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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 สารเพื่อสรางความเขาใจ ปองกัน/ดูแลชุมชน  ใหหางไกลจากเอดสและยาเสพตดิ

ปท่ี  8 ฉบับที่ 58  เดือน มกราคม - กุมภาพนัธ 2551
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• โครงการยาตานไวรัสในคูผลเลือดเอชไอวี
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........ที่นาเปนหวงที่สุดคือ พบวาผูติดเชื้อรายใหมในป 2549 
40% เปนการติดเชื้อจากสามีไปสู ภรรยา 
22%   เปนการติดเชื้อในกลุมชายรักชาย 
11% ติดเชื้อจากหญิงขายบริการ 
10% ติดเชื้อจากภรรยาสูสามี 
7 % ติดเชื้อจากเพศสัมพันธนอกคูสมรส   

จากสถิติที่ กลาวมา พอสรุปไดวาในป 2549  มีคูสามีภรรยาติดเชื้อเเลว 
7,000  ราย  ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา โรคเอดสกําลังคุกคามถึงสถาบัน
ครอบครัวไทย........ (ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)

ในวาระดิถีขึ้นปใหม 2551 หรือ ปค.ศ. 2008 ตามปฏิทนิ
สากล  เสมอืนหนึ่งเปนมาตรวัดกิจกรรมของมนุษยโลกซึ่ง
ดํารงอยูบนโลกใบนี้มากวา 2000 ป มวีวิัฒนาการตางๆ ใน
ดานสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมอืง  อนัเปนผลสืบเนือ่ง
จากการขับเคลือ่นทางดานวทิยาศาสตรที่มีสวนตอการ 
พัฒนาสังคมในบริบทตาง ๆ ดังกลาวขางตน  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งบทบาทความสําคัญของการศึกษาวิจัยทางการแพทยที่มีผลตอความเจริญ
ทางดานสุขภาพอนามัยของมนุษยโลกตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

กระผมในนามของคณะกรรมการที่ปรกึษาชุมชนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สุขภาพมหาวทิยาลัยเชียงใหม  ขออาราธนาอาํนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกไดโปรดดลบันดาลใหผูอานสารที่ปรกึษาชุมชนและ
บุคลากรในองคกรที่เกี่ยวของกับทางสถาบันวิจัยฯ จงประสบแตความสําเรจ็ และมี
กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่การงาน  อีกทั้งมพีลานามัยที่แข็งแรง  เหนืออื่นใดจง
ระงับความโกรธดวยความมีสติและรูจักเอือ้เฟอเผือ่แผตอเพื่อนมนุษยโลกดวยกัน  
โดยการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของความเปนคนในสังคมอยางเทาเทียมกัน

สมเกียรติ์  สกุลศึกษาดี
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนดานสารเสพติด

( S.A. CAB)

หนา 2 คะ
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ที่มาของโครงการ
สาเหตุที่การแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีในคูสมรส/คูรัก กําลังเปน
ปญหาใหญ

1. ไมรูตัววาตัวเองติด หรือไมคิดวาคนใกลตัวจะมีเชื้อ  คน
สวนใหญมักคิดวาเอชไอว ีเปนเรื่องไกลตัว ไกลครอบครัว จะ
คิดถึงเอชไอวีเฉพาะตอนที่จะทําเรื่องเสี่ยงๆ เทานั้น ฝายหญิงยิ่งไม
เคยคิด ตัวเราเองไมไดมีความเสี่ยง รักเดียวใจเดียว สวนคูของเราก็
ไมมีอาการผิดปกติอะไรที่จะตองสงสัย  ในความเปนจริงผูติดเชื้อ
เอชไอวีจะมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนคนปกติโดยเฉลี่ย 7-8 ปหลัง
ไดรับเชื้อ

2. รูตัวแตไมปองกัน หลายคูที่ยังมีความสัมพันธกันโดยไม
ปองกัน  ทั้งๆ ที่รูอยูแลววาอกีฝายติดเชื้อ ดวยหลายเหตุผล  เชน ใน
เมื่อเคาติด เราก็คงติดไปเรียบรอยแลว, ตองการพิสจูนรักแท, ใช
ถุงยางแลวบมวน เปนตน  อันที่จริงเปนเรื่องดีที่คูมีความเขาใจและ
เห็นใจตอตัวผูติดเชื้อ และยินดีที่จะใชชีวิตรวมกันตอไป แสดงถึง
ความรักแทที่มีตอกัน แตคงไมดีแนหากจะปลอยใหกลายเปนติด
เชื้อทั้งคู 

แลวจะปองกันปญหานี้ไดอยางไร ?
เปลี่ยนความไมรูใหเปนรู  เปลี่ยนวิกฤตที่อาจจะถายทอดเชื้อ

เอชไอวีใหแกกัน เปนโอกาสที่จะไดปองกันคูจากการตดิเชื้อ 
เร่ิมตนดวยการตรวจหารองรอยการติดเชื้อเอชไอวีแบบสมัครใจทั้ง
คู

ถุงยางอนามัยเปนคําตอบสุดทายใชหรือไม ?
การใชถุงยางอนามัยเปนคําตอบที่ดีที่สุด ณ ปจจุบัน 

เพราะเราทราบดีวาถาใชถุงยางอนามัยทุกครั้งอยางถูกวิธีเมื่อมี
เพศสัมพันธ จะปองกันการติดเชื้อไดแนนอน  แตนักวิจัยยงั
หวังวาจะตัวชวยอ่ืนๆ อีกมาเสริมในการหยุดยั้งการแพร
ระบาดของโรคเอดส  ยาตานไวรัสเปนอีกวิธีหน่ึง ที่อาจจะ
ชวยปองกันการติดเชื้อไปสูคูได  แตยังไมมีหลักฐานยืนยัน
ชัดเจนวาจริงหรือไม ปองกันไดมากนอยแคไหน และถาจะ
ใหผูติดเชื้อกินยาตานไวรัสเพือ่หวังผลในการปองกันการติด
เชื้อไปสูคูดวยควรจะเริ่มกินตั้งแตเมื่อไหร จึงจะไดผลคุมคา
ที่สุด

ดังนั้น โครงการยาตานไวรัสในคูผลเลือดเอชไอวี
ตางกัน จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบคําถามอันทาทายนี้... ตดิตาม
โครงการยาตานไวรัสในคูผลเลือดเอชไอวีตางกัน... ที่ (กําลัง
ดําเนิน) ไป ฉบับหนา

วันเปดคลินิคโครงการวิจัย  อาคารศรีพัฒน ช้ัน 11
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

ทีมผูวิจัย ไทย-อเมริกัน

กิจกรรมใหความรูเรื่องโรคเอดสแกชุมชน และประชาสัมพันธโครงการแก
เจาหนาโรงพยาบาลชุมชน
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ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผานมานี้โครงการวิจัย  HPTN 052 ไดตอนรับ
แขกผูมาเยือนทานหน่ึงคือ นพ. โจล กาลานท  ผูเชีย่วชาญ (เอกซเปอรต) 
ดานโรคติดเชื้อ  ปจจุบันทานเปนอาจารยแพทยอยูที่
มหาวิทยาลัยจอหน ฮอพกินส อเมริกา นอกจากนี้
ยังเปนที่ปรึกษาของพวกเราในการตัดสินใจให
การดูแลรักษาทางคลินิกแกอาสาสมัครที่เขารวม
โครงการวิจัยของสถาบันมาตลอด เปนโอกาสดี
ที่ไดคุยกับ ดร.โจลในเรื่องทั่วๆไปที่เก่ียวกับการ
ดูแลรักษาผูติดเชื้อแบบอเมริกันสแตนดารด  วามี
ความเหมือนหรือตางจากบานเราอยางไร จึงอยาก
จะนํามาเลาสูกันฟงคะ

คําถามแรกเกิดจากความสงสยัวา  ท่ีอเมริกาจะเริ่มใหการรักษาดวยยา
ตานไวรัสแกผูติดเชื้อเอชไอวีเม่ือไหร ในขณะที่บานเราหลายคนยังมีความคิด
วา ตองรอใหภูมคิุมกัน ซีดี 4 ต่ําๆ นอยกวา 200 ซะกอนถึงจะคอยกินยา 
(เกณฑของกระทรวงเคาวาไวอยางนั้น) ดร.โจลตอบวา ที่อเมริกา ผูติดเชื้อจะ
ไดรับการตรวจติดตามระดับซีดี 4 ทุก 3 เดือน และเคาจะเริ่มใหยาตานไวรัส
กับคนไขตั้งแตซดีี 4 นอยกวา 350 หรืออาจจะกอนหนานั้นดวยซ้ําถาดู
แนวโนมของซีดี 4 น้ันลดลงเร็ว หรือมปีริมาณไวรัสสงูๆ โดยตองคุยกับ
คนไขกอนและคนไขตองเต็มใจที่จะกินยาเร็วขึ้น อยางไรก็ตามเคาไมแนะนํา
ใหเราเริ่มยาตานไวรัสเร็วแบบเคา ถาเรายงัติดตามการรักษาดวยการดูการ
เปลี่ยนแปลงของซีดี 4 เปนหลัก และตรวจดูปริมาณไวรัสไดเพียงปละ 1 หรอื 
2 ครั้ง เพราะจะทําใหเราวินิจฉัยเชื้อด้ือยาไดชา และสะสมเชื้อที่ด้ือยาใหมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ทําใหมีปญหาตอการเลือกยาสูตรตอๆไปหรืออาจเกิดปญหาการ
ระบาดของเชื้อด้ือยาโดยไมรูตัวได  ดังนั้นการใหยาชาจึงเหมาะกบับานเรา
ดวยเหตุผลนี้ซึ่งไมคอยจะดีเทาไหร (แตคําวา “ชา” น้ันปจจุบันแพทย
ผูเชี่ยวชาญของไทยหลายทานจะไมรอใหคนไขมีซีดี 4 นอยกวา 200 แลวคะ 
เพราะจะเสี่ยงตอการติดเชื้อฉวยโอกาสที่รุนแรง และเสียชีวิตกอนที่จะเริ่มยา  
นอกจากนี้การเริ่มยาทีซ่ีดี 4 ต่ํา กวา 200 ผูปวยมักจะมีการเพิ่มของระดับ
ภูมิคุมกัน ซีดี 4 ไมดีเทาการใหยาตอนที่ ซีดี 4 ยังสูงอยู

ตอมาก็เปนเรื่องของสูตรยาตานไวรัส อยากทราบวาเคาจะเลือกใชสูตร
ยาอะไรเปนอันดับแรกในคนที่ไมเคยไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสมากอน 
เคาตอบวา ไมมีกําหนดตายตัว นอกเหนือ จากเหตุผลอื่นๆ ถามีแลว เคาจะ
เลือกสูตรยาที่มีเอ็นเอ็นอารทีไอใหกับคนที่ดูแลวไมเสี่ยงกับการเกิดเชื้อด้ือยา 
แตใหสูตรที่มีพีไอกับคนที่ประเมินแลวโอกาสเกิดเชื้อด้ือยาสงู โดยจะ
ประเมินวาถาคนไขมีความรวมใจในการรักษาที่ดี มาตรงตามนัดทุกครั้ง คาด
วาการกินยาตานไวรัสก็นาจะทําไดเครงครัด ตามที่แพทยแนะนํา  คนไขแบบ
น้ีสามารถใหยาสูตรที่มีเอ็นเอ็นอารทีไอได แตถาคนไขรายไหน ทาทางไม
คอยใหความรวมมือรวมใจในการรักษา ชอบผิดนัดหรือเล่ือนนัดบอยๆก็ไม
ควรเริ่มตนดวยกลุมเอ็นเอ็นอารทีไอ เพราะทราบกันดีอยูแลววา เชื้อด้ือยา 
กลุมนี้เกิดไดงายถากินยาไมดี 

สําหรบัการตรวจหาเชื้อด้ือยา หรือ genotypic resistance testing 
ซึ่งบานเราการตรวจหนึ่งครั้งราคา 8000 บาทนั้น ตัวเองสงสยัวา ถาเรา
สามารถวินิจฉัยการเกิดเชื้อดื้อยาไดเร็วยังจําเปนตองตรวจ genotypic 
resistance testing อยูหรือไม ยกตัวอยางเชน อาสาสมัครใน
โครงการวิจัย 5175 ที่เราตรวจปรมิาณไวรัสทุก 2 เดือน และพบวาจากที่
เคยต่ํากวา 400 กอบป/ซซีีมาตลอด อยูมาวันหนึ่งระดับไวรัสสงูขึ้นมา
เกิน 1000 กอบป/ซซี ีสองครั้งตดิกันในชวง 1 เดือนซึ่งเขาเกณฑ การ
รักษาลมเหลวในการกดเชื้อไวรัส (virologic failure) ทางโครงการก็ได
เปลี่ยนสูตรยาใหอาสาสมัครไดทันที โดยไมรอผลการตรวจหาการดื้อยา 
genotypic resistance testing ซึ่งตองสงไปตรวจที่กรงุเทพและกวาจะ
ไดผลก็อีก 1 เดือนตอมา การเปลีย่นยาดังกลาวเราไดรับคําแนะนําจาก
ทีมผูเชี่ยวชาญทีอ่เมริกา ตอบจดหมายภายใน 1 วัน โดยเมื่ออาสาสมัคร
ไดรับการเปลี่ยนสูตรยาก็กลบัมามรีะดับไวรัสในเลือดต่ํากวา 400 
กอบป/ซซีีไดอีกครั้ง และผลการตรวจหาการดื้อยาของเชื้อก็ออกมาอยาง
ที่เราคาดไว และอาสาสมัครอีก 3 ราย ที่มปีญหาเชื้อด้ือยาเกิดขึ้นเราก็
เปลี่ยนยาโดยไมไดสงตรวจ resistance testing อีกเลย ดร.โจลก็เห็น
ดวยวาสําหรบัคนที่ไดรับยาสูตรที่มีเอ็นเอ็นอารทไีอ (ไดแกยาเอฟาไว-
เรนซหรือเนวิราปน) กับลามิวูดีนที่บานเราใชกันอยูทั่วไป ไมวาจะเปน 
จีพีโอเวียรของกระทรวงสาธารณสุข หรือ คนไขในโครงการวิจัยก็มักจะ
ไดสูตรยาที่มียาสองตัวน้ีรวมอยูดวย และถาเราวินิจฉัยการเกิดเชื้อด้ือยา
ไดเร็วจริงๆ ก็เดาไดเลยวา เกิดการกลายพันธตรงตําแหนงที่เฉพาะกับ
การดื้อยา 2 ตัวน้ีแนนอน และมักจะยังไมเกิดการกลายพันธตรงตําแหนง
ที่ด้ือตอยาในกลุมเอ็นอารทีไอที่เหลือคือ AZT, d4T, ddI, และ TDF ซึง่
ตองอาศัยเวลาที่มีเชื้อด้ือยาสะสมมากขึ้นๆระยะหนึ่งจึงจะเกิดได แต
ปญหาของบานเราอยูที่ กวาเราจะวินิจฉัยเชื้อด้ือไดก็ตองรอดูที่ซีดี 4 ตก
ลง คนไขเกิดอาการตางๆแลวซึ่งถือวาชาเกินไป ตอนนั้นก็มักจะเกิดการ
กลายพันธที่เฉพาะกับการดื้อตอยา AZT, d4T, ddI, และ TDF ไปแลว 
ดังนั้นการตรวจ resistance testing ถือวาจําเปนอยางยิ่งเพราะเราเดา
ไมไดเลยวายังเหลือยาในกลุมเอ็นอารทีไออะไรที่ยังใชไดผลอยูบาง 

ที่เก็บมาเลาใหฟงนี้ ก็คงจะเห็นความแตกตางระหวางการรักษา
ที่อเมริกากบัไทยพอสมควร อยางไรก็ตามถาเทียบกับอดีตที่ผานมาการ
ดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีของบานเราก็ถือไดวาพัฒนาไปในทางทีดี่ขึ้น
เรื่อยๆโดยเฉพาะดานปริมาณ สวนดานคุณภาพของการรักษานั้นยังถือ
เปนเรื่องทาทายที่ตองปรับใหเหมาะสมกบัประเทศที่ทรัพยากร
(งบประมาณ)จํากัดแบบบานเรา แตเรานาจะทําใหการรักษาดวยยาตาน
ไวรัสแบบไทยๆ มีประสทิธิภาพสูงสุดได  ถาผูใหการรักษาและ                       
ผูรับการรักษาเขาใจ และรวมมือกันคะ 

โดย...พญ.นันทสิา  โชตริสนิรมติ  
นักวิจัยโครงการยาตานไวรสัในคูผลเลือดเอชไอวีตางกัน



การพัฒนาวัคซีนเพื่อปองกันการแพรเชื้อเอชไอวีน้ัน นอกเหนือจาก
วัตถุประสงคเฉพาะทางการแพทยและวิทยาศาสตรแลว ความปลอดภัย
ของอาสาสมัครเปนเปาหมายทีส่าํคัญอีกประการหนึ่งที่ไมสามารถละเลย
ได  ดังนั้นในการพัฒนาวัคซีนสําหรบัปองกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ทดลอง
ในมนุษยน้ันจึงมีมาตรการตางๆ มากมายที่ผนวกเขาไปในกระบวนการ 
วิจัยทุกขั้นตอนทั้งนี้เพื่อที่จะรับประกันวาการวิจัยน้ันปลอดภัยตอผูถูกทํา
การทดลองและความปลอดภัยของทีมวิจัยเอง และรบัประกันวาการ
ทดลองนั้นๆ มีมาตรฐานหรือคุณภาพที่เปนที่ยอมรับไดในระดับสากล 
และดําเนินถูกตองตามหลักสทิธิมนุษยชน

มาตรการดังกลาวนี้ เริ่มตั้งแตแนวความคิดของการทําวัคซีนที่จะไม
เสี่ยงนําเอาตัวเชื้อหรือสวนใดของเชือ้ไมวาที่ตายแลวหรือที่ใชสารเคมีทํา
ใหไมสามารถทาํงานไดตามปกติมาใชในการทําวัคซีน จะใชแตชิน้สวน
บางสวนที่ผลิตโดยวิศวพันธุกรรมที่เลียนแบบธรรมชาติมาทดลองทํา
วัคซีนเทานั้น   ทัง้นี้ก็เพื่อความปลอดภัยของอาสาสมัครทดลองวัคซีน
เปนเปาหมายทีส่าํคัญที่ไมสามารถประนีประนอมได 

นอกเหนือจากแนวความคิดที่เก่ียวกับสารที่จะนํามาใชผลิตวัคซีน
แลว  การวิจัยยังมีกระบวนการอื่น ๆ  ที่สรางเขาไปในกระบวนการวิจัย
เพื่อปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดในชวงการทดลองเพื่อรับประกัน
คุณภาพของการวิจัย เพื่อลดความเสี่ยงตอมนุษย (หรืออาสาสมัครและ
ผูวิจัย) และเพิ่มผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดใหมากทีสุ่ด มาตรการเหลานี้
รวมถึงระเบียบและคูมือในการทํางาน กฎและมาตรฐานตางๆที่การวิจัย
ตองปฏิบัติตาม และคณะตรวจสอบระดับตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
โครงการวิจัยทีท่าํหนาที่ในการกํากับควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

ในประเทศไทยนั้น คณะกรรมการเอดสแหงชาติไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการควบคุมการทดลองวัคซีนเอดสสําหรับประเทศขึ้นมา
เพื่อทําหนาที่อนุมัติ  และควบคุมการวิจัยที่เก่ียวกับวัคซีนเอชไอวีใน
ประเทศทั้งหมดเพื่อดูถึงความเหมาะสมตอสถานการณ คุณภาพของการ
วิจัย ทีมการวิจัยและสถาบันที่ทําการวิจัยทั้งทางดานวิทยาศาสตรและดาน
จริยธรรมการวิจัย ซึง่คณะอนุกรรมการดังกลาวในปจจุบันทําหนาที่
ติดตามการวิจัยดานวัคซีนเอชไอวีตางๆ อยูจํานวนหนึ่ง  และเพื่อใหการ
ควบคุมติดตามการวิจัยตางๆ เปนไปไดอยางมีประสทิธิภาพ   
คณะอนุกรรมการทดลองวัคซีนเอดสจึงตองแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะ
ขึ้นมาเพื่อทําการติดตามการวิจัยใดวิจัยหน่ึงโดยเฉพาะ ซึง่คณะกรรมการ
น้ีเรียกวา “คณะตรวจสอบการศึกษาวิจัย” หรือ Oversight Committee 
คณะตรวจสอบดังกลาวมีหนาที่หลัก ๆ สองประการคือ  เพื่อใหการวิจัย
ภายใตการมอบหมายดําเนินการไปดวยดีอยางมีคุณภาพมาตรฐานและ
ถูกตองตามหลกัจริยธรรมการวิจัย  และเพื่อรวมมือใหการสนับสนุนหรือ
ชวยแกไขปญหาเพื่อใหการวิจัยภายใตการมอบหมาย
สามารถดําเนินการไปตามแผนไดดวยดี 

โดย...คุณอุดม  ลิขิตวรรณวุฒิ                                          
กรรมการที่ปรึกษาชุมชน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มช.
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สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ   มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  มโีครงการวิจัย
ที่อยูภายใตการตดิตามของคณะอนุกรรมการทดลองวัคซีนเอดสน้ีมีอยูสอง
โครงการดวยกัน ไดแก HVTN 050 และ HVTN 060  สําหรบัโครงการ 
HVTN 060 น้ัน  คณะอนุกรรมการทดลองวัคซีนเอดสไดแตงตั้งคณะ
ตรวจสอบการศึกษาวิจัยประกอบไปดวยกรรมการสี่คนขึ้นมาเพื่อทําหนาที่
ดังกลาว  และในวันที่ 14  พฤศจิกายน ที่ผานมา  คณะตรวจสอบการ
ศึกษาวิจัยสามคน รวมทั้งประธานของคณะอนุกรรมการทดลองวัคซีน
เอดส (ศาสตราจารย นายแพทยอมร ลีลารัศมี) ไดเดินทางมาเยี่ยมชม
สถาบันการวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ และเพื่อติดตามความกาวหนาของ
โครงการ HVTN 060

การเยี่ยมชมโครงการ HVTN 060 และสถาบันฯ น้ันไดรับการ
สนับสนุนเปนอยางดีจากผูอํานวยการสถาบัน (ศาสตราจารยนายแพทยธีระ  
ศิริสันธนะ) หัวหนาทีมวิจัย (ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยวินัย สุรยิานนท) 
และผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ โดยเริ่มตั้งแตการสรปุถึงสถานการณและ
แนวโนมของการวิจัยวัคซีนเอชไอวีทั้งในระดับโลก และของประเทศไทย   
บทบาทของสถาบันฯ เก่ียวกับการวิจัยดานเอชไอวีกับเครือขายการวิจัย     
ตางๆ ของโลก โดยผูอํานวยการสถาบันฯ และการสรุปเฉพาะของโครงการ 
HVTN 060 โดยหัวหนาทีมวิจัย  

หลังจากการสรุป  คณะตรวจสอบไดเย่ียมชมสวน/แผนกตางๆ ของ
สถาบันฯ ทั้งที่เก่ียวกับโครงการ HVTN 060 โดยเฉพาะและอื่นๆ เชน 
หองปฏิบตัิการทดลอง แผนกวิเคราะหและติดตามขอมูล หองเกบ็ตัวอยาง
ทางชีวภาพทีใ่ชในการทดลอง หองเก็บเอกสารเกีย่วกับโครงการวิจัยและ
อาสาสมัคร  หองเภสชั   รวมทัง้ไดสังเกตการณการฉีดวัคซีนใหแก
อาสาสมัครโครงการ HVTN 060 และนอกเหนือจากการสงัเกตการณและ
เย่ียมชมแลว กรรมการคณะตรวจสอบไดขอดูเอกสารหรือคูมือทีเ่ก่ียวของ
พรอมกับซักถามเจาหนาที่ที่เก่ียวของถึงวิธีการทํางาน การแกไขปญหา 
และการฝกซอมในกรณีฉกุเฉินของฝาย/แผนก  ทัง้นี้เพื่อใหแนใจวาการ
ปฏิบัติงานมีการจัดระบบการวางแผนและการเฝาระวังปองกันขอผิดพลาด
ที่ดี และเจาหนาที่ที่เก่ียวของเขาใจและสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐานที่
กําหนดไวจริง 

การเยี่ยมชมครั้งนี้ ชวยใหคณะตรวจสอบเขาใจถึงศักยภาพโดยรวม
ของสถาบันฯ ที่นอกเหนือไปจากโครงการใดโครงการหนึ่งหรือเครือขาย
ใดเครือขายหนึ่งเทานั้น ภายหลังจากการเยี่ยมชมคณะตรวจสอบไดประชุม
รวมกับทีมวิจัยเพื่อสรปุผลของการเยี่ยมชมใหแกทีมทราบ  มีขอเสนอแนะ
ที่สําคญั เชน ยุทธศาสตรการสรรหาอาสาสมัครทดลองวัคซีนที่กวางกวา
ปจจุบันและเขาถึงชุมชนไดอยางแทจริง  จุดบริการแกอาสาสมัครที่สามารถ
อํานวยความสะดวกแกอาสาสมคัร การจัดเก็บเอกสารสวนตัวของ
อาสาสมัครและโครงการที่ควรจะแยกหองกัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และ
ความคับแคบแออัดของสถานที่ 

สิง่ที่คณะตรวจสอบประทบัใจในทีมงานวิจัยและสถาบันฯไดแก 
อุปกรณที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการทํางานที่ดี ตลอดจนทีมการทํางานที่
มีคุณภาพและอุทิศตน การเปนเครือขายการวิจัยตาง ๆ ในระดับสากล และ
สิ่งทีส่ําคัญที่สุดที่ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมการทดลองวัคซีนเอดส
ยํ้าก็คือการเยี่ยมโครงการครั้งนี้ก็เพื่อที่จะสนับสนุนการทําวิจัยใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางราบรื่นและมีประสทิธิภาพสงูสุดเทาที่จะ
เปนไปได
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โดย.. ทีมขาวนกพิราบ

หนวยงานใด มีความประสงคประชาสัมพันธกิจกรรม การดําเนินงาน              
ผานทางคอลัมนน้ี  ติดตอทาง 

E-mail:aids@chiangmaihealth.com
หรือ  โทร. 0-5321-1048-50  ตอ 131

 หรือ สํานักงานคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน  โทร. 0-5394-5055-8 ตอ 427
E-mail : caboffice@rihes.org,                          

caboffice@rihes-cmu.org

ศุภฤกษ  เบิกดิถี  ขึ้นปใหม  ขออัญเชญิ  เทพไท  ทกุสถาน
ประสาทพร  อันประเสริฐ  เลิศสราญ ดลบันดาล  ด่ังหวัง  สมตัง้ใจ
ใหอายุ  วรรณะ  พละเลิศ สุขจงเกิด  สมดั่งจิต  คิดมุงหมาย
ขอวอน  องคพระศรี  รัตนตรัย อวยพรชยั  แดทาน..ตราบนานเทอญ

• ม.ค. 51 ประชมุเชิงปฏิบัติการสําหรับโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล
ชุมชนดานการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส โดยใชรปูแบบ 
HIVQUAL-T  ณ อ.เมือง  เชียงใหม                                                                
: คุณรณรงค  ดวงเกิด    โทร. 0-5327-1021 ตอ 119
• ม.ค. 51 ประชมุสรปุผลการดําเนินงานการสงเสริมการเขาถึงบรกิาร
ปรึกษาและตรวจเลือดเอชไอวี (VCT) และการดูแลรักษาผูติดเชื้อ HIV/AIDS 
อยางครบถวนตอเนื่อง (Adherence) ป 2550 ภายใตโครงการการปรบัปรงุ
การเขาถึงบริการดูแลรักษาผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และการรกัษาดวยยาตาน
ไวรัสเอดส เขต 1 ณ อ.เมือง  เชยีงใหม 
: คุณรณรงค  ดวงเกิด        โทร. 0-5327-1021 ตอ 119
• ม.ค. 51 ประชมุคณะทํางานดานเครือขายเยาวชน อ.สารภ ีเชียงใหม                
ณ   อ.สารภี จ.เชยีงใหม : คุณพรชยั  ทะนามแสง     โทร. 08-9556-9303
• 1-31 ม.ค. 51 สํารวจสถานบริการบันเทิง ประจําป 2551 เขตพื้นที ่อ.เมือง 
เชียงใหม : คุณฉลอม  มั่นอาจ    โทร. 0-5321-1048
• 5-6 ม.ค. 51 กิจกรรมเยาวชนสานสัมพันธ ต.หนองแฝก อ.สารภ ีเชยีงใหม  
ณ ดอยอินทนนท  อ.แมแจม เชยีงใหม                                                                
: คุณพรชัย ทะนามแสง     โทร. 08-9556-9303
• 12 ม.ค. 51 กิจกรรมวันเด็ก ป 2551 ณ  Empower  อ.เมือง  จ.เชยีงใหม  
: คุณทันตา  เลาวิลาวัณยกุล  โทร. 0-5328-2504
• 14 ม.ค. 51 ประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินดครงการสงเสริม
การปองกันเอดสในแรงงานขามชาต ิประเทศไทย (PHAMIT)  ณ 
โรงพยาบาลหางดง  เชยีงใหม  
: คุณเกรียงไกร  ยอดเรือน  โทร. 0-5321-1048 ตอ 131
• 19-20 ม.ค. 51 กิจกรรมวันเด็ก ป 2551 โดยกลุมเยาวชนโครงการปองกัน
การติดเชื้อเอดส ต.ดอนแกว  อ.แมริม  จ.เชียงใหม  
: คุณพรชัย ทะนามแสง     โทร. 08-9556-9303

• 25 ม.ค. 51 กิจกรรมการพบกลุมผูติดเชื้อ อ.สันทราย                                     
ณ โรงพยาบาลสนัทราย  : คุณอําพร  ธินะ  โทร. 0-5349-8998

• ก.พ. 51 อบรมการใชโปรแกรม NAPHA Extension  อ.เมือง                       
จ.เชียงใหม : คุณรณรงค  ดวงเกิด  โทร. 0-5327-1021 ตอ 119

• ก.พ. 51  รณรงค  “ความรักที่ย่ิงใหญ ตองปลอดภัยนะครับ ...ยืดอก-
พกถุง” ณ ต.ดอนแกว อ.แมริม, ต.ทาวังตาล อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม  
: คุณพรชัย ทะนามแสง     โทร. 08-9556-9303

• 1-29 ก.พ. 51 เย่ียมและใหสุขศึกษาแกสถานบรกิารบันเทิง ในเขต          
อ.เมือง จ.เชยีงใหม  : คุณฉลอม  มั่นอาจ  โทร. 0-5321-1048

• 11-15 ก.พ. 51 สัปดาหรณรงคเรื่อง “เอดสในวัยรุน” ณ อ.เชียงดาว 
จ. เชียงใหม : คุณณัฐวดี  อารีหนู  โทร. 0-2345-5816

• 14  ก.พ. 51 รณรงควันวาเลนไทน  อ.เมือง  จ.เชยีงใหม : คุณสุจันทร  
ขันตี  โทร. 0-5321-1048 ตอ 141

• 14  ก.พ. 51 รณรงควันวาเลนไทน  จ.ลําพูน : คุณบญุทิน  จิตสะบาย  
โทร. 0-5351-1187 ตอ 123

• 14 ก.พ. 51 รณรงควันวาเลนไทนในสถานบริการบันเทิงในเขต อ.
เมือง  จ.เชยีงใหม  : คุณทันตา  เวาวลิาวัณยกุล  โทร. 0-5328-2504

• 29 ก.พ. 51 กิจกรรมการพบกลุมผูติดเชื้อ อ.สันทราย ณ โรงพยาบาล
สันทราย จ.เชียงใหม  : คุณอําพร  ธินะ  โทร. 0-5349-8998
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• เครือขายสุขภาพและการพัฒนา (HDN) และองคกรพันธมิตร จัดเวที
เสวนาองคกรพัฒนาเอกชนประจําเดือนพฤศจิกายน เปนเวทีเสวนาพิเศษ
เพื่อชวนคิด-ชวนคุย หัวขอ เราตองการความยุติธรรมในสังคม ซึง่เปน
หน่ึงในกิจกรรมงานวันยุติความรุนแรงตอผูหญงิ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2550 ณ  ลานหนาเซ็นทรัล  กาดสวนแกว  เชยีงใหม

• ศ.นพ. โจล กาลานท (Professor Joel Gallant) แพทยผูเชีย่วชาญดาน                      
โรคติดเชื้อ จากมหาวิทยาลัยจอหน ฮอพกินส  สหรัฐอเมริกา เดินทางมา
ตรวจติดตามการทํางานของหนวยวิจัยโครงการยาตานไวรัสในคูผลเลือด
เอชไอวี/เอดสตางกัน วันที่ 26 -30 พฤศจิกายน 2550 และบรรยายเรื่อง 
การดื้อยาของเชือ้เอชไอวีแก พยาบาล แพทยและนักวิจัยของสถาบันฯ

• เจาหนาที่โครงการยาตานไวรัสในคูผลเลือดเอชไอวี/เอดสตางกัน 
(HPTN 052) รวมเปดบูธโครงการฯ  ในงานวันเอดสโลก  ณ โรงเรียน         
โปลิเทคนิคลานนา จ.เชยีงใหม  วันที่  30 พฤศจิกายน ที่ผานมา 

• ดร.เทเรซา  แกรมเบลล   เดินทางมาตรวจติดตามการทํางานของ
โครงการยาตานไวรัสในคูผลเลือดเอชไอวี/เอดสตางกัน เมื่อวันที่ 12-16 
พฤศจิกายน 2550 เนื่องจากไดเริ่มโครงการระยะเต็มแลว ตั้งแต1 ตุลาคม 
2550

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  รวมแสดงบูธในงานวันวิชาการ  ครั้งที ่
3 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ระหวางวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 
2550 ที่ผานมา

• คณะตรวจสอบการศึกษาวิจัย  เดินทางมาเยี่ยมชมสถาบันการวิจัย
วิทยาศาสตรสุขภาพ และเพื่อติดตามความกาวหนาของโครงการ HVTN 
060  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550



• พันธกิจเอดส  มลูนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย  จัดงานนมัสการพระเจา 
เนื่องในวันเอดสโลกและครสิตมาส  เมื่อวันที่  7 ธันวาคม ที่ผานมา  ณ  หอง
จันทรเปง  อาคารพันธกิจ คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม 

• สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน  
จัดงานวันเอดสโลกขึ้น  ณ สนามวอลเลยบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม  วันที่ 27 
พฤศจิกายน 2550

•งานวันเอดสโลก ณ โรงเรียนโปลเิทคนิคลานนา จ.เชียงใหม  วันที่  
30 พฤศจิกายน ที่ผานมา 
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สวัสดีปใหมนะครับ..ปเกาผานไปปใหมก็เขามา อะไรที่ไมดีก็ทิ้งมันไวกับ
ปทีแ่ลวนะครับมาเริ่มตนชีวิตใหมที่แสนสดใสกันดีกวา..

ฉบับนี้เราจะมาพูดถึงยาเสพติดชนิดใหมอีกแลว แตที่จริงไมใหมหรอกครบั
มันคงจะเปนนิยามของผมเองแหละ ที่พูดถึงรอบรูยาเสพติดเมื่อไรก็จะเปน
ยาเสพติดใหมทกุท ีมันคงไมมียาเสพติดชนิดใหมออกมาใหคนเสพกันทุกเดือน
กันหรอกครับ..... แตเรื่องนี้มันไมใชยาเสพติดที่รายแรงอยางที่เคยนําเสนออยาง
ฉบับที่แลวมาหรอกครับ แตมันก็ทําใหเปนปญหาของสังคมที่นํามาเลาสูกันฟง
และก็เปนปญหาที่เหมือนจะแกไขยากอยูเหมือนกัน  มันก็คือ  “เกมออนไลน”  
ยาเสพติดชนิดใหม แมวาเกมออนไลนจะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและไดรับความนิยมมา
กอนหนานี้สัก 2-3 ปมานี้แลวแตในป 2547 ดูเหมือนประเด็นนี้กลายเปนประเด็น
ที่มีการกลาวขวัญถึงไมนอยโดยเฉพาะในแวดวงเด็กและเยาวชน เกมชนิดนี้เริ่ม
ระบาดลุกลามจนยากจะยับย้ัง จนเกิดภาวะ “เด็กติดเกม” ประเภทไมยอมทํา
อะไรนอกจากเลนเกมออนไลนไปวันๆ หรือเด็กหนีเรียนไปเลนเกม จนถึง
ผลกระทบตอสุขภาพทัง้ทางรางกายและจิตใจ สุดทายมันก็กลายเปนปญหา เชน 
เด็กกาวราวรุนแรง และหมกมุนในเรื่องเพศ เปนตนในป 2547 น่ีเองที่ไดมีความ
พยายามจากองคกรตางๆ ในการทําวิจัยถึงปญหาและผลกระทบทีเ่กิดจากการเลน
เกมออนไลน โดยการวิจัยชิ้นหนึ่งไดเปดเผยวา เด็กที่มีพฤติกรรมการติดเกม
ออนไลนหรือเกมคอมพิวเตอร วันละ  3  ชั่วโมงตดิตอกันเปนเวลา 15 สัปดาห  
จะสงผลใหเกิดการเสพติดเกมเชนเดียวกับยาเสพติด  เนื่องจากผูติดเกมจะมีการ
หล่ังสารชนิดเดียวกับแอมเฟตามีนที่ผูติดยาเสพติดหล่ังออกมาโดยมีสาเหตุจาก
การมีพฤติกรรมซ้ําๆ น่ันเอง
ความรุนแรงของการเสพติดเกมสามารถแบงออกเปน 3  ระยะ ไดแก 
1. ระยะเริ่มติดเด็กจะใชเวลากับการเลนเกมมากกวาการทํากิจกรรมอื่นๆ  2. ระยะ
เด็กเริ่มมีปญหาดานความสัมพันธกับครอบครัว ใชเงินสวนใหญไปกับการเลน
เกม  และ  3. ระยะสุดทายซึ่งเปนระยะรายแรง คือ เด็กจะติดเกมเหมือนติด
ยาเสพติด ไมยอมทานอาหาร ไมเรียนหนังสือ และขาดความสัมพันธกับบุคคลใน
ครอบครัว  ซึ่งหากถงึระยะนี้แลว ผูปกครองคงตองเรงใหความชวยเหลือพรอมนํา
บุตรหลานไปพบจิตแพทยเปนการดวนเสียแลว  นอกจากผลกระทบทางดาน
สุขภาพกายแลว ในเรื่องของจิตใจและอารมณก็นับวามีผลไมนอย  เนื่องจากเกม
ออนไลนสวนใหญมภีาพของความรุนแรง เพราะชวยสรางความตื่นเตนใหกับผู
เลนไดมากขึ้น เชน  เกมสงคราม เกมการตอสู การใชเลหเหล่ียม รวมไปถึงความ
รุนแรงทางเพศ เปนตนเห็น

ไหมครับดวยเหตุเหลานี้น่ีเองจึงทําใหเกิดกรณีหน่ึงที่ปรากฏในหนาขาว
หนังสือพิมพหนาหนึ่งที่คุณแมทานหนึ่งลามโซลูกชายเอาไว เนื่องจากลูกชาย
ชอบหนีเรียนไปเลนเกมออนไลน จนกลายเปนขาวขึ้นมา น่ีก็เปนวิธีการจัดการ
ของคุณพอคุณแมประการหนึ่งแตดูเหมือนจะเปนวิธีการที่ไมคอยเขาทานัก แต
สําหรับเด็ก ๆ อีกหลาย ๆคนที่กําลังรอคอยการแกไขและการจัดการจากคุณพอ
คุณแม คิดวาคงถึงเวลาที่คุณพอคุณแมตองสรรหาวิธีการที่ดีเพื่อจัดการกับปญหา
ที่เกิดขึ้นกับลูกหลานบางแลว..ฉบับนี้ก็เปนฉบับสุดทายของผมแลวหวังวาพอแม
ทุกคนคงชวยกันดูแล สอดสองลูกๆ และเยาวชนไทยใหหางไกลจากยาเสพติด
เพื่อชีวิตและอนาคตที่สวยงามในวันขางหนา..ยาเสพติดเปนสิ่งที่รายแรงถา
เปนไปไดอยาไปรูจักกับมันเลย  ........บายบาย คราบ........

(ท่ีมา : จุลสารเครือขายครอบครวั)

สวัสดีครับคุณผูอานทุกทาน สวัสดีในยามเหมันตฤดู
ซึ่งหนาหนาวปน้ีรูสึกวา อากาศจะหนาวไดใจจริง ๆ  อากาศ
หนาว ๆ อยางนี้เชียงใหมบานเราคงจะมีแขกจากตางถิ่นเขา
มาเยี่ยมเยียนอยางลนหลามแน ๆ เพราะบานเราเปนจังหวัด
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงเร่ืองอากาศสดชื่นและวัฒนธรรมอันดี
งามประกอบกับการตอนรับแขกผูมาเยือนอยางอบอุนนา
ประทับใจ ก็ขอใหชาวเชยีงใหมรวมใจกันเปนเจาบานที่ดี 
ตอนรับนักทองเที่ยวที่เขามาเยือนเพื่อจงัหวัดเชียงใหมจะได
เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงตลอดไป  นะ... ครับ..
จาว... นาย...

เร่ืองเลา คราวนี้ก็ขอพกัเรื่องยาเสพตดิไวกอน รูสึกจะ
เครียดเกินไปไมเหมาะกับบรรยากาศที่สดชื่นเชนนี้  ขอ
เปลี่ยนมาเลาเรื่องสถานที่ทองเที่ยวกันดีกวา เนื่องจากหนา
หนาวปน้ีอากาศดีเหลือหลายขนาดวาจังหวัดเชียงใหมบาน
เรายังหนาวขนาดนี้  พวกเราซึ่งเปนพวกรักตนไม ปา ขุนเขา  
มีรึจะไมหาเรื่องไปเที่ยวกัน..แฮ ๆ  ประกอบกับชวงหนา
หนาวอยางนี้อากาศก็สดชื่น เย็นสบาย ถาไดไปทองเที่ยว
สัมผัสบรรยากาศบนยอดดอยซึ่งอากาศหนาวเย็น และพรรณ
ไมหนาวที่กําลังออกดอก เบงบานอวดความสวยงามอยาง
เต็มที่ ประหนึ่งเปนการแตงแตมสสีนัความสวยงามใหกับปา
ไมจากศิลปนที่มีนามวา ธรรมชาติ ไดอยางลงตัวสวยงาม
จริง ๆ ซึง่หาดไูดไมงายนัก จงึถือไดวาเปนชวงเวลาที่เหมาะ
แกการเดินทางทองเที่ยวจริง ๆ   และหนาวนี้พวกรัก
ธรรมชาติอยางพวกเราก็มีโครงการไปสัมผัสอากาศหนาวที่ 
อ.ปาย จ.แมฮองสอนกัน  ถาพดูถึงแมฮองสอนแลว ไมมีใคร
จะปฏิเสธไดวาเปนจังหวัดที่มีธรรมชาติที่สวยงาม 
บรรยากาศการทองเที่ยวที่สงบคอนขางเปนสวนตัวดีมาก
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โครงการวิจัยซูบอกโซน : การบริการสงตอ…สงไปไหน
ปจจุบันการเขาถึงยาตาน การรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสเปนเรื่อง

ใกลตัว และงายที่จะเขาถึงและมารับบริการของหนวยงานตางๆ ที่
เก่ียวของและยิ่งไปกวานั้นในชุมชนเองก็มีกลุม ชมรมที่มีความสามารถ
ในดานการจัดการ และดําเนินการใหเกิดการรวมกลุมที่ทําประโยชน 
ชวยเหลือกลุมผูติดเชื้อ ใหไดรับโอกาสตางๆไดงายขึ้น การสรางอาชีพ ให
มีรายไดแกผูติดเชื้อที่มีขอจํากัดหลายดาน การใหความชวยเหลือ
สนับสนุนเกี่ยวกับเงินชวยเหลือ ยาตาน ความรูทักษะที่จําเปนตางๆทําให
ผูติดเชื้อเปดตัวมากขึ้นและเขามามีสวนรวมและชวยเหลือสงัคมอีกดาน
หน่ึง....แตน้ันหมายถึงผูติดเชื้ออยางเดียว แตถาเปนผูใชยาที่ติดเชื้อเอชไอ
วีละ???

การประชุมคณะกรรมการทีป่รึกษาการดําเนินงานวิจัยในชุมชนของ
ผูใชสารเสพติดชนิดฉีด (IDU-CWG) ของโครงการวิจัยซูบอกโซนใน
เดือนที่ผานมาไดรับทราบปญหาที่เกิดขึ้นกับผูใชยา ตอนนี้ก็จะเปนเรื่อง
การดูแลรักษาเพื่อนผูใชยาที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะการรักษาโรคฉวย
โอกาส ซึง่ก็ไมทราบขอมูลวาจะตองไปที่ไหนและจะตองเสยีคาใชจาย
มากหรือเปลา   ทําใหไดรับปญหาและเกิดผลกระทบตอครอบครวัผูใชยา 
การสงตอก็จะเปนแบบไมตอเนื่อง จะจัดการไดเฉพาะบางเรื่อง แตขอมูล
การสงตอ สิทธิ์ตางๆของผูใชยาก็พอทราบขอมูลจากศูนยเพื่อนชีวิตใหม 
(คุณสําราญ) เพราะมาอบรมเปนประจํา แตพอปฏิบัติจริงก็เจอปญหาตางๆ 
โดยเฉพาะในดานการบริการ การใชเวลาที่นานในแตละที่ ทําใหเพื่อนเกิด
ความเบื่อหนายและหงุดหงิด ซึ่งก็เปนจุดออนของผูใชยาอยูแลว และจาก
การประชุมก็ไดมีการนําผลไปวางแผนงานและจัดระบบที่มีความสะดวก
และเอื้อประโยชนแกผูมาเขารวมในกระบวนการ และไดเนนในเรื่อง
ขอบเขตของบรกิารที่จะไดรับตามโครงการวิจัยกําหนด และโดยมากผูมา
รับบริการเขาถึงการรักษาอยูแลวเพียงแตตองทําตามระเบยีบ ขั้นตอนที่
กําหนดเทานั้นเอง

โครงการวิจัยซบูอกโซนไดดําเนินงานวิจัยในดานการบําบัดรกัษา ผู
ติดสารเสพติดชนิดฉีดประเภทอนุพันธุฝน เพื่อประเมินอัตราการติดเชื้อ
เอชไอวี  ซึง่ในกระบวนการคัดกรองอาสาสมัครที่จะมาเขารวมใน
โครงการวิจัยน้ันพบวา ผูที่ใชสารเสพติดดังกลาวมีการติดเชื้อเอชไอวี 
จํานวนมากและมีแนวโนมที่สูงขึ้นมากกวารอยละ 45 ของจํานวนผูที่มา
คัดกรองจากพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทําใหจําเปนตองมีการบริการ
ที่รองรับกลุมเพือ่นผูใชยาที่ติดเชื้อเอชไอวีเพื่อใหสามารถเขาถึงบริการ
สุขภาพที่จําเปน และตามความตองการไปยงัหนวยงาน องคกรที่เก่ียวของ
ในดานยาตานไวรัส  การบริการใหคําปรึกษา การดูแลรักษาโรคตางๆ 
และขอมูลสิทธิบัตรแกผูสมัครใจมาเขารับบริการ การสรางระบบการ
ติดตามและประเมินผลการสงตอของโครงการวิจัยอยางตอ เนื่องและการ
เขารับบริการในระยะ 3 เดือน 6 เดือน และทุก 6 เดือนเปนระยะเวลา 2 ป 
เพื่อนําผลที่ไดมาประเมินประสทิธิภาพของรูปแบบการดําเนินงานสงตอ
เพื่อพัฒนาใหเกิดระบบการทํางานที่ดีระหวางผูเขารับบริการ องคกร
หนวยงานทั้งเครือขายภาครัฐและเอกชน โดยมีโครงการ วิจัยเปนตัวเชื่อม
ประสานงานและรวมขับเคลื่อนระบบดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุด 

และชวงตนเดือนมกราคมที่จะถึงนี้(วันที่ 11, 12 มกราคม 2551) 
ทางจงัหวัดแมฮองสอนจดัมหกรรมเพลงเรคเก เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวดวย ซึ่งงานนี้มีศิลปนเพลงเรคเก มากมายจากทั่วทุก
สารทิศมารวมทําการแสดง รูอยางนี้ยิ่งทําใหนาไปเที่ยวอยางมาก 
ทานผูอานลองจินตนาการดูซคิรับ บรรยากาศเย็นสบาย อากาศสด
ชื่น อาหารอรอย ๆ เพลงเรคเกฟงสบาย ๆ เลนกันสด ๆ เตนกัน
มันส ๆ และยิ่งถาไดไปกับเพื่อนที่รูใจ อะไรจะสุดยอดปานนั้น  
ดังนั้นพวกเราจึงไมรอชาที่จะปกธงในปฏิทินทองเที่ยวของเราไป
ที่ อ.ปาย แมฮองสอนกันเลยทันที  

แลวคุณผูอานหละครับ หนาวนี้ไปเที่ยวที่ไหนกันบางหรือ
เปลา หากมีทริปที่ประทับใจ ไมวาจะเปนบรรยากาศ สถานที่
ทองเที่ยว อาหาร หรืออยางอืน่ที่ประทับใจ ก็สงมาอวดกันไดนะ
ครับ โดยสงมาที่  อีเมล   KunPuna@yahoo.co.th หากเรื่องของ
ใครนาสนใจผมจะเอามาลงในฉบับตอ ๆ ไปใหไดอานกันดวย
ครับ  แตสิ่งที่อยากจะฝากไวนะครับ ในยามอากาศหนาวเย็นเชนนี้ 
เราอาจจะรูสึกวาอากาศหนาวดีเพราะเรามีเสื้อผา เครื่องนุงหมกัน
หนาว  มีเครื่องอาํนวยความสะดวกที่ดีนะครับ  แตยังมีกลุมคน
บางกลุมที่ยังขาดแคลนเครื่องนุงหมกันหนาวกัน โดยเฉพาะ
ชาวเขาที่อยูในพื้นที่หางไกล หากใครมีโอกาสไดไปสัมผัสกับ
ความเปนอยูของพวกเขาเหลานั้น ทานจะรูสึกเห็นอกเห็นใจพวก
เขาเปนอยางมาก  เด็กนอยบางคนไมไดใสเสื้อกันหนาวที่อบอุน
เทาที่ควร ผูสูงอายตุองนั้งผิงไฟและนอนใกลกองไฟอยูตลอดเวลา 
โดยเฉพาะกลางคืนลองคิดดูวาพวกเขาจะลําบากแคไหน  
ชวงเวลาที่สดชื่นของพวกเราอาจเปนชวงเวลาที่ทุกขทรมาน
สําหรับเขาเหลานั้นกไ็ด 

ถาหากใครมีเสื้อผาเกา ๆ ที่ไมไดใช หรือเสื้อผาที่ใสไมได
แลวแตขอสภาพดี ๆ หนอยละกัน ถาไมประสงคจะเก็บไวรกบาน 
รกตูเสื้อผาก็ขอเชิญนําไปบริจาคหรือจะหอบเอาไปใหเขาถึงบน
ดอยเวลาไปเที่ยวบนดอยเลยก็ได  แลวคุณจะไดเห็นแววตาอัน
เปยมสุขที่มีคนเห็นอกเห็นใจและมาใหความชวยเหลือพวกเขา        
ผูที่อยูบนพื้นที่สูงที่ยังขาดแคลนในหลาย ๆ สิ่ง คุณจะได
ทองเที่ยวอยางมีความสุขทั้งกายไดสัมผัสบรรยากาศที่ดี และมี
ความสุขใจที่ไดมีโอกาสชวยเหลือคนที่ขาดแคลนอีกดวยครับ  

ฉบับนี้ก็ขอลาไปกอนจะไดไปเตรียมตัว
รับมือกับอากาศหนาวตอไปครับ 
บาย บาย..ครับ..

จาก .. ปเตอร แพน
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จากตัวอยางขางตนในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การตื่นสาย  ขอแรกเราไดเร่ืองที่เราอยากจะเปลี่ยนแลว สองเรา
จะตื่นเชาเพื่อใหทันเรียนคลาสแรก (ชั่วโมงแรก) เพื่อที่จะได
ทันอาหารเชา (ที่สําคัญที่สุด) หรือเพื่อใบหนาอันเปลงปลั่ง
สดใส (อันนี้จริง) สาม ปญหาที่จะเกิดขึ้นหรืออุปสรรคที่จะทํา
ใหเราทําไมไดไมสําเร็จเชน ความขี้เกียจ ยิ่งหนาหนาวดวยแลว  
เพื่อนชอบมาชวนไปเลนเกมตอนกลางคืนเสมอ หรืออุปสรรค
อ่ืนๆ  สี่ แลวจะจัดการอยางไร เร่ืองความขี้เกียจตองมตีัวชวย
พอแมโดยเฉพาะคุณแมเปนนาฬิกาปลุกชั้นเยี่ยมไมเปลืองถาน
ดวยยิ่งใชนานเทาไหรเสียงยิ่งดังเทานั้น (แอบเมาท) สาํหรับ
เพื่อนตัวดีที่เปนนักเลนเกมออนไลนก็ตองมีวิธีการพูด การ
ปฏิเสธ ตอรองและใชเหตุผลถาใชวิธีการใดๆ แลวก็ยังไมไดผล
...เลิกคบ ดูสิวาเรื่องแคน้ีเพื่อนมันจะทนไดเปลาหุ หุ หุ แตที่
สําคัญที่สุดตัวเราเองจะตองมีความมั่นใจที่จะทําตองลอง
พยายามอาจจะไมใชแคคร้ังเดียวสาํเร็จบางคนอาจจะสอง สาม 
สี่ คร้ังก็วากันไปขึ้นอยูกับความสามารถ ปจจัย ปญหาอุปสรรค
ของแตละคน ไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได มันไมได
เหมือนการทําขอสอบที่วัดความสามารถทางดานความรู แต
เร่ืองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนเรื่องความทาทายและ
ความสามารถเฉพาะตัวตนลองผิดลองถูกได กําลังใจจากตัว
เราเองสําคัญที่สุดลองวาเราหมดกําลังใจแลวก็ไมตองไปหา
กําลังใจจากคนอื่นชีวิตเราเปนของเรา ยิ่งถาบางคนอยากจะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องที่ยากดวยแลวปญหาอุปสรรก็ยิ่ง
มากตามทั้งจากตัวเองและคนรอบขางแตอยางไรก็ตามก็ไมเกิน
ความพยายามของคนเราไปไดเพราะครั้งหนึ่งเราก็เคยไมเปน
อยางนี้มากอน จะยากอะไรถาเราจะกลับไปเหมือนเดิม กลับไป
เหมือนในสิ่งที่เราเปนที่เราพอใจและคนอื่นมีความสุขกับเรา
ดวย 

ผูเขียน : โอตะ

ปรับพฤติกรรมเร่ืองงาย ๆ
(รึเปลา???)

“สวัสดีปใหมครับ..... คําอวยพรที่หลายๆทานไดรับ ทั้ง 
ความสุข ความรัก สุขภาพที่ดี การงานเจริญรุงเรือง มั่งมีเงินทอง 
แตอยาลืมเปนคนดีของสังคมดวยนะครับ”

หลายๆ คนมีความคาดหวังวาจะเอาวันปใหมน้ีเปนแหงการ
เร่ิมตนทําสิ่งดีๆ  ทําสิง่ที่ตนเองไมเคยทํามากอน หรือเคยพยายาม
แตก็ยงัไมสําเร็จสักที (ขอน้ีนาจะใช) ไมวาจะเปนการ
เปลี่ยนแปลงนิสัยบางอยางทีค่นอื่นหรือตัวเองก็ยังรับไมได หรือ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตางๆเชน จะเลิกดื่มเหลา  เลิกสูบบุหร่ี  
ลดการเที่ยวใหนอยลง ตั้งใจเรียน ขยันใหมากกวาเดิม 
โดยเฉพาะนองๆ วัยรุนที่ยังอยูในวัยเรียน วาแตมันจะงายอยางที่
คิดรึเปลาละ???

การทําอะไรๆ แบบซ้ําๆ เดิมๆ ทุกวัน ทุกอาทิตย ทุกเวลา 
ถือเปนสวนหน่ึงของชีวิต(ของคนๆ น้ัน) ที่จะตองทําถาไมทํา
เหมือนขาดอะไรไป ยกตัวอยางเชน การนอนตื่นสายเปนประจํา 
ไปเรียนสายเปนประจํา เราก็จะเคยชินกับพฤติกรรมแบบนี้โดย
ไมรูสึกวาผิด (ทั้งที่โดนครูดาประจํา) เราจะมีเหตุผลที่เขาขาง
ตัวเองเสมอ “ที่ตื่นสายก็เพราะทํารายงานดกึ ...ชวยที่บาน
ทํางาน”แตจะไมเคยบอกวา เลนเนต (อินเตอรเน็ต) เลนเกมมา
ทั้งคืน นอกจากคนถามจะรูทัน น่ีเปนตัวอยางของพฤติกรรม 
แลวจะปรับเปลี่ยนใหมันดีขึ้นอยางไรเพราะเรารูวาพฤติกรรมนี้
ทําใหตัวเราเองและคนรอบๆ ตัวเราไดรับผลกระทบไปดวย  
อยากจะเปลี่ยนอยากจะปรับใหดีขึ้น  แตมันยากเหลอืเกินหลายๆ
คนบนอุบทั้งยังไมไดเร่ิมทํา หรือทําไปวันสองวัน...การจะทํา
อะไรสักอยางมันตองออกมาจากความตั้งใจของเราเอง ไมไดมา
จากการโดนบังคับ โดยผูอ่ืน(แตกับบางคนก็ไดผลนะ) โดยเริ่ม
จากวา  เราอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไร? อะไรที่เรา
อยากจะเปลี่ยน  อยากจะเปลี่ยนเพราะอะไร?? เพ่ืออะไร?? เพ่ือ
ใคร??น่ันคือเปาหมายทีเ่ราจะไปใหถึง ที่เราตองทําใหได  ปญหา
อะไรบางที่จะเกิดขึ้นทั้งจากตัวเราและรอบตัวเรา??? แลวเราจะ
จัดการกับปญหานั้นอยางไร??
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สวัสดีปใหมครับ...เปนไงบางครบัหยุดเที่ยวปใหมกันตั้งหลายวัน 
สนุกสนานกันเต็มอิ่มไปเลย..คนที่อยูตางจังหวัดก็อยาลืมกลับบานไปไหวพอแม
และญาติพ่ีนองดวยนะครับ..แลวสิ่งที่จะลืมไมไดก็คือ การทําบญุ จิตใจจะได
แจมใส ...ก็ขออวยพรใหทานผูอานทุกคนไดพบกับความสุขความเจริญในชีวิต
สุขภาพแข็งแรงไปตลอดทั้งปนะครับ.. ฉบบันี้เราจะมาพูดถึงความเปนอยูที่ดีใน
ชุมชน การพัฒนาชุมชนใหคนในชุมชนไดมีสุขภาพรางกายที่ดีทั้งกายและใจ 
น่ันก็คือ  ชุมชนบําบัด (Therapeutic Community) หรือเรียกยอๆ วา ท.ีซี (T.C) 
ในสภาพสงัคมและในชุมชนของทานถาหากมีผูติดยาเสพติดเราควรที่จะชวยกัน
ดูแลและใหการบําบัดชวยเหลือใหผูติดยาไดมีการบําบัดรักษาและออกมาใช
ชีวิตที่ดีในสังคมและชุมชน เรามาดูวิธีการดําเนินงานกันนะครับวาจะทํายังไง
การดําเนินงานชุมชนบําบัด

สมาชิกที่จะเขารับการบําบัดแบบชุมชนบําบัดนั้น ในผูติดเฮโรอีนจะตอง
ไดรับการถอนพิษยาเรยีบรอยแลว โปรแกรมประกอบดวย 4 ระยะดวยกัน ดังนี้
1.1  ระยะจูงใจเขาชุมชนบําบัด  เปนระยะเตรียมตัวผูปวย ระยะถอนพิษยา โดย
ชักจูง แนะนํา ใหขอมูลขาวสาร ซึ่งดําเนินการโดยเจาหนาที่และสมาชิกชุมชน
บําบัด เพื่อใหผูปวยน้ันๆ สามารถมีความเชื่อมั่นในตนเอง และตัดสินใจดวย
ความพรอมที่จะเผชิญกับความจริงของปญหาที่เก่ียวชีวิตของตนเอง และพรอม
ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองระยะนี้ใชเวลาประมาณ 15 วัน
1.2 ระยะบําบัดรกัษาดวยวิธีชุมชนบําบัด เปนระยะที่ดําเนินการในแนวทางดาน
จิตวิทยาสังคม ดําเนินการอยู 2 สวนใหญๆ  คือ กลุมบําบัด  และการทํางานเพื่อ
การรักษา
- กลุมบําบัด จะใชหลักการของทฤษฎีการวิเคราะหปฏิสัมพันธ ของ อิริค เบอรน 
และเกสตบั เทอราป  มีการจัดกลุมตางๆ  เชน  กลุมประชุมเชา กลุมจิตบําบัด 
ที่น่ีและเดี๋ยวน้ี กลุมสัมมนา กลุมเผชิญหนา  กลุมระบายความรูสึก กลุมศาสนา 
กีฬา และเกม  การพักผอน การนันทนาการ กลุมสอนหนังสือและเสริมความรู
ตางๆ ฯลฯ
- การทํางานเพื่อการบําบดัรักษา สมาชิกทุกคนจะไดรับการแบงงานให
รับผิดชอบตามทมีงานตางๆ ตามหลักการปกครองตามลําดับชั้น เชนเดียวกับ
การปกครองในสังคมโดยมีทีมงานคณะรับผิดชอบเปนคณะผูดูแลสมาชิกใน
ทีมงานจัดไว เชน ทีมงานประชาสัมสัมพันธ ทีมครัว ทีมเลี้ยงสัตว ทีมพืชผัก
สวนครัว ทีมชางไม ทีมชางโลหะ ทีมขนม ทีมทํางานประดิษฐ ซึ่งเปนทีมงานอา
ชีวบําบัด การแบงทีมงานนั้นขึ้นอยูกับชุมชน โดยคํานึงถึงสงัคมและวัฒนธรรม
ทองถิ่นนั้นๆ ดวย

นอกจากในโครงสรางการปกครอง เพื่อใหสมาชิกมีการฝกฝนตัวเองที่ดี ซึง่
จัดใหทีมงานคณะรบัผิดชอบดูแลสมาชิก และมอบหมายงานจากคณะเจาหนาที่ 
เพื่อใหคําแนะนําแกไขสมาชิกแตละคน ใหกําลังใจ ชวยเหลือเพื่อนสมาชิกให
สามารถเรยีนรูถึงการมชีีวิตอยูในสังคม และชุมชนอยางเหมาะสม จนสมาชิก
น้ัน ๆ มีการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีดวย ถาสมาชกิคนหนึ่งคนใดทําดีก็จะไดรับ
รางวัลชมเชย แตในทางตรงกันขามสมาชกิผูใดมีพฤติกรรมที่เบีย่งเบนออกไป
จากกลุมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทีดี่ยอมจะมีการกระทําของกลุมเพื่อน                     
หรือสมาชิกทั้งชมุชนบําบัดใหสมาชิกผูน้ันไดรับโปรแกรม
สําหรับตนเองทาํใหเกิดมีแนวทางพัฒนา เกิดการเรียนรูไป
ในทางที่ดีใหมากยิ่งขึ้น ระยะนี้ใชเวลาประมาณ 1 ป 

1.3 ระยะการฝกกลับสูสังคม เปนระยะสําคัญมากในขั้นตอนการ
บําบัดรักษาดวยวิธีชุมชนบําบัดเมื่อสมาชิกเขามาอยูในชุมชนบําบดัมี
การเรียนรูชีวิต เพื่อจะหนีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น สมาชิกมีความคุนเคยตอความมีระเบียบของตัวเองที่สราง
ขึ้นจากที่อยูในชมุชนนี้ แตเมื่อจะกลับออกไปจากชุมชนบําบัด จะกลับ
เขาสูสังคมอีกครั้งหนึ่ง ไมวาจะครอบครัวตนเองกับพอแม ญาติพ่ีนอง 
ยอมมีความหางเหินกัน แมวาจะมีการใหสมาชิกกลับไปเยี่ยมบานและ
ครอบครัวเปนครั้งคราวก็ตามที แตความหางเหินกันในการปฏิบัติตน 
การปรับสภาพของตนเองใหเขากับสังคม ยอมเปนการยากสําหรบั
สมาชิกชุมชนบําบัด ซึง่ในอดีตเคยตกเปนเหยื่อของสงัคมจึงจําเปน
จะตองมีระยะการฝกกลับเขาสูสังคมภายนอก โดยมีความรับผิดชอบ
งานตามที่หนวยงานในสังคมจะมอบหมายใหทํา เจาหนาที่ระยะนี้มี
ความใกลชิดในการวางแผนรวมกันกับสมาชิกและบุคคลในหนวยงาน
น้ันๆ ในระยะนี้จึงมีกลุมบําบัดเปนปกติ และอาจนัดหมายเปนครั้งคราว
ในระยะตอไป ระยะนี้ใชเวลาประมาณ 6 เดือน
1.4  ระยะติดตามผลและการดูแล  สมาชิกที่ผานขั้นตอนที่ 3 แลว 
เจาหนาที่และสมาชิกจะวางแผนรวมกัน ถึงกําหนดนัดหมายเพื่อติดตาม
ผลและดูแลหลังการรักษา ซึง่สวนมากสมาชิกจะตองมีการปฏิบัติเปนขอ
สญัญา และจะรายงานเกี่ยวกับตนเองระยะนี้สมาชกิจะตองมีงานทําและ
มีที่อยูปลอดภยัอาศัยใชระยะเวลา 3-5 ป

ในเบื้องตนตั้งแตเขารับการบาํบัด สมาชิกจะตองปฏิบัติตามตาราง
กิจกรรมประจําวัน เพื่อจะไดรูจักการใชเวลาที่เหมาะสม ฝกการใชชีวิตที่
เปนระเบียบและมีวินัย อุดมการณของสมาชกิตองฝกฝน รวมทั้งการอาน
ปรชัญาทุกวัน เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของตนเอง และสามารถประเมิน
ตนเองไดทําใหสมาชิกรูจักการวิเคราะห แยกแยะเกี่ยวกับอารมณ การ
กระทําและวาจา สิ่งใดเหมาะสมการไดรับความชวยเหลือ แนะนํา จาก
กลุมเพื่อน ทั้งการกระทําและวาจา จะชวยใหตนเองมีการตัดสินใจได
ดวยตนเองไปในทางที่ดีได เพราะกลุมเพื่อนจะมีการชวยเหลือกันและ
กันเปนระยะๆ 

สมาชกิที่อยูในชุมชนบําบัดทุกขั้นตอน ตองปฏิบัติตนเองตาม
ระเบยีบของชุมชนบําบัดและจะตองไมละเมิดกฎ 3 ขอใหญคือ
1) ไมมียา ไมสุรา  2) ไมมีการกระทําเหตรุุนแรง เปนอันตรายหรือขูเข็ญ
ที่จะทําใหกอเหตุรุนแรง  และ 3) หามมีเพศสัมพันธ

ทั้งหมดนี้ก็เปนวิธีการดําเนินงานชุมชนบําบดั ที่สามารถนําไปใช
บําบัดผูที่ติดยาเสพติดในชุมชนของทานเพ่ือใหคนเหลานั้นไดกลับ
ออกมาใชชีวิตทีดี่ในสังคมและการยอมรบัของคนในชุมชนได ..ฉบับนี้
ก็เปนฉบับสุดทายของผม แลวนะครับหวังวาผูอานทุกทานจะไดนําสิ่งที่
ผมนําเสนอไปใชประโยชนในชมุชนของทานและอนาคตถามีโอกาสเรา
อาจจะไดมาพบกันอีกอาจจะเปนประสบการณในเรื่องของชุมชนตางๆ
กับงานใหมของผม ที่นํามาเลาสูกันฟง ถาผมยังไดทํางานเกี่ยวกับงาน
ดานชุมชนนะครับ 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทานผูอานทุกคนที่ไดติดตามและอานคอลัมนที่
ผมไดเขียนไวและก็ขอใหคุณพระศรีรัตนตรัยไดดลบันดาลใหทาน
ผูอานทุกทานไดมีแตความสุขความเจริญยิง่ๆ ขึ้นไปนะครับ...ขอบคุณ
ครับ..บายบาย 
(ที่มา: หนังสือเรือ่งรปูแบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ประเทศไทย)
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บรรณาธิการบรรณาธิการ          พญ.นนัทิสา  โชติรสนิรมิต
ผูชวยบรรณาธิการผูชวยบรรณาธิการ   
นางวิภาดา  ชีวะวฒัน   นายประเชญิ  ปาละนาน         
นางสาวสุดาภรณ  สุทธดุก นายคเชนทร  ชัยรัตน
นางสาวนพรัตน  แสงมณีวรรณ
กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ  
พระครูวิวิธประชานุกูล  นายประเสริฐ  เดชะบุญ 
รศ.นพ.สุวฒัน จริยาเลิศศักด์ิ นางบุญทิน  จิตรสะบาย    
นายสําราญ  ทะกัน นางชลลิสา  จริยาเลิศศักด์ิ 
ดร.นพ.อภินนัท  อรามรัตน นายสมเกียรติ  สกุลศึกษาดี

ที่ปรึกษาที่ปรึกษา           
ศ.นพ.ธีระ  ศิริสันธนะ          นพ.ทรงวุฒิ  หุตามัย
ดร.ทพ.สุรสิงห  วศิรุตรัตน คุณอุดม  ลิขิตวรรณวุฒิ
ศาสนาจารยสนัน่  วฒุ ิ  พมิพจํานวน 3,200  ฉบับ

ถาม : การดื่มเหลา เบียรมีผลตอผูติดเช้ือเอชไอวีอยางไรบาง
ตอบ:

เมื่อไมนานมานี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
พบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลปริมาณมากมีผลกระทบในแงลบตอ
การทํางานของระบบภูมิคุมกันของผูติดเชื้อ  โดยทาํใหระดับซีดี 4 
ลดลงเร็วกวาผูติดเช้ือที่ไมด่ืม   รวมถึงทําใหการแบงตัวของเช้ือเอชไอวี
ในเซลลเม็ดเลือดขาวเพ่ิมมากขึ้นดวย นอกจากนี้การเกิดภาวะตับ
อักเสบจากการดื่มสุราทําใหมีปญหาในการรักษาดวยยาตานไวรัสหรือ
ยารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่น ๆ 

สวนขอเสียทางออมก็ยังมีอีกคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุ
อันดับตน ๆ ที่ทําใหการกินยาตานไวรัสผิดเวลา  กินยาผิด  หรือลืมกิน          

ยาไปเลยซึ่งจะทําใหเกิดเชื้อดือ้ยาไดในภายหลัง 
ในแงการปองกันโรค การดื่มแอลกอฮอลมี

สวนกระตุนใหมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย ละเลยการ
ใชถุงยางอนามัย เพิ่มความเสี่ยงในการแพรระบาด
ของเชื้อเอชไอวีได   ดงันั้นการงดดื่มเหลาเบียรจะมี   
แตผลดีตอสุขภาพผูติดเชื้อแนนอนคะ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ และคณะแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปดรับอาสาสมัครเพื่อเขารวม
โครงการวิจัย “การปองกันการดื้อยาเนวิราพีนในผูติดเช้ือ
ที่ไดรับยาเนวิราพีน ระหวางเจ็บครรภคลอด”

โดยตองมีคุณสมบัติ :
- เปนผูติดเชื้อเอชไอวี  อาย ุ18 ปขึ้นไป 
- กําลังตั้งครรภ  
- ไมเคยใชยาตานไวรัสเอชไอวีมากอน  
- ไมมีขอบงชี้ของการตองใชยาตานไวรัส                           
เอชไอวี ในชวง 8 สัปดาหหลังคลอด  
- มีระดับภูมิคุมกันซีดี 4 มากกวา 250 เซลล/ลูกบาศก-
มิลลิเมตร   
ตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  ติดตอ  
คุณจินตนา  คํารอง   ผูประสานงานโครงการวิจัย  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม                    
ตู ปณ. 80 มหาวทิยาลัยเชียงใหม  อ.เมอืง จ.เชียงใหม 50202
โทร. 0-5394-5055-58 ตอ 446 มอืถือ 08-4805-5130
E-mail : pactg@rihes-cmu.org


