครื่องที่

น�าเข้าจากต่างประเทศ และมรีาคาถูกกว่าเครื่องน�าเข้าถงึ 

3 เท่า และมปีระสทิธภิาพในการวัดฝุ่นได้ไม่เกนิ 1 วนิาท ี

ณ สถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย จ.เชยีงใหม่ วนัที ่15 

มนีาคม 2555

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประดิษฐ์เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดเล็กส�าเร็จ หวังกระตุ้นแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าจากระดับท้องถิ่น

 ผศ. สุชาติ  เกียรติวัฒนเจริญ  นักวิจัยจากคณะ

เทคนคิการแพทย์ และ ผศ.ศภุชยั  ชยัสวสัดิ ์นกัวจิยัจากคณะ

แพทยศาสตร์ ซึง่เป็นนกัวจิยัร่วมการวจิยัเรือ่งภาวะฝุน่หมอก

ควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ประดิษฐ์เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก      

เพื่อน�าไปติดตั้งในพื้นที่เขตนอกเมืองได้ส�าเร็จ ซึ่งมีหลักการ

ท�างานคอื เมือ่มฝีุ่นควนัลอยผ่านหวัคดัขนาดฝุ่น 10 ไมครอน 

ที่ตดิอยู่กับเครื่องวัดปรมิาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก เครื่องก็จะ

นับปริมาณฝุ่นและแปลงค่าไปยังตัวควบคุม ก่อนที่จะแสดง

ผลออกมา ซึ่งหากมีปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน คือ 120 

มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไฟจะกระพรบิเป็นสเีหลอืง และ

หากเกินไปมากกว่า 300 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร              

ไฟกระพริบจะเปลี่ยนเป็นสีแดง นอกจากนี้ยังตั้งเป้าว่าจะ

พัฒนาให้มีระบบเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อแสดงผล    

เชื่อมต่อกันในทุกพื้นที่ที่มีเครื่องตรวจไปติดตั้ง ซึ่งคาดว่า

ภายใน 3 เดอืนจะสามารถตดิตัง้ในพื้นที่เป้าหมาย คอือ�าเภอ

พร้าว และอ�าเภอแม่แจ่มได้ ถือว่าเป็นการกระตุ้นการแก้

ปัญหาตัง้แต่ระดับท้องถิ่นให้ลดการเผา

 ขณะที่ ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล นักวจิัยอาวุโส 

จากหน ่วยวิจัยสิ่ งแวดล ้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ ระบุว่าตามแผนงานในการแก้ไขปัญหา

หมอกควันไฟป่าระดับ 8 จังหวัดภาคเหนอืตอนบน ภายในปี 

2556 จะต้องตดิตัง้เครื่องวัดฝุ่นให้ได้ 52 เครื่อง และจะตดิ

ตัง้ปีละ 52 เครื่องไปจนถงึปี 2559 จนครอบคลุมทุกอ�าเภอ 
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สถาบันฯ ร่วมงานเสวนาเกี่ยวกับปัญหาเอดส์

พร้อมจัดนทิรรศการเผยแพร่งานวจิัย iPrEx

       รศ.นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวจิัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับหน้าที่ด�าเนิน

การอภปิรายหวัข้อ “ต้นทนุก�ากึด๊ ต้นทนุปัญญา เพือ่แก้ปัญหา

เอดส์” เมื่อวันที่ 18 มนีาคม พ.ศ. 2555 ภายในงาน ฮอมก�ากึ๊ด 

ฮอมปัญญา แก้ปัญหาเอดส์ ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์  

โรงแรมดเิอม็เพรส จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยมตีวัแทนจากภาคส่วน 

ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรฐั ภาคศาสนา และภาคประชาชน 

ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับโรคเอดส์       

ในชุมชนของตน รวมทั้งช่วยกันคิดมาตรการทั้งเชิงรับและ      

เชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาโรคเอดส์ในระยะยาว เนื่องจากปัจจุบันนี้

พบว่าผู้ป่วยรายใหม่เป็นกลุ่มเยาวชนเพิ่มขึ้น

 นอกจากนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพยังมีการ

จัดนิทรรศการน�าเสนอโครงการ iPrEx ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยว

กับการให้ยาล่วงหน้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และม ี    

นกัวจิยัจากพมิานเซน็เตอร์คอยให้ความรูแ้ก่ผูเ้ข้าร่วมงาน โดย

มผีู้ที่สนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

นักวิจัยจากญี่ปุ่นเข้าพบนักวิจัยด้านชีวโมเลกุล 

และเซลล์วทิยาของโรคตดิเชื้อของสถาบันฯ

 Dr.Toshiyuki Miura จาก Medical Affairs Department 

บริษัท ViiV Healthcare K.K. เข ้าพบ รศ.นพ.สุวัฒน์                      

จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับนักวิจัยจากศูนย์วิจัยด้าน       

ชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ เพื่อพูดคุย            

แลกเปลี่ยนเรื่องงานวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก        

ณ ห้องประชุม BOARD ROOM อาคาร 1 สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 19 มนีาคม พ.ศ. 2555
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สถาบันฯ เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับแอลกอฮอล์  

ณ หอศิลปวัฒนธรรม มช.

 โครงการวิจัยแอลกอฮอล์ โดยทีมวิจัยแก๊งค์ซ่า 

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ (มช.) 

จัดนิทรรศการเผยแพร่โทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

บรเิวณหอนทิรรศการศลิปวฒันธรรม มช. ซึง่มกีารแสดงละคร

จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่         

23 – 25 มีนาคม 2555 ท�าให้ผู้ที่เข้าชมละครมีโอกาสได้รับ

ความรู้จากนทิรรศการของสถาบันฯ ด้วย

แก๊งค์ซ่าบุกส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดล�าพูน

  ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด (แก๊งค์ซ่า) สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก

ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดล�าพูน เป็นวิทยาการให้ความรู้

เกี่ ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และสารเสพติดให ้แก ่                  

อาสาสมัครคุมประพฤตจิังหวัดล�าพูนทัง้ 8 อ�าเภอ โดยวันที่ 21 

มีนาคม 2555 จัดกิจกรรมที่ เทศบาลต�าบลป่าซาง อ�าเภอ

ป่าซาง จังหวัดล�าพูน วันที่ 22 มนีาคม 2555 ที่เทศบาลต�าบล

ทาสบเส้า อ�าเภอแม่ทา จังหวัดล�าพูน และในวันที่ 4 เมษายน 

2555 ที่เทศบาลต�าบลรมิปิง อ�าเภอเมอืง จังหวัดล�าพูน โดยได้

จดัแสดงชดุให้ความรู ้สาธติการดืม่มาตรฐาน อนัตรายจากการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจัดกิจกรรม “ฐานเรียนรู ้”      

เกี่ยวกับสารเสพติด/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการเพิ่ม

ทักษะความรู ้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์และสารเสพติดให้กับ     

อาสาสมัครคุมประพฤติ

ทีมวิจัยแก็งค์ซ่า ไปสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางศูนย์วิจัย       

สารเสพตดิ (ทมีวจิยัแก๊งค์ซ่า) ได้รบัเชญิจาก ส�านักงานสาธารณสขุ

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในการประชุมวิชาการ 

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ ASSIST-BI เพื่อคัดกรอง

ความเสี่ยงของการใช้สารสารเสพติดและการบ�าบัดแบบย่อ ใน

ระบบบรกิารปฐมภูมแิละทุตยิภูมริุ่นที่ 1/2555 ณ โรงแรมคุ้มภูค�า 

จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยผูเ้ข้ารบัการอบรม เป็นเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ 

พยาบาล จากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล จากทั่วจังหวัดเชียงใหม่กว่า 80 คน โดยกิจกรรมที่จัดมี

หลากหลาย ทัง้การบรรยายความรูเ้กีย่วกบัสารเสพตดิ การจดับทู 

สาธติ การดื่มมาตรฐาน (Standard Drink) กจิกรรมฐานการเรยีน

รู้เกี่ยวกับยาเสพตดิและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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สถาบันฯ จัดท�าระบบ LED TV เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถาบันฯ 

ในระยะเริ่มแรก ทดลองติดตั้งไว้ที่ ชั้น 1 อาคาร 1 และคาดว่าจะขยายไปยัง

อาคาร 2 และอาคาร 3 ต่อไป ในภายหลัง

         หน่วยงาน โครงการวิจัยใด ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ตนเอง 

สามารถส่ง presentation มาได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ VDO, Powerpoint 

ส่งมาที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ 

อีเมล์ uwanna@rihes.org หรือโทร 5055-8 ต่อ 118

ตารางกิจกรรม

คณะนักศกึษา และอาจารย์ จาก  the School of Medical Sciences, University Sains Malaysia 

(USM) ประเทศมาเลเซยี เข้าศกึษาดูงานยังสถาบันฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศกึษา

การท�างานวจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ ของสถาบันฯ

สถาบันฯ ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ อัญเชญิพระพุทธรูปส�าคัญของมหาวทิยาลัย และขบวนแห่ร่วมกจิกรรม

พธิรีดน�า้ด�าหัวผู้อาวุโสสถาบันฯ และผู้อ�านวยการ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ

ดร. เดวดิ เซเลนทาโน ตดิตามงานวจิัย และปรกึษาหารอืแนวโน้มการด�าเนนิงานวจิัยในอนาคต 

ณ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

พธิรีดน�า้ด�าหัวผู้อาวุโสมหาวทิยาลัย และอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

2        เมษายน 2555

13       เมษายน 2555

 

20      เมษายน 2555

23-27 เมษายน 2555

27       เมษายน 2555

เมษายน 2555

พฤษภาคม 2555
              พฤษภาคม 2555

18-19      พฤษภาคม 2555

กลางเดอืนพฤษภาคม 2555

การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการสถาบัน ฯ ครัง้ที่ 2 

ผู้บรหิารสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมแผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  จ.เชยีงราย

การพบปะแลกเปลีย่นแนวคดิ แนวปฏบิตัใินการท�างานร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารสถาบนัฯ  หวัหน้า

โครงการวจิัย นักวจิัยอาวุโส แพทย์ Study co และหัวหน้าส�านักงานสถาบันฯ



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   21

ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์

	 ข่าวดีต้นปีมะโรงประจ�าเดือนมีนาคม	 ทยอยกันสละโสด...อะนะ	 	 หอมไกล	 	 ต้นสัก	 (หอมไกล)		

พยาบาลให้ค�าปรกึษา	โครงการ	ACTG	และนายดุศษิย์		สุภารนิทร์	เข้าพธิแีต่งงาน	เต็มไปด้วยความชื่นมื่น		

เมื่อวันที่	17	มนีาคม	2555	ที่ผ่านมาจร้า	^3^

 ว ่าแต่ Plan กันไว ้หรือยังว ่าจะไปฮันนีมูนกัน

ที่ไหน??? ภายในประเทศ หรอืโก อนิเตอร์ แต่อย่าไปเลยค่ะ 

ตปท.น่ะ เที่ยวเมอืงไทยบ้านเราดกีว่า เงนิทองไม่รั่วไหลออก

นอกประเทศ (แหม..มะได้โปรโมทให้ททท.เค้าหรอกนะจ๊ะ  

แต่ทว่าเมืองไทยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ AMAZING อีกตั้ง

มากมายที่เราไม่เคยได้สัมผัสต่างหาก มหัศจรรย์เมืองไทย 

ไม่ไปไม่รู้ )  บรรยากาศหน้าร้อนแบบนี้  แมงเม้าท์ แนะน�า

ต้องไปสวที วิด๊ วิ้วกนัทีท่ะเล เทีย่วตามเกาะแก่งต่างๆ  กสี...ส 

สุดแสนจะโรแมนตกิสุดๆ  อจิฉาๆ อ่ะ..ขอบอก ..ก  เอ้า บ่าว

สาวไปลงมตกิันเอาเองก็แล้วกันน๊า...มะเป็นส่วนเกนิแระ!

 คู่สอง อรสิสา สทิธ ิ และสุภวัฒน์ บุญมา หรอื 

น้องโอ๋-น้องเอ็ด  สละโสดไปซะแล้ว....ค๊า  พร้อมใจกัน

จูงมอืเข้าสู่ประตูววิาห์  ร่อนการ์ดสชีมพูทั่วสถาบันฯ  ซึ่ง

ได้จดังานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ในวนัที ่23 มนีาคม 2555   

ณ โรงแรม ฮอลเิดย์ การ์เด้น โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท (บรเิวณ

สระน�า้และสวน)  ทมีงานก็ขอแสดงความยนิดดี้วยจ้า ขอ

ให้คู่บ่าวสาวมคีวามสุขมากๆนะคะ รักกันยนืยง
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 คู ่สองผ่านไปคู่ข้าวใหม่ปลามัน

ตามมาตดิตดิ   ชัยเชษฐ์ ค�ามมีูล (อิ๊งค์)  ได้

ข่าวว่าไปฮันนีมูนรอบสองกับสุดที่รัก ที่

เกาะล้าน จังหวัดชลบุร ีโน่นแน่ะ หมั่นเตมิ

ความหวานไม่มใีครเกนิเจง...เจง @>_<@

 ย่างเข้าฤดูร้อนแล้ว   ได้บรรยากาศกลิ่นอาย ของเทศกาลสงกรานต์เข้ามาทุกท ี หน่วยงานราชการแต่ละที่

ต่างก็เชญิชวนบุคลากรในองค์กร  เน้นแต่งกายชุดพื้นเมอืง เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณทีางภาคเหนอืของ

เราไว้ ให้ลกูหลานสบืสานวฒันธรรมกนัต่อไป  เป็นทีน่่าชืน่ชมยิง่นักกบัเหล่าบรรดา หัวหน้างาน เจ้าหน้าทีแ่ละบคุลากร 

แต่ละฝ่ายในสถาบันฯ ที่ต่างพร้อมใจกันแต่งกายกันเป็นประจ�าทุกวันศุกร์  และมาในชุดพื้นเมือง ดูเป็นเอกลักษณ์ 

สวยงาม จนน่าเหลยีวมอง วิ๊ด....วิ้ว...!  ต้องขอปรบมอืดังๆให้ด้วยค๊า....ที่ร่วมกันรักษาความเป็นเอกลักษณ์ในการ

แต่งกายพื้นเมอืงกันเอาไว้  (ว๊ายๆ..พี่แนนซี่กะน้องซาร่าสร้างกระแส กันอกีแระ....อ ิอ)ิ  
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 ทมีงานขอแสดงความยนิดด้ีวย..จ้า กบั ว่า

ที่ด๊อกเตอร์ คนใหม่  สุรัตน์ หงษ์สบิสอง( เอก) ชื่อเล่นก็เอก  

แถมได้ปรญิญาเอก พ่วงมา อกี  สมชือ่เลยอ่ะ อะไรจะขะไหน

หนาด  ยอดเยี่ยม กู๊ด EXCELLENT! ....แหล่มจริงๆ

เรยย...นะคร้า

 ช่วงนี้ ดร.ทพิวรรณ ประภามณฑล เนื้อหอมซะจรงิเชยีว  เหล่าบรรดาสื่อมวลชนหลายแขนงต่างพากันตามหา

ตามตดิต่อกนัใหญ่ ประหนึง่ดาราดาวรุง่พุง่แรงของไทยทวีสีช่ีอง 3  ซะงัน้!  กต็ดิต่อสมัภาษณ์อาจารย์ ตามตดิสถานการณ์

ปัญหาหมอกควนัไฟป่าทางภาคเหนอืทัง้ในตวัเมอืงและนอกเมอืง  ซึง่ยงัคงเป็นปัญหาเรื้อรงัส่งผลเสยีกบัสิง่แวดล้อมของ

บ้านเรา ก่อให้เกดิมลภาวะทางอากาศกับพี่น้องประชาชน โดยทั่วกัน  อมื....ปัญหาหมอกควันไฟนี้...ถ้าแก้กันที่ปลายเหตุ 

กต้็องใช้ฝนหลวงมาช่วยชะล้างหมอกควนัในอากาศเท่านัน้  แต่หากจะแกก้นัทีต้่นเหต ุทกุคนต้องช่วยกนัไม่เผาท�าลาย ก่อ

ให้เกดิหมอกควันสร้างมลภาวะทางอากาศ ท�าให้เป็นมลพษิกับสิ่งแวดล้อม ฉะนัน้เราต้องร่วมด้วยช่วยกัน หยุดเผาป่ากัน 

เพื่ออากาศบรสิุทธ์ให้ลูกหลานของเรา ได้หายใจกันแบบสบายปอด  ปลอดมะเร็ง สบายอารมณ์กันต่อไป....เนอะ!
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 ขอแสดงความยินดีกับโครงการวิจัย HPTN 063 ที่ได้รับอาสา

สมัครครบตามเป้าหมาย 300 รายแล้ว คือหญิง 100 ราย ชาย 100 ราย 

และชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 100 ราย เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2555                

ทางสถาบันฯ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สรรหาอาสาสมัคร พยาบาล และ

ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจท�าให้สรรหาอาสาสมัครได้เป้าหมาย 

และส�าหรับระยะต่อไปจะเป็นการติดตามอาสาสมัครแต่ละรายซึ่งใช้ระยะ

เวลา 1 ปี คาดว่างานคลินิกจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2556

เปีย เอก ขวัญ

 ข่าวน่ายินดี มาอีกแล้น...น   บุคลากรสถาบันฯ ที่เข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  3 ท่าน 3 ต�าแหน่ง          

สองสาวสองสไตล์กะ 1 หนุ่มอีกมุมหนึ่ง  ได้แก่  ดาราลักษณ์ ถาวรประสิทธิ์ (เปีย) บรรจุในต�าแหน่ง พยาบาล , สุรัตน์                  

หงษ์สบิสอง (เอก) บรรจุใน ต�าแหน่ง นักวจิัย  และ ศริขิวัญ ดอกอุทา (ขวัญ) บรรจุในต�าแหน่ง นักเทคนคิการแพทย์  ทมีงานขอ

แสดงความยนิดดี้วย....คร้า  แบบนี้ต้องฉลอง  ….. Cheers!  จะไปเลี้ยงกันที่ไหนบอกเค้าด้วยน๊า....เสร็จงานจะแว๊บตามไป...อ ิอิ
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 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมามีโอกาสไปประชุม 

FERCAP Conference 2011 และเป็นตวัแทนของคณะกรรมการพทิกัษ์

สทิธิฯ์ เข้ารบัประกาศนยีบตัรรบัรองมาตรฐานการพจิารณาโครงการ

วิจัยด้านจริยธรรมจาก SIDCER/FERCAP (องค์กรอิสระที่ได้รับการ

สนับสนุนการด�าเนินงานจากองค์การอนามัยโลก) ที่เมือง Deagu 

ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับ ดร.จิรประภา วิภาษา และน้องรัตนา       

เตจ๊ะวารี

 ตอนที่รู ้ว่าตัวเองมีโอกาสได้

เป็นหนึ่งในทมีที่ต้องไป ค�าแรกที่นกึขึ้น

ได้ ณ เวลานัน้คอื “Bigbang” และต่อ

มาคอื “Jiyoung” (เอ่ออออ !! หลายๆ 

ท่านอาจก�าลังงง .. อะไรคอื Bigbang ?         

อะไรคือ Jiyoung ?  แอบเฉลยค่ะ      

Bigbang คือกลุ่มศิลปินไอดอลสุดเลิฟ 

ที่เราโปรดปรานมากๆ โดยมี Jiyoung 

หรอื น้องจ ีเป็นหัวหน้าวง) ไม่น่าเชื่อว่า

ในที่สุด ก็จะได้หายใจอากาศเดียวกับ  

จยีงแล้ว ว้าว ว้าว !! แถมก�าหนดการ

เดินทางคือช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน OMG !! (Oh My God !!)    

นั่นมันเป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสอีกีต่างหาก .. ว้าว ว้าว ว้าว !!! นี่เรา

จะได้ซึมซับบรรยากาศเช่นเดียวกับซีรี่ย์ Autumn in My Heart        

แล้วสินะ แล้วเรื่องราวระหว่างพี่ชายกับอึนโซก็แว๊บเข้ามาให้เราได้

ซาบซึ้งใจอกีครัง้

 เครือ่งบนิน�าเรามาสูส่นามบนินานาชาตกิมิแฮ ทีป่ซูาน เอา

หละส ิ.. ที่อยู่ตรงหน้าคอื ตม.เกาหลอีันเลื่องชื่อ .. แต่ว่าคุณขา เมื่อ

เราได้สบตากับเธอ .. คุณพระช่วย .. นี่สนิะที่ใครๆ ถงึว่าสบิปากว่า

ไม่เท่าตาเหน็  เพราะความจรงิแล้ว ตม.เกาหลถีงึแม้จะดทู�าหน้าเฉยๆ 

แต่เธอก็แอบอมยิ้ม มันช่างน่ารักสดใสสไตล์เกาหลีจริงๆ ประทับ

ใจค๊าประทับใจ .. เดนิต่อมาจนถงึประตูผู้โดยสารขาออก ก็เจอป้าย 

FERCAP Conference 2011 เลยชวนสมาชิกทีมที่ไปด้วยกันร่วมกัน

ถ่ายรูปกับป้ายการประชุมครั้งนี้ 

และที่อะเมซิ่งสุดๆ คงเป็นตอนที่

ก�าลังถ่ายรูปกับป้าย  FERCAP 

นัน้ อยู่ๆ เจ้าหน้าทีส่นามบนิกย็ก

ป้ายอีกอันมาให้เราถ่ายด้วย 

ตอนนั้นในใจแอบคิด ท�าไมเค้า

ต้องยกป้ายอนันัน้มาใกล้เราด้วย

เนีย่ แต่พอหันไปเห็นเตม็ๆ เท่านัน้

แหละ OMG !! (อกีครัง้) ป้ายนั่น

มรีปู .. จางกนึซอก (พระเอกจาก

ซรีี่ย์ You’re    Beautiful) พอเรา

อุทานออกไป ว้าว !! จางกึนซอก !! เจ้าหน้าที่นายนั้นท�าหน้าดีใจ

มากที่เรารู้จักและชื่นชมจางกึนซอกซะจนออกนอกหน้า เพื่อไม่ให้

เค้าเสยีน�า้ใจ เมื่อป้ายพร้อม กล้องพร้อม แชะ แชะ แชะ แชะ เสยีง

รวักล้องดจิติอลกด็งัขึ้นต่อกนัหลายชอ็ตกนัเลยทเีดยีว คมัซาฮามดิา 

อปป้า (คุณพี่เจ้าหน้าที่สนามบนิคะ .. ขอบคุณนะคะ)

ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก
"Sarang Hae Yo ... Korea"
                       รัดเกล้า  สายหร่าย
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 เมื่อไปถงึ Deagu สมาชกิทมีมมีตเิลอืกทานเนื้อย่างเกาหลี

เป็นมื้อแรก ร้านทีเ่ลอืกเป็นร้านไม่ใหญ่มาก มพีีส่าวใจดที�าหน้าทีท่กุ

อย่างตั้งแต่ต้อนรับไปจนถึงเตรียมอาหารเสริฟ (เพราะว่าทั้งร้านมี

เธออยู่คนเดียว) ที่ส�าคัญพี่สาวท่านนี้พูดและฟังภาษาอังกฤษไม่ได้ 

พวกเราต้องสื่อสารกันด้วยท่าทางต่างๆ กว่าจะเข้าใจกันได้ต้องงัด

ไม้ตายขึ้นมา นั่นก็คือ กระดาษ ปากกา และความ

สามารถทางศิลปะที่มีอยู ่ เพียงเล็กน ้อย          

เพื่อวาดภาพสั่งอาหาร ทัง้หมู ทัง้ไก่ ทัง้วัว 

มากันแทบจะหมดทั้งฟาร์ม สนุกมากค๊า 

เพราะถึงแม้เธอ   จะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ    

แต่เธอก็พยายามที่จะสื่อสารกับเรา

มาก แถมยังใจดีสอนเรา พู ด ภ า ษ า

เกาหลอีกีด้วย น่ารักมากๆ ประทับใจจรงิๆ 

คมัซาฮามดิา ออนนี ่(คณุพีส่าวร้านเนื้อย่างคะ 

ขอบคุณนะคะ)

 การประชุมเป็นไปอย่างเคร่งเครียดตั้งแต่เช้าจนเย็น ที่พอ

จะได้ชุ่มชื่นหัวใจดวงน้อยๆ อยู่บ้างเห็นจะเป็นตอนไปที่ร้านสะดวก

ซื้อ ไม ่ว ่าจะเป ็นร ้าน 7-ELEVEN หรือ FamilyMart หรือ                               

ซุปเปอมาร์เก็ตแถวๆ โรงแรมที่พัก เพราะเข้าไปทีไรจะรู้สึกตื่นเต้น

ทุกท ีว้าย !! กาแฟ Caffe Latte (Bigbang เป็นพรเีซนเตอร์) .. อุ้ย !! 

น�้าดื่ม Sparkgling (Bigbang เป็นพรีเซนเตอร์อีกแล้ว) .. โอ้ว !!    

เครือ่งดืม่ Hite (Bigbang เป็นพรเีซนเตอร์อกีเช่นเคย) และอกีหลายๆ 

ผลติภณัฑ์ทีม่ ีBigbang เอ้ย ดารานักร้องหลายๆ คนเป็นพรเีซนเตอร์ 

สนุกค่ะสนุก สุขใจสุดสุดไปเลย

 

 การไปเกาหลีในครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่ท�าให้เรามี

ความทรงจ�าดีๆ  เกดิขึ้นมากมาย  และก่อนจะลาจากกันไปในครัง้นี้ 

.. ขอแอบกระซบินดินงึนะคะว่า “ไม่ว่าจะยังง๊าย ยังไง ชายไทยก็ยัง

คงหน้าตาดทีี่ซู๊ดดดดดดดดดด ..” เพราะตลอดระยะเวลาสามถงึสี่

วันที่อยู่ที่นี่  เรายังไม่เห็นชายเกาหลีหน้าตาดีเยี่ยงพระเอกซีรี่ย์ซัก

กะคน เฮ้ออออออออออ เบยองจุน ก็เป็นแค่ค�าพูด !!! 
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ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก

MTN Annual meeting 2012
                       ผ่องพรรณ  เสาร์เขียว
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 ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ได้มี

โอกาสเดินทางไปประชุมที่ Bethesda North Marriott Hotel &        

Conference Center ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยได้เดนิทางไปพร้อม

กับท่านผู้อ�านวยการ อาจารย์สุวัฒน์ เป็นการประชุม MTN Annual 

meeting โดย MTN นี้ก็ย่อมาจาก Microbicide Trials Network            

ซึง่เป็นการศกึษาทีใ่หม่ส�าหรบัชาวสถาบนัฯ เรา แต่ไม่ได้ใหม่ส�าหรบั

วงการ การป้องกันเอชไอว ี

 สถาบนัฯ ของเรามโีอกาสได้เข้าร่วมการศกึษาหนึง่ในเครอื

ข่ายนี้คอื MTN017 จะเห็นว่าเป็นเลขรหัสเหมอืนๆ กับเครอืข่ายอื่นๆ 

เช่น HPTN ACTG คงจะง่ายส�าหรับการจ�าหรือการเรียก ก็เลยฮิต

ส�าหรับการใช้เลขแทนชือ่ยาวๆ ของโครงการ ส�าหรับโครงการ MTN 

017 นี้เป็นการศกึษาในกลุ่มชายที่มเีพศสัมพันธ์กับชาย หรอืในกลุ่ม 

MSM นั่นเอง ซึ่งเป็นการศกึษาที่ 2 ของเครอืข่ายนี้ที่ท�าในกลุ่มชาย 

เพราะเท่าทีน่ัง่ฟังการประชมุ ส่วนใหญ่ของโครงการวจิยัในเครอืข่าย

จะท�าในหญงิที่มคีู่เป็นชาย ไม่ค่อยมชีายกับชาย ก็นับว่าใหม่ส�าหรับ

เครอืข่ายนี้ที่เริ่มท�าการศกึษาในชาย

 การศึกษาโดยใช้สารไมโครบิไซด์นี้คือการน�าเจลที่มีตัวยา

ฆ่าเชื้อเอชไอวีมาผสม โดยหากศึกษาในผู้หญิงก็จะน�าเจลนี้ใส่ทาง

ช่องคลอด แต่หากศกึษาในผู้ชายที่มเีพศสัมพันธ์กับชายก็จะน�าเจล

ใส่ทางทวารหนัก โดยหวังผลเพื่อป้องกันการตดิเชื้อเอชไอว ีช่วงนี้มี

งานวิจัยหลายชิ้นที่ก�าลังศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ       

เอชไอวี โดยให้ยาต้านไวรัสล่วงหน้า หรือให้ยาป้องกันก่อนเพื่อ     

หวงัผลในการป้องกนั สถาบนัฯ ของเราคาดว่าจะเริม่รบัอาสาสมคัร

ประมาณเดือนมกราคมปีหน้า และท�าที่คลินิกพิมาน ที่ตั้งอยู่ย่าน

นิมมาน ไม่ทราบว่าหลายท่านเคยเห็นคลินิกพิมานของเราละยัง    

เลยเอารูปมาฝากให้ชมกันสักเล็กน้อย

 บรรยากาศการประชมุนัน้ดมีาก เพราะเนื้อหาสาระน่าสนใจ 

เป็นเรื่องใหม่ที่น่าติดตาม เนื้อหาที่เขาอธิบายก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ 

บรรยายได้เข้าใจและกระชบั นบัว่าเป็นโอกาสทีด่ทีีไ่ด้เข้าร่วมประชมุ

ครัง้นี้ 
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 ในช่วงที่ไปนัน้ถอืว่าเป็นช่วงอากาศที่หนาวเย็น บางเมอืงมี

หิมะตก พอรีวิวดูในเวปก่อนไปก็ตั้งใจไปหนาวกันละคราวนี้ แต่พอ

ไปถงึกไ็ม่มากอย่างทีค่ดิ ตอนก่อนไปอตุสาห์ลงทนุไปซื้อเสื้อกนัหนาว

หนาๆ ซื้อลองจอน เพราะตัง้ใจไปหนาวสุดฤทธิ์ แต่ที่ไหนได้ก็หนาว

ประมาณ 10 องศาไม่น่าต�่ากว่านี้ หมิะก็ไม่ตกให้เห็น จรงิๆ ก็อยาก

เห็นสักครัง้อยู่ เพราะยังไม่เคยเจอเลยน่าเสยีดายเหมอืนกัน 

 ส่วนสถานที่ประชุมก็ตัง้อยู่ทางเหนอืของ Washington DC 

บรรยากาศก็เลยจะเป็นแบบนอกเมืองหน่อย ไม่แออัด ประชาชนก็

ไม่คบัคัง่ นบัว่าน่าอยูท่เีดยีว ครัง้นี้กไ็ด้เทีย่วตามห้างซะเป็นส่วนใหญ่ 

เช่น Target Ross เป็นห้างที่ขายของลดราคาเป็นส่วนใหญ่ และ       

โชคดทีี่โรงแรมที่พักอยู่ใกล้ร้านขายของเล่น Toy R Us เลยได้ซื้อของ

เล่นฝากเจ้าตัวเล็กที่บ้าน เพราะราคาเทยีบกับบ้านเราถอืว่าถูกกว่า

ครึง่ ส่วนห้างอืน่ๆ กม็ุ่งตรงไปมมุ sale เพราะของทีนู่่นหาก sale แล้ว

นี ่ถอืว่าถกูกว่าบ้านเราเยอะเลย งานนี้เลยหมดตังค์ไปหลาย ขากลบั

ก็เลยลุ้นเล็กน้อยกับการแพ็คกระเป๋า การเดินทางในเมืองนี้ก็ใช้ทั้ง

รถไฟใต้ดนิและรถเมล์ ทีอ่เมรกิาเขาดแูลนบัว่าเป็นประสบการณ์ทีด่ี

ในการได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ก็หวังว่าหากมีโอกาสคงได้ไปที่นี่      

อีกครั้ง คงได้เก็บเกี่ยวบรรยากาศงานประชุมและสถานที่ของเมือง

มาเล่าให้ฟังในครัง้ต่อไป
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วสิัยทัศน์แผนพัฒนาการศกึษา ฯ ระยะที่ 11 

(พ.ศ.2555-2559)

 สถาบนัวจิยัทีมุ่ง่สูอ่งค์กรแห่งความเป็นเลศิในการวจิยั

ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ

พันธกจิ

 1. สนับสนุนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  

ที่เกี่ยวข้องกับการวจิัย

 2. ด�าเนนิการวจิัยในระดับมาตรฐานสากลโดยมุ่งเน้น

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขของชุมชน

 3. รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวจิยัเพือ่บรกิารวชิาการ

แก่ชุมชน

 4. สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท�านุบ�ารุง   

ศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 5. พฒันาความสมัพนัธ์และความร่วมมอืทางการวจิยั

และวชิาการกับสถาบันวชิาการทัง้ในและต่างประเทศ

 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์

 1. สนับสนุนการเรยีนการสอนและการวจิัยขัน้บัณฑติ

ศกึษาสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

 2. สนับสนุนและเป็นแหล่งด�าเนินงานวิจัยในสาขา       

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา

สุขภาพของประชาชนและปัญหาสาธารณสุขของประเทศ      

โดยเฉพาะชุมชนในเขตภาคเหนอื

 3. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสถติติ่าง ๆ อย่างมี

ระบบ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วและ         

ทันสมัยระหว่าง    นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ และ  

เผยแพร่ผลงานวจิัยเพื่อประโยชน์แก่สังคม 

 4. สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท�านุบ�ารุง   

ศลิปวฒันธรรมของมหาวทิยาลยัและสนบัสนนุ โครงการอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อมอย่างมสี่วนร่วมกับชุมชน

 5. ร่วมมอืและประสานงานการวจิัยระหว่างสถาบันฯ 

กับคณะต่าง ๆ ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นๆ 

ทีเ่กีย่วข้องให้กว้างขวางยิง่ขึ้น ในลกัษณะของการวจิยัร่วมสาขา

กับนักวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย และขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังสถาบัน

วชิาการในต่างประเทศ

 6. พฒันาระบบบรหิารจดัการของสถาบนัฯ ให้สามารถ

ตอบสนองนโยบายของมหาวทิยาลยั และส่งเสรมิความก้าวหน้า

และความยั่งยนืขององค์กร
 

ธงน�า (Flagships)

 • มุ่งส่งเสรมิความรู้และทักษะในการวจิัย

 • มุ่งพัฒนาการเป็นสถาบันวจิัยชัน้น�าของเอเชยี และ

สากล

 • บูรณาการความรู้จากงานวิจัยไปสู่การให้บริการ

วชิาการแก่ชุมชน

 • สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและอนุรักษ์    

สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดขีองชุมชน

 • พฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืในการวจิยัและวชิาการ

สู่สากล

 • มุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล         

มปีระสทิธภิาพ และยั่งยนื

ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุนการเรียนการสอนระดับ

บัณฑติศกึษาบนพื้นฐานของงานวจิัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวจิัยและนวัตกรรมที่น�า

ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาสขุภาพของท้องถิน่ ประเทศ และ

สากล

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบรกิารวชิาการบนฐาน

ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

 ยทุธศาสตรท์ี ่4 : มุง่ท�านบุ�ารงุศาสนา ศลิปวฒันธรรม 

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

 ยทุธศาสตร์ที ่5 : พฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืกบัต่าง

ประเทศ

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดี

และมปีระสทิธภิาพ

แผนพัฒนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

        ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุนการการเรียนการสอนระดับ

บัณฑติศกึษาบนพื้นฐานของงานวจิัย

เป้าประสงค์ 

 1. การมนีกัวจิยัเป็นอาจารย์พเิศษในการเรยีนการสอน

ระดับบัณฑติศกึษา

 2. การมีนักวิจัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ระดับบัณฑติศกึษา

 3. การเป็นสถานที่ฝึกงานวิจัยให้แก่ของนักศึกษา

วทิยาศาสตร์สุขภาพทัง้ในและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละของนักวจิัยที่เป็นอาจารย์พเิศษในการเรยีน

การสอนระดับบัณฑติศกึษาในคณะต่าง ๆ

 2. ร ้อยละของนักวิจัยที่ เป ็นอาจารย ์ที่ปรึกษา

วทิยานพินธ์ระดับบัณฑติศกึษาในคณะต่าง ๆ

 3. จ�านวนคณะ/หน่วยงานที่ส่งนักศึกษามาฝึกงานที่

สถาบัน ฯ

เป้าหมาย

 1. นักวจิัยที่เป็นอาจารย์พเิศษมไีม่น้อยกว่าร้อยละ 50

 2. นักวิจัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑติศกึษามไีม่น้อยกว่าร้อยละ 20

 3. คณะ/หน่วยงาน ทีส่่งนกัศกึษามาฝึกงานทีส่ถาบนัฯ 

มอีย่างน้อย 1 หน่วยงาน

กลยุทธ์และแผนปฏบิัตกิาร

 1. ส่งเสรมิให้นักวจิัยเป็นอาจารย์พเิศษและอาจารย์ที่

ปรกึษาวทิยานพินธ์ในคณะต่าง ๆ 

  * แผนประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลนักวิจัยของสถาบัน ฯ ต่อที่

ประชุมคณบดสีาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ (Deans Consortium)

 2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานกับ     

เครอืข่ายวจิัยทัง้ในและต่างประเทศ

  * แผนการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามความต้องการของ

ศูนย์วจิัย ฯ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวจิัยและนวัตกรรมที่น�าไปใช้

ประโยชน์ในการแก้ปัญหาสุขภาพของท้องถิ่น   ประเทศ

และสากล

เป้าประสงค์ :   เป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี

คุณภาพระดับสากล

ตัวชี้วัด

 1. จ�านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน�าไปใช้

ประโยชน์ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล

 2. จ�านวนบทความวจิัยได้รับการอ้างองิ (Citation) ใน 

Journal หรอืในฐานข้อมูลระดับชาต ิและระดับนานาชาติ

 3. จ�านวนผลงานวิจัยที่ได้ยื่นขอรับการจดสิทธิบัตร  

อนุสทิธบิัตร และลขิสทิธิ์

 4. จ�านวนเงนิทุนวจิัยจากแหล่งทุนภายนอก 

 5. จ�านวนนักวจิยัทีไ่ด้รบัทนุอุดหนุนการวจิยัจากแหล่ง

ทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก

 6. จ�านวนโครงการวจิัยที่ร่วมบูรณาการกับนานาชาติ

 7. จ�านวนผลงานวิจัยที่สามารถชี้น�าการแก้ไขปัญหา

ด้านสาธารณสุขของประเทศและของโลก

 8. จ�านวนนักวจิัยระดับนานาชาตมิาร่วมท�าวจิัย

เป้าหมาย

 1. จ�านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน�าไปใช้

ประโยชน์ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

 2. จ�านวนบทความวจิัยได้รับการอ้างองิ (Citation) ใน 

Journal หรอืในฐานข้อมลูระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 5 ต่อปี

 3. มผีลงานวจิัยได้ยื่นขอรับการจดสทิธบิัตร อนุสทิธิ

บัตร และลขิสทิธิ์ปีละอย่างน้อย 1 ผลงาน

 4. เงนิสนบัสนนุงานวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก เพิม่ขึ้น

ปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ  5

 5. นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน

ภายในและแหล่งทุนภายนอกร้อยละ 80 ของนักวจิัยทัง้หมด

 6. จ�านวนโครงการวิจัยที่ ได ้ร ่วมบูรณาการกับ

นานาชาตปิีละไม่น้อยกว่า 2 โครงการ

 7. จ�านวนผลงานวิจัยที่สามารถชี้น�าการแก้ไขปัญหา

ด้านสาธารณสุขของประเทศและของโลกอย่างน้อย 1 ผลงาน

ต่อ 2 ปี

 8. จ�านวนนักวิจัยระดับนานาชาติมาร่วมท�าวิจัย    

อย่างน้อยปีละ 1 คน

กลยุทธ์และแผนปฎบิัตกิาร

 1. ส่งเสรมิและพัฒนาความสามารถของนักวจิัย

   * แผนการจดัอบรมการเขยีนผลงานวจิยัเพือ่ตพีมิพ์ (Workshop 

on Scienctific Manuscript Writing)

  * แผนการจัดอบรมระเบยีบวธิกีารวจิัยที่ถูกต้อง

       o Good clinical practice

       o Human subject protection

   * แผนการจัดอบรมการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถติชิ่วยใน

การจัดการและวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

 2. พัฒนาคุณภาพการท�าวจิัยให้ได้มาตรฐานสากล

  * แผนจัดท�าแนวปฏิบัติมาตรฐานที่จ�าเป็นในการด�าเนินการ

วจิัยที่ดี

  * การบรหิารจัดการงานวจิัยที่ดี

  * กฎระเบยีบการวจิัยในมนุษย์
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   * การด�าเนนิงานของหน่วยงานก�ากบัดแูลกฎระเบยีบงานวจิยั 

   * แผนจดัท�าระบบการเกบ็เอกสารการวจิยัทีส่�าคญัโดยระบบ

อเิลคทรอนกิส์

  * แผนการขอการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ   

(Laboratory Accreditation)

  * แผนการพัฒนา Software ด้านการจัดเก็บข้อมูลทาง Web/

Mobile และ Client/Server application เพื่อสนับสนุนงานวิจัย

ของสถาบัน

 3. พฒันาฐานข้อมลูงานวจิยัของสถาบนัฯ (RIHES-RIS)  

   * แผนจดัท�าฐานข้อมลูงานวจิยัทีท่นัสมยัและน�าไปใช้ประโยชน์

ได้

 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจัย การจัดสรร

ทรัพยากรวจิัย การสนับสนุน ทุนวจิัย 

  * แผนสนับสนุนทุนวจิัยเพิ่มเตมิจากกองทุนสถาบันฯ

   * แผนสนบัสนนุค่าตอบแทนผลงานตพีมิพ์ ส�าหรบัการด�าเนนิ

งานวจิัย

 5. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักวจิัยไปน�าเสนอผลงาน

ทางวชิาการในเวทรีะดับชาตแิละนานาชาติ

   * แผนสนบัสนนุการเสนอผลงานทางวชิาการในเวทรีะดบัชาติ

และระดับนานาชาต ิ

 6. ส่งเสรมิ พฒันาความรูแ้ละผลกัดนัให้นกัวจิยัด�าเนนิ

การเพื่อขอรับการจดสิทธิบัตร   อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์    

ตลอดจนสร้างขวัญและก�าลังใจ นักวิจัย ที่ประสบผลส�าเร็จ     

ในการจดสทิธบิัตร อนุสทิธบิัตรและลขิสทิธิ์ 

  * แผนพัฒนานักวจิัยเพื่อการจดสทิธบิัตร

 7. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นลักษณะบูรณาการและ        

สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานวิจัยตามความ

ต้องการของพื้นที่ งานวิจัยที่สามารถชี้น�าการแก้ไขปัญหาด้าน

สาธารณสุขของประเทศและของโลก

   * แผนพัฒนาการเขียนผลงานตีพิมพ์จากข้อมูลวิจัยที่มีอยู ่

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบรกิารวชิาการบนฐานความ

ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

เป้าประสงค์ 

 เป็นแหล่งเรยีนรูท้างวชิาการ และร่วมพฒันากบัชมุชน

และสังคม

ตัวชี้วัด

 1. จ�านวนแหล่งเรยีนรู้ทางวชิาการ (Training Center)

 2. จ�านวนโครงการที่สร้างความเข้มแข็งและศักยภาพ

ให้กับท้องถิ่น ชุมชนและสังคม

เป้าหมาย

 1. แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการด้านวิจัยคลินิก (Clinical 

Research Training Center) จ�านวน 1 แห่ง

 2. จ�านวนโครงการที่สร้างความเข้มแข็งและศักยภาพ

ให้กับท้องถิ่น ชุมชนและสังคม ปีละไม่น้อยกว่า 2 โครงการ

กลยุทธ์และแผนปฎบิัตกิาร

 1. พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ทางวชิาการ research training 

center (clinical)

  * แผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการในการบริหารจัดการ

งานวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับเอชไอวี (HIV clinical research    

training center)

       o Clinical trial unit and clinical research site

       o Pharmacy unit

       o Regulatory compliant unit

       o Substance abuse and harm reduction

       o Community advisory board

       o Clinical laboratory and specimen processing unit

       o Data management

   * แผนพัฒนาแหล่งเรยีนรู้เกี่ยวกับ Iodine กับสุขภาพ

 2. จดัท�าฐานข้อมลูทางวชิาการด้านศกัยภาพและความ

เชี่ยวชาญทางวชิาการของนักวจิัยของสถาบันฯ

  * แผนจัดท�าฐานข้อมูลศักยภาพและความเชี่ยวชาญทาง

วชิาการของนักวจิัย

   * แผนพัฒนาฐานข้อมูลทางวชิาการด้านสารเสพตดิ

 3. ให้บริการวิชาการโดยมุ่งเน้นด้านที่ส่งผลกระทบ  

ต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงโดย

ใช้ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นเป็นตัวตัง้   

    * แผนการน�าเสนอผลงานวิจัยประยุกต์สู่ชุมชนในรูปแบบ 

ต่าง ๆ

 

ยทุธศาสตร์ที ่4 :  มุง่ท�านุบ�ารุงศาสนา ศลิปวฒันธรรม และ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ :   สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดขีองชุมชน

ตัวชี้วัด

 1. จ�านวนผลงาน/นวัตกรรมในการต่อยอดภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 

 2. จ�านวนฐานข้อมลูเพือ่การเรยีนรู ้online ด้านศาสนา           

ศลิปวัฒนธรรม ประเพณไีทย ท้องถิ่นล้านนาและชาตพิันธุ์ 

 3. จ�านวนผลงานทีส่ถาบนัฯ ได้ด�าเนนิการเพือ่อนรุกัษ์/

แก้ไข/ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับ ชุมชน สังคม
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เป้าหมาย

 1. จ�านวนผลงาน/นวัตกรรมในการต่อยอดภูมปิัญญา

ท้องถิ่น การท�านุบ�ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 

ท้องถิ่น ล้านนา ปีละไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน

           2. มีฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ online ด้านอาหาร       

พื้นบ้าน 

 3. จ�านวนโครงการที่สถาบันฯ ได้ด�าเนินการเพื่อ

อนุรักษ์/แก้ไข/ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้กับชุมชน สังคมปีละ    

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ

กลยุทธ์และแผนปฎบิัตกิาร

 1. สนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  * แผนจัดท�าโครงการวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

อาหารพื้นบ้าน

   * แผนจัดท�าฐานข้อมูล online ด้านอาหารพื้นบ้าน 

 2. สนับสนุนโครงการเพื่ออนุรักษ์/แก้ไข/ลดปัญหา     

สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและสังคม

   * แผนการจัดท�าโครงการเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  5 : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ           

ต่างประเทศ

เป้าประสงค์ :  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและ

วชิาการสู่สากล

ตัวชี้วัด

 1. จ�านวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ

นานาชาติ

 2. จ�านวนโครงการวจิัยร่วมกับสถาบันการศกึษาและ

วชิาการต่างประเทศ

เป้าหมาย

 1. มีจ�านวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ

นานาชาตปิีละอย่างน้อย 1 โครงการ

 2. มีโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาและ

วชิาการต่างประเทศปีละอย่างน้อย 2 โครงการ

กลยุทธ์และแผนปฎบิัตกิาร

 1. ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัยและ

วชิาการทัง้ในและต่างประเทศ

  * แผนการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์วิจัยภายใน

ประเทศ

       o HIV-NAT

       o IMPAACT CRS ศริริาช

       o PHPT

   * แผนการต่ออายุการเป็นศูนย์วจิัยของเครอืข่ายวจิัยเอชไอวี

ของ US NIH

 2. สนับสนุนการจัดการประชุม / สัมมนาทางวชิาการ

ระดับนานาชาต ิ

   * แผนจัดประชุมวชิาการร่วมกับองค์กรนานาชาติ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดแีละมี

ประสทิธภิาพ

เป้าประสงค์ :   มุง่เน้นการบรหิารจดัการโดยหลกัธรรมาภบิาล 

มปีระสทิธภิาพ และยั่งยนื

ตัวชี้วัด

 1. การบรรลคุวามส�าเรจ็ในการพฒันาทรพัยากรบคุคล

 2. การบรรลุความส�าเร็จในการแสวงหางบประมาณ

ที่หลากหลาย

เป้าหมาย

 1. มแีหล่งทุนใหม่เพิ่มขึ้น ปีละ 1 แหล่งทุน

 2. มีระดับความผูกพันของบุคลากรไม่น้อยกว่า        

ร้อยละ 80

กลยุทธ์และแผนปฎบิัตกิาร

 1. พัฒนาการบรหิารจัดการโดยใช้สารสนเทศ

   * แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ

       o ทรัพยากรบุคคล

       o งบประมาณและการเงนิ

 2 .  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ มี

ประสทิธภิาพ (Recruit–Retain–Reinforcement) 

     * แผนจัดกจิกรรม Retreat กลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาร่างกายและ

จติใจ

    * แผนการสร้างแรงจงูใจเพือ่รกัษาไว้ซึง่บคุคลากรทีม่คีณุภาพ

  * แผนการปรับโครงสร้างบุคลากรเพื่อให้สามารถขยายงาน

และยังคงรักษาการด�าเนนิการในมาตรฐานสากล 

   * แผนสนับสนุนส่งเสรมิให้บุคลากรได้รับการศกึษาต่อ และ

เพิ่มพูนทักษะ ในรายวชิาชพีที่เกี่ยวข้อง

   * แผนสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มกีารใช้ภาษาอังกฤษ

 3. แสวงหาแหล่งทุนที่หลากหลายและมีระบบการ

บรหิารจดัการทรพัย์สนิของสถาบนัฯ ทีม่อียูอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ

  * แผนจัดท�าฐานข้อมูลของแหล่งทุนทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ

   * แผนจัดท�าระบบบรหิารงบประมาณที่มปีระสทิธภิาพ 

   * แผนการแสวงหาทุนวจิัยจากแหล่งทุนภายนอก

           #####


