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ในชีวิตคนหนึ่งมีอะไรๆ เกิดขึ้นเยอะมาก  บางหวงชีวิตประสบสิ่งที่เรียกวา
เคราะหดี  แตอีกหลายชวงชีวิตก็มักจะหลีกหนีเคราะหรายไปไมพน ทุกจังหวะชวิีต
ของคนเราพรอมท่ีจะหักเหไปไดทุกเมื่อ ปญหาที่เราควรจะบันทึกไวเปนบทเรียน 
คือทําอยางไรถึงจะทําใหเราหลดุพนชวงเวลาที่ตกอับมาได…..

การติดเชื้อเอชไอวีก็ถือเปนคราวเคราะหท่ีสงผลกระทบตอคนคนหนึ่งอยาง
มากเพราะอาจหมายถึงการเสยีเพ่ือน เสียคนรัก ตกงานและอืน่ๆ ตามมา เคยมี
บทความในหนงัสือพิมพมติชน เลาถึงการพลิกวิกฤตเปนโอกาสของคุณพันธเลศิ  
ใบหยก เจาของตึกใบหยก 1 และ 2 ท่ีกรุงเทพ ซ่ึงตางติดอันดับตึกสูงที่สุดใน
ประเทศไทยมาแลว แมจะไมไดเปนตัวอยางของของผูติดเชื้อเอชไอวีโดยตรง แต
เชื่อวาสามารถใหขอคิดที่ดีไดเชนเดียวกัน...

เคาเลาวา สิ่งที่คุณพันธเลิศประสบคือวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นชวงที่กําลงั
กอสรางตึกใบหยก  2  ทําใหถูกปฏิเสธการกูเงินจากธนาคาร  ท้ัง ๆ ท่ีตอนไปทํา
สัญญากูกไ็มมีปญหาอะไร  แตตอนไปขอเบิกเงินที่ไดรับอนุมัติ  ทางธนาคาร
ปฏิเสธดวยเหตุผลวา ไมมีเงินให ฟงเหตุผลแลวแทบลมจับ เพราะอาคารก็เร่ิมสราง
ไปแลว  แตไมมเีงินจะไปจายใหผูรับเหมา  ชีวิตที่คิดวาวางแผนไวอยางดี มีฐานะ
มั่นคง กลับมาเจอเรื่องนี้เขา  สิ่งที่ทําใหฝาฟนอุปสรรคตอนนั้นมาไดมี  2 อยางคือ  
หน่ึง ยอมรับความจริง  และ สอง คือไมยอมแพกับสถานการณท่ีรุมเรา   

การยอมรับความจริงทําใหมสีติ  สวนการไมยอมแพทําใหเกิดความหวัง 
คุณพันธเลิศตัดสินใจเอาความจริงนี่แหละเปนอาวุธ  โทรศัพทบอกเจาหนี้คนอื่นๆ 
เลาสภาพที่เปนจริงใหฟง  เพ่ือใหเขาเขาใจและตบทายดวยการขอไมจายดอกเบี้ย 
เพ่ือเอาเงินนั้นเจียดมาจายใหผูรับเหมา   ในสวนผูรับเหมาก็ใชวิธีเรียกมาบอกวา
ตอไปตองไมสรางแบบสะเปะสะปะ ถาไมสรางใหเสร็จเปนโซน ๆ ตามที่กําหนดไม
จายเงิน  หลงัจากนั้นก็ใชวิธีเอาพื้นที่ในโซนท่ีสรางเสร็จไปขาย  ไดเงินมากเ็อาไป
จายเปนคากอสรางโซนตอ ๆ ไป  ทําเชนนี้จนตึกใบหยก 2  เสร็จสมบูรณ  และ
สามารถใชหน้ีสนิจนหมดเกลี้ยง  ประกาศความเปนไทมาได หากเรานําเร่ืองนี้มา
เปนบทเรียนหรือใครไดยินไดฟงความหลงัของผูติดเชื้อท่ีเคยเผชิญหนากับวิกฤต
ในชีวิตมาแลว  เราคงจะพบวาแมสาเหตุท่ีทําใหชีวิตตกอับอาจจะมมีากกวาหนึ่ง  
หลายคนอาจพบจุดตกอับในชีวิตดวย  “นํ้ามอืตัวเอง” อีกหลายคนพบจุดตกอับใน
ชีวิตเพราะเจอปจจัยภายนอกท่ีเราไมสามารถบังคับได แตสิ่งที่จะทําใหเราพลิกฟน
ชีวิตขึ้นมาไดมีเพียงหน่ึงเดียว คือตัวเราเอง และวิธีท่ีทําใหเรารอดพนจากสิ่ง
เหลานั้นได คือ การยอมรับความจริงแลวหาหนทางที่จะตอสูกับมัน วิธีการแบบนี้มี
ผูติดเชื้อหลายคนพิสูจนใหเราเห็นกันวาไดผลมาแลวเชนกัน     

ดัดแปลงจาก คอลัมนแท็งกความคิด เขียนโดย ที่คุณนฤตย  เสกธีระ
ลงในหนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่  25 พฤศจิกายน 2550



สารที่ปรึกษาชุมชน  ปที่ 8 ฉบับที่  61 เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2551 22

สวัสดีครับ...

 ผมขอใชนามแฝงวา กหุลาบแดง ผมทราบวาติดเชื้อเอชไอวีเมื่อประมาณป 2541  
เนื่องจากตอนนั้นพี่ชายผมผาตดั ผมตองใหเลือดพี่ชาย แตไมสามารถใหไดเพราะแพทย
ตรวจเลือดของผมกอนและพบวาผมติดเชื้อ ประวัติโดยยอ ผมเปนคน จ.ปทุมธานี  จบ
ปริญญาตรีเกียรตนิิยม  ปจจบุันทํางานดานการเงิน ผมเปนคนรูปรางหนาตาดี หุนสันทัด  
สูง 171 ซม. ผิวขาว ไมอวนไมผอม มีกลามเนื้อเปนลอนเล็กนอย ผมมีเพศสัมพันธไดทั้ง
ผูชายและผูหญิงแตชอบผูชายมากกวา  ผมไดมาใชชีวิตคูกับแฟนผูชายที่ จ.เชียงใหม ตั้งแต
ป 2532 ในระหวางที่อยูกับแฟน ผมยังชอบเที่ยวตามซาวนาเกยโดยเที่ยวไปทุกที่ทั้ง
กรุงเทพ เชียงใหม และตางประเทศก็ไปสํารวจมาเกือบหมด  ผมจะมีเพศสัมพันธกับเพือ่น
เที่ยวดวยกันทุกครั้ง สวนใหญจะใชถุงยางอนามัย  แตบางครั้งก็ไมไดใช  ผมพยายามบาย
เบี่ยงแตไมสามารถบอกเหตุผลไดวาเพราะอะไร  จึงเปนปลอยเลยตามเลย แมวาในใจผม
จะรูสึกวาผมไดสรางบาปขึ้นอีก.......

กระทั่งกลางป 2547 แฟนก็เสียชีวิตเพราะเอชไอวี  สวนผมเริ่มมีอาการไอมาก ชวงนั้นผมหยุดเที่ยวทันทีเพื่อรักษาตัว  เพือ่น
ฝูงบางคนเริ่มรูระแคะระคาย บางคนก็ถามตรงๆ วา “เปน....หรือปลาว ?” บางคนผมก็ยอมรับ  บางคนผมก็ปฏิเสธตามสถานการณ   
เสมือนผมไมมีทางเลือก  อะไรจะเกิดก็ตองเกิด  ตอนนั้นปริมาณเชื้อไวรัสในตัวผมมีประมาณ 30,000 - 40,000 ตัวตอเลือดหนึ่งซีซ ี 
สวนภูมิตานทานซีดี 4 เหลือไมถึง 150 ตัว ซึ่งในคนปกติที่มีรางกายแขง็แรง อาจมีซีด ี4 สูงถึง 700 - 1,000 ตัว  ผมจึงตดัสินใจเขา
เปนอาสาสมัครของโครงการยาตานไวรัสของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสขุภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหมตั้งแตกลางป 2549 ไมเชนนั้น
ผมตองตายเหมือนแฟนผมแนๆ  จากนั้นมาเปนเวลาปกวา  ผมเปนเสมือนดอกกุหลาบแดงสีสดสวยที่กลับมาบานสดใสไดอีกครั้ง  
ผมกลับมาแข็งแรงไดอีกโดยที่คนทั่วไปไมทราบ   สามารถคุมเชื้อไวรัสใหต่ํากวา 400 ตัวได  รวมทั้งภูมิตานทานซีดี 4 ก็เพิ่มขึ้นเปน 
400 ตัว  คุณหมอแนะนําใหผมรักษาสุขภาพใหดีที่สุด  ทําจิตใจใหสบาย และทีสําคัญหามรับเชื้อจากคนอื่นมาเพิ่มเด็ดขาด  มี
เพศสัมพันธกับใครผมตองใชถุงยางอนามยัเพื่อปองกันตัวเองและคนอื่น แตผมก็ไมอาจรับปากไดวาผมจะปฏิบัติไดนานแคไหน  
สวนยาที่ผมไดรับคือ เอฟาไวเรนซและทรูวาดากินครั้งเดียวกอนนอน ผลจากการกินยาตานไวรัสเอฟาไวเรนซมีผลตอระบบประสาท
และสมองผม เปนอยางมาก คุณหมอที่ดูแลจาํเปนตองเปลี่ยนยาใหผมเปนเนวิราปน  ซึ่งอาจจะมีผลขางเคียงกับผิวหนังและตับ  แต
สําหรับผมยังไมเกิดผลขางเคียงอะไรในตอนนี้  ผมกลับมามีสภาพเดิมและกลับไปเที่ยวซาวนาเกยไดอีก คนภายนอกจะดูไมออกวา
ผมเปนเกยและมีเชื้อเอชไอวี แตในกลุมผมเองดวยกันจะดูกันออกเหมือนผียอมเห็นผีดวยกัน พวกคุณๆ นักเที่ยวก็ระวังตัวเองดวยนะ
ครับ ดอกกุหลาบสีแดงสดสวย ดอกน้ี กลิ่นหอมแรงมาก   แตตองขอโทษดวยนะครับ เพราะมันมีหนามเยอะและ... มันมีพิษ….
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มีคําถามผุดขึ้นมาในใจของผูคนที่เดินผานหรือขับรถผานเขาไปใน
บริเวณซอย 13 ถนนนิมมานเหมินทร  วาอาคารสองคูหา สามชั้น ที่มีการ
ตกแตงบริเวณดานหนาอาคารทางเขาอยางทันสมัยน้ี เขาเปดบริการประเภท
ไหนกันนะ อยากรูแลวหละส ิ เชญิตามผมมาไดเลยครับ

ศูนยสุขภาพชาย  พิมานเซ็นเตอร   เปนหนวยบริการที่เปดดําเนินการ
รวมกันระหวางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม กับ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม   เพื่อเสนอเปนอีกทางเลือกหน่ึง
สําหรับการใหบริการดานสุขภาพสําหรบัเพื่อนกลุมชายที่เพศสัมพันธกับ
ชาย หนุมเกย และสาวประเภทสอง โดยมีบริการสุขภาพในดานตางๆ  เชน 
การใหคําปรึกษาและตรวจเลือดสําหรบัผูที่ตองการตรวจหาการติดเชื้อ      
เอชไอวีและการตรวจวินิจฉัยโรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยแพทย  ในผูที่มี
อาการผิดปกติหรือสงสยัวาจะเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งเปนบริการ
ที่ใหเปลาโดยไมตองเสยีคาใชจายในการตรวจเลือดและการวินิจฉัยโรค แต
ตองเสยีเงินซื้อยารักษาโรคดวยตนเองตามรานขายยา โดยใชใบสั่งยาที่
แพทยเขียนให  นอกจากนี้  ยังเปนการประชาสัมพันธเก่ียวกับโครงการวิจัย
ในดานการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 
และเปนชองทางในการชักชวนหาอาสาสมัครทีส่นใจ เพื่อเตรียมเขารวมใน
โครงการวิจัยฯ  ดังกลาวโดยสมัครใจ  ซึง่คาดวาจะเริ่มขึ้นในอนาคตอัน 
ใกลน้ี 

ศูนยสุขภาพชาย   พิมานเซ็นเตอร  มีทีมงานประกอบดวย แพทย 
พยาบาลผูใหคําปรึกษา เจาหนาทีชุ่มชนสัมพันธ ที่จะออกไปพบปะกบักลุม
ชายรักชายที่เปนเปาหมายตามสถานที่นัดพบตางๆ  ในเขตตัวเมืองเชยีงใหม
และในสถาบันการศึกษา ทีมงานทุกคนไดผานการคัดเลือกและไดรับการ
อบรมใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ชนิดตางๆ  เทคนิคการใหคําปรกึษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี  
ทีมงานทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอกลุมเพื่อนชาวสีมวง สีรุง ทัง้หลายและสราง
บรรยากาศการใหบริการที่เปนมิตรสําหรบัผูมาขอรับบรกิารหรืออยากเขา
มาพูดคุยดวย เปรียบเสมือนกับเปนบานอีกหลังหนึ่งซึ่งทุกทานสามารถจะ

เขามารับบรกิารไดโดยไมตองหวงเรื่องคาใชจาย 
นอกจากนี้ยังมีมุมน้ําชา กาแฟ นํ้าหวาน ขนม ให

ทานเปนอาหารวางในระหวางรอคอยเพื่อรับ
บริการ สาํหรบัผูมาขอรับคําปรึกษาและตรวจ
เลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจยังจะ

ไดรับของกํานัลเปนสิ่งตอบแทนเล็กนอย 
เชน บัตรเติมเงินโทรศัพทมือถือ  เรามีความ

คาดหวังจะทําใหสถานที่แหงนี้เปนศูนยบริการสขุภาพ
ชายที่เปยมไปดวยความเปนมิตรโดยเฉพาะอยางยิง่ในเรื่องการรักษา

ศูนยสุขภาพชาย พมิานเซ็นเตอร  (PIMAN CENTER) เปดใหบรกิารแลวครบัทาน

ความลับของผูที่มารับบริการซึง่เราใหความสําคัญเปนที่สุด  ดูไดจาก
สถานที่ตั้งของศูนยสุขภาพชาย พิมานเซ็นเตอร ที่ไปตั้งอยูนอก
โรงพยาบาลเพื่อใหสะดวกในการเดินทางมารับบริการและมีความเปน
สวนตัว   ภายในอาคารมีการตกแตงที่ดูทันสมัย   บรรยากาศสิง่แวดลอม
ดูดี นาเขาไปนั่งพักผอน พูดคุย และรบับริการทีท่านตองการ ขณะนี้เรา
เปดใหบริการมาแลวประมาณเดือนกวา  และเริ่มเปนที่รูจักของเพื่อน
ชายรักชายที่มาขอรับบรกิาร  และหลายตอหลายคนไดชวยกันบอกตอ
จากปากสูปาก   หวังวาเราจะเปนอีกทางเลือกที่เขามาชวยสรางความรู 
ความเขาใจ  และลดพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดโรคเอดสและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธอ่ืนๆ  ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย เพื่อนชาวเกย 
และสาวประเภทสอง และมีเพื่อนๆ สนใจสมัครเขามารวมโครงการวิจัย
ในดานการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ที่กําลังจะเขามาดําเนินการใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม พรอมกบัการวิจัยในประเทศอื่นๆ ในเร็วๆ น้ีครับ 

ขอย้ําอีกครั้งสําหรบัทานที่ยังไมเคยไป ศูนยสุขภาพชาย พิมาน
เซ็นเตอร หรืออยากไปเหมือนกัน แตไปไมถูก  ศูนยฯ เราหาเจอไดงาย
มากๆ ลักษณะเปนอาคารหองแถวสองคูหาสามชัน้   ตัง้อยูในซอย 13 
ถนนนิมมาน  เหมินทร ทัง้ตนซอยและทายซอยสงัเกตไดงาย  จะมีปายสี
มวงตัวหนังสือสขีาวบอกทางเขาไดทั้งสองทางทัง้ถนนนิมมานเหมินทร 
และถนนสิริมังคราจารย อยูใกลกับดานหลังของโรงแรมกรีน พาเลซ เรา
เปดบริการวันจันทรถึงศุกร เวลา 10.00 - 19.30 น. หยุดวันเสาร อาทิตย
และวันหยุดราชการ ที่ศูนย ฯ จะมีแพทยมาประจาํเฉพาะวันจันทรและ
วันพฤหัสบดีในชวงบาย  หากสนใจอยากขอทราบรายละเอียด เชญิ
ติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพท 053-211363 และโทรมือถือ 085-5201176
หากโทรไปนัดวันเวลาลวงหนาไดกอนมารับบริการ ก็จะชวยใหสะดวก
ขึ้น หวังวาจะไดพบกับทานที่สนใจมาขอรับบรกิารในเร็ว ๆ น้ีครับ 

By Kunsue
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จากการที่ไดไปเขารวมประชุมประจําปของเครือขาย HPTN 
เมือ่วันที่ 7-9 เมษายน ที่ผานมา มีสาระสําคัญจากการ

ประชุมที่อยากนํามาเลาสูกนัฟงดังนี้คะ

เอชไอวี/เอดส ป 2551:
ความทาทายและสิง่ท่ีกําลังจะเกิดขึ้นตอไป

ผิดความคาดหมายกับโครงการวิจัย HPTN 039 :
การใหยาอไซโคลเวียรในผูท่ีติดเชื้อไวรัสเริมชนิดท่ี 2
(HSV-2) เพื่อปองกันการติดเชื้อเอชไอวี

จากการประมาณการของ UNAIDS  ลาสุดพฤศจิกายน 2550
พบวาจํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีผูใหญและเด็กทัง้สิน้ทั่วโลก 33.2 ลาน
คน สวนใหญ (22.5 ลานคน)ยังเปนผูที่อาศัยอยูในทวีปแอฟริกาแถบ
ใตทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan)  ดูเหมือนตัวเลขจะลดลงเมื่อ
เทียบกับขอมูลของป 2549 ซึง่ตัวเลขผูที่ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกทั้งสิ้น 
39.5 ลานคน  แตถามองยอนหลังไป ตองประหลาดใจวาจํานวนผูติด
เชื้อยังคงสูงกวาตัวเลขในป 2544 แสดงวาในขณะที่เราประสบ
ความสําเร็จในแงการรักษา  คือตั้งแตยุคที่เริ่มใชยาตานไวรัสสูตรยา  
3 ตัวในการรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี  ทําใหอัตราการเสียชีวิตของผูติด
เชื้อลดลงอยางมาก และผูที่ไดรับการรักษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
รวมทั้งยังมยีาตานไวรัสตัวใหมๆ ที่ไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐในการรักษาผูติดเชื้อออกมา
อยางตอเนื่อง  แตในแงการปองกันผูติดเชื้อรายใหม   เรายังไม
สามารถเอาชนะการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีได ถึงกับมีคํากลาว
เปรียบเทียบวา "มีผูติดเชื้อรายใหม 3-4 คนตอทุกๆ หน่ึงคนที่กินยา
ตานไวรัส "  นอกจากนี้ขอมูลจากองคการอนามัยโลก  แสดงใหเหน็
วา  ผูที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อยังเขาถึงชองทางในการปองกันการ
ติดเชื้อนอยมาก ตัวอยางเชน
• กลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีดเขาเสนรูจักและใชวิธ ีharm reduction 
(การลดอันตรายจากการใชสารเสพติดเชน การเปลี่ยนวิธีการเสพจาก
ฉีดเปนวิธีการอื่น หรือการใชเข็มสะอาด เปนตน) เพียง 8%
• การใชถุงยางอนามัยในกลุมเสี่ยงมีเพียง 9%
• ประชากรผูใหญในแอฟริกาเขาถึงการตรวจเลือดเอชไอวี 10 - 12%
• หญงิตัง้ครรภทีต่ิดเชื้อเอชไอวีไดรับการปองกันการติดเชื้อจากแมสู
ลูก 11%

ดังนั้นเพื่อเอาชนะการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีใหไดมี
หลักการทีส่ําคัญ 3 ขอคือ

1. ไมมีวิธีใดวิธีหน่ึงที่สามารถปองกันการแพรระบาดของเอชไอวีไดผล 
100% เปอรเซ็นต และไมมีวิธีใดวิธีหน่ึงที่จะเหมาะสมหรือไดรับการยอมรบั
จากทุกๆ คน
2. ตองรวบรวมหลายๆวิธีเขาดวยกัน
3. ตองมีการประเมินยุทธวิธีเหลานัน้ในประชากรแตละกลุมซึ่งมีความ
แตกตางกัน เพื่อใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุดในแตละกลุม

วิธีใหมๆ ที่นักวิจัยกําลังทําการศึกษาอยูไดแก การใหยาปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวีกอนสัมผัสเชื้อ (pre-exposure prophylaxis) การขลิบ
อวัยวะเพศชายกับการปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวใีนกลุมชาย
รักรวมเพศ สารปองกันการติดเชื้อเอชไอวีสาํหรับผูหญิง เปนตน

โดยสรุป เราจะพบกับความทาทายในทกุๆดาน ทั้งการปองกัน 
และการดูแลรักษาผูติดเชื้อ ซึ่งยังตองการงานวิจัยทั้งงานวิจัยพ้ืนฐาน 
(basic research) และงานวิจัยทางคลินิกเขามาสนับสนุนความรูทาง
การแพทยเพื่อใหเกิดการปองกันการแพรระบาดที่มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น ในยุคที่งบประมาณจํากัดกวาเดมิ นี่คอืภารกิจที่ทาทายของ
เครอืขาย

ปจจัยเสี่ยงหนึ่งของการตดิเชื้อเอชไอวี คือการมีแผลบริเวณอวัยวะเพศ
ขณะที่มีเพศสัมพันธและแผลอวัยวะเพศที่พบบอยทีสุ่ดก็คือ แผลเริม ที่เกิดจาก
การติดเชื้อไวรัส HSV-2 น่ันเอง  (สรุปวาการติดเชื้อเริมชนิดนี้ทําใหเกิดแผลที่
อวัยวะเพศและเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น) เจาเชื้อ HSV-2 น้ีมี
คุณสมบัติเหมือนเอชไอวีอยูขอหน่ึงคือ เมื่อติดเขามาในรางกายเราแลวจะไม
สามารถกําจัดเชื้อออกไปหรือรักษาใหหายขาดได แตจะหลบซอนอยูในเซลล
ประสาทใตผิวหนัง วันดีคืนดีเชื้อไวรัสจะแพรกระจายออกมาจากที่ซอน และ
ทําใหเกิดอาการคือ ตุมน้ําใสแสบๆ คันบริเวณอวัยวะเพศ ซึ่งจะแตกออกและ
กลายเปนแผลเปนๆ หายๆ  ยาที่ใชรักษาที่รูจักกันดีก็คือ ยาอไซโคลเวียร   
นอกจากนี้ยังใชยานี้ในการปองกันการกลับเปนซ้ําของแผลอวัยวะเพศได   
(ขนาดยา 400 มก.กินวันละ 2 ครัง้  ลดการแพรกระจายของเชื้อ - viral 
sheddingไดถึง 80-90%) ดังนั้นถาผูที่ติดเชื้อไวรัส HSV-2  กินยาอไซโคล
เวียร ก็นาจะเกิดอาการแผลอวัยวะเพศนอยลงและ นาจะชวยปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีได จริงหรือไมมาดูคําตอบจากโครงการวิจัยน้ีกันคะ 



วันที่ 9 เมษายน   เปนวันที่นักวิจัยจากโครงการ HPTN 052 ตั้งแต
ทีมวิจัยจากสวนกลางและจาก 9 หนวยวิจัยจากบราซิล มาลาวี ซิมบับเว 
อินเดียและไทยไดมาพบปะพูดคุยกัน นอกจากนี้ไดมีการแนะนําหนวย
วิจัยแหงใหม คือ โจฮันเนสเบิรก แอฟริกาใต หัวขอที่มีการพูดคุยกันที่
สําคัญเปนเรื่องของ การปรบั ระดับซีดี 4 ที่เปนเกณฑในการเขารวม
โครงการวิจัย เนื่องจากมีทุกหนวยวิจัยประสบปญหาเดียวกันคือ เหตุผล
สําคัญที่ทําใหผูตดิเชื้อจํานวนหนึ่งไมสามารถเขารวมโครงการไดคือ 
ระดับซีดีไมอยูในชวง 350 -550 เซลล/ลบ.มม. ตามเกณฑ อีกประเด็น
หน่ึงคือเรื่องการเปลี่ยนการระยะเวลาติดตามของโครงการใหหางขึ้นกวา
ปจจุบันที่นัดหมายอาสาสมัครเดือนละ 1 ครัง้  ทัง้ 2 ประเด็นนี้เปนการ
เปลี่ยนแปลงทีส่าํคัญของโครงการ มีการอภิปรายและเสนอความเห็นกัน
อยางกวางขวาง เชน ทางหนวยงานที่รวบรวมและวิเคราะหขอมูลก็เสนอ
ความเห็นวา ตองระมัดระวังอยางยิง่เนื่องจากอาจมีผลกระทบตอจํานวน
ประชากรที่จะศึกษา มีผลตอการวิเคราะหขอมูล สวนทางเภสชักรก็มี
ความเปนหวงในแงการจายยา ความรวมใจในการกินยาตานไวรัสหากนัด
นานเกินไป ในที่ประชุมครั้งนี้ยังไมมีขอสรุปใดๆ ในการเปลี่ยนแปลง แต
ทางทีมผูวิจัยหลักจะรวบรวมขอความคิดเห็นของแตละฝายไปพิจารณา
โดยละเอียด  และใหหัวหนาโครงการวิจัยของแตละหนวยวิจัยไดมีสวน
รวมในการตัดสินใจภายหลัง นอกจากนี้ยังมีการประชุมเชงิปฏิบัติการ
เรื่อง ความทาทายในการคนหาอาสาสมัคร ใหผูเขารวมประชุมทุกคนไดมี
สวนรวมในการเสนอ วิธีการคนหาอาสาสมัครของหนวยวิจัยของตน 
ปญหาอปุสรรคที่พบในการหาอาสาสมัคร และไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณและความคิดเห็นกัน ตอนสุดทายของการประชุมมกีารจัด
แสดงโปสเตอรของแตละหนวยวิจัย ซึ่งทางสถาบันฯ  ก็ไดนําโปสเตอร
โครงการยาตานไวรัสในคูผลเลือดเอชไอวี/เอดสตางกันไปแสดงเชนทุกป
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ความคืบหนาโครงการวิจัยยาตานไวรัสในคูผลเลือด

เอชไอวี/เอดสตางกัน (HPTN 052)

โครงการวิจัย HPTN 039 เปนการทดสอบระยะที่ 3โดยการ
สุม แบบปดฉลาก เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการใชยา 
อไซโคลเวียร  กนิวันละ 2 ครั้งเพ่ือปองกนัการติดเชื้อ            
เอชไอวีในผูที่ติดเชื้อไวรัสเริมชนิดที่ 2 (HSV-2) โดย
เปรียบเทียบกับกลุมที่ไดยาหลอก 

อาสาสมัครที่เขารวมโครงการวิจัยไดแก หญงิรักตางเพศ (แซมเบยี 
แอฟริกาใต ซิมบบัเว) และชายรักรวมเพศ  (เปร ูสหรัฐอเมริกา) ที่ตรวจ
เลือดพบวาติดเชื้อเริมชนิดที่ 2 (HSV-2) และมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
ไดรับเชื้อเอชไอวีจํานวนทั้งสิ้น 3,172 ราย  ระยะเวลาในการติดตาม
อาสาสมัคร 36 เดือน

ผลการวิเคราะหขอมูลสิ้นสดุลงเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 พบวา 
กลุมอาสาสมัครที่ไดรับยาอไซโคลเวียรมีผูติดเชื้อเอชไอวี 3.9 ตอ 100 คน
ตอป  ขณะที่กลุมที่ไดรับยาหลอกมีผูติดเชื้อเอชไอวี 3.3 ตอ 100 คนตอป 
สรปุไดวา ยาอไซโคลเวียรไมสามารถปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในผูติด
เช้ือเริมชนิดท่ี 2 ได อยางไรก็ตามพบวาอาสาสมคัรที่ไดกินยาอไซโคล
เวียรมีอัตราการเกิดแผลที่อวัยวะเพศนอยกวากลุมที่กินยาหลอกถึง 37% 
และยานี้มีความปลอดภัย ผลขางเคียงนอยและ อาสาสมัครมีความรวมใจ
ในการกินยาดี 

ผลการวิจัยน้ีผิดไปจากความคาดหมายของนักวิจัย  และทําใหเกิด
คําถามตางๆ ตามมา เชนหรือวาที่จริงแลวการติดเชื้อไวรัส HSV-2  ไมได
เปนปจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีอยางที่คิด  แตอาจเปนจากการติด
เชื้อรวมอื่นที่ทําใหเกิดแผลที่อวัยวะเพศไดเหมือนกันยา อไซโคลเวียรจะ
มีผลตอการติดเชื้อเอชไอวีหรือไมอยางไร จึงเกิดงานวิจัยตอเนื่อง คือ 
HPTN 039 - 01 โดยเปนการเก็บขอมลูระยะยาวแบบติดตามไปขางหนา 

ในอาสาสมัครที่ตรวจพบวาติดเชื้อเอชไอวีใน
โครงการ HPTN 039 จํานวน 81 ราย (กลุมได
ยาอไซโคลเวียร 27 ราย, กลุมที่ไดยาหลอก
54 ราย) เพื่อติดตามดูวา ยาอไซโคลเวียรจะมี
ผลอยางไรตอปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด 
ในชวง 6 เดือนแรกหลังติดเชื้อเอชไอวี



สวัสดีครับคุณผูอานทุกทาน ฉบับที่แลวเราไดเสนอบทความ
เร่ือง “ฝนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” เน่ืองจากมีพ้ืนที่จํากัดจึงไม
สามารถลงบทความไดจบ  เรามาติดตามกันตอในฉบับนี้เลยนะ
ครับ...
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เราไมไดเลือกที่จะชวยใครเปนการเฉพาะ   เราชวยทุกคน
ในพื้นที่   การไมเขาไปยุงกับการเมือง การปกครองเปนเรื่อง
สําคัญ  การที่ไมมีความสนใจที่จะเขาไปหาขาวหาคนทําผิด ทํา
เฉพาะงาน  ใหเกียรติเขา รับฟงปญหากับเขาอยางจริงใจ สอนให
เขาไดเรียนรูการทําการเกษตร  ขั้นพื้นฐานตางๆ  การใหความรู
ในการปลูกพืชระยะสั้น ระยะยาวตางๆ  มคีวามจําเปนอยางยิง่ 
น้ันเปนการสอนวิธีตกหรือจบัปลา  ไมใชใหปลาแกเขากิน   ฝร่ัง
ไมเขาใจในขอน้ีโดยเฉพาะองคกรใหญในพื้นที่มุงเนนที่จะ
สํารวจวาปลูกฝนไปทําอะไร  มีใครคาทําอะไรบาง ไมไดมองไป
ที่ปากทองของชาวบานเปนหลัก   ดังนั้นแนวทางพระราชดําริ 
เปนเรื่องที่ยิ่งใหญสามารถปรับใชไดทุกพื้นที่   (ปรับใชไมใช
เลียนแบบ) เราโชคดีครับที่มีนายหลวงและแมนายหลวงทั้งสอง
พระองคที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม
สําหรับปวงชนชาวไทยอยางหาที่เปรียบมิไดครับ   ภาพนี้ใน
พื้นที่เขตรัฐฉานตอนกลางไปแนะนําอบรมใหเขาปลูกพืชระยะ
ยาวครับ คนไทยมีคนเดียวในรูป (ลูกแมโจดวย) พี่ๆ นองๆ 
แยกกันออกหรือเปลา

หลังจากเราเริ่มชวยใหเขามีสุขภาพดขีึ้นบางแลว เราก็เร่ิม
ที่หาน้ํากอนครับ  ชาวบานกวา 3,000 คนชวยกันขุดคลองสงน้ํา

ยาว 3  กิโลเมตร แลวเสร็จใน 10 วัน เราชวยสองกลองสาํรวจแนว
คลองสงน้ําเทานั้นและสอนชาวบานทําฝายขนาดเล็กทุกๆหมูบาน 
เพื่อสงน้ําไปที่นาที่ชาวบานขุดขึ้นมาใหม   ปเดียวกันนั้นชาวบานก็
ปลูกขาวได 2 คร้ัง  และมีสงกลับไปชวยชาวบานที่ยังอยูในพื้นที่
เดิมอีกดวย   ทางวาเขามีทีมเกษตรจากยูนาน ประเทศจีนมาชวย
เร่ืองขาวลูกผสมซึ่งเปนครั้งแรกของผมที่รูเร่ือง การปลูกขาวโดยใช
พันธุลูกผสม  ผลผลิตสูงมากครับ 2 - 3 เทาของผลผลิตปกติเลยที่
เดียว  แตเปนขาวแข็งกินไมอรอยเหมือนขาวไทย  แตก็ทําใหคน
เหลานั้นรอดตายนะครับ  ผมตองใชเวลา 2 ป  จงึจะเปลี่ยนใหเขา
มาปลูกพืชอ่ืนๆ บางหลังปลูกขาว  เชน ถ่ัวเหลือง  เพราะโรคเริ่ม
ระบาดหนัก จากการปลูกพืชซ้ําๆ กันหลายครั้ง   รูปนี้ เปนที่นาที่
ขุดใหมทํามาแลว 2 ป  ที่จะใหดูคือภูเขา ดานหลังดานขวามือ ที่
เปนลูกๆ น้ันลงไปจะเปนดอยอางขาง  โครงการหลวงอางขาง
น้ันเอง

หนุมชาววาคนนี้ตองมาชวยสาวๆ  ชาววาดวยกันแกะขาวโพด
ออกจากฟก ที่เขาตองมาไมใชวาสาวๆ  เหลานี้รักเขานะครับ 
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แตเปนเพราะรองเทาทหารที่ตองใชเปนเครื่องมือในการกระเทาะ
เมล็ดขาวโพดครับ   ตามรูปคุณจะเห็นวาสาวๆ ถือรองเทาหนุมๆ ไว  
ทหารหนุมเหลานี้ในรูปไมไดใสรองเทาครับ  เรานําขาวโพดพันธุ
ลูกผสมไปตั้งเปนกองทุนเมล็ดพันธุในพื้นที่เพื่อใชเปนทุนเริ่มตนใน
การปลูกและผลิตขาวโพด 

6 เดือนในการใชชางฝมือฝงไทย และคนงานชาววา ทํางาน
รวมกันสรางโรงเรียนและโรงพยาบาล ขนาด 16 เตียง พรอม 
บานพักหมอ  บานพักพยาบาลและทีมงานหมอ  รอบๆโรงเรียนทํา
เปนแปลงเรียนรูใหเด็กมาขุดแปลงปลูกผักกิน เล้ียงปลา ไกไข เล้ียง
ทั้งนักเรียน 500 คน  ครูจีน ครูพมา หมอ พยาบาล ทีมงานผม อยูกัน
ได   ลูกแมโจไปไหนไมอดตาย  เพราะพวกเราทําการเกษตร ปลูกผัก 
เล้ียงสัตว ปลาเปนนี้เอง  หวังวา นองรุนหลังๆ คงเขาใจนะครับ   เรา
เรียนอะไรตองใหมันรูจริง รูจริงหมายความวาถึงแมไมมีปุย สารเคมี 
เครื่องมือทันสมัย  อาหารสัตวสูตรสําเร็จ  เราก็ใชสองมือเราสราง
ขึ้นมาครับเพราะเรื่องในสนามการพัฒนาเราคงแบกอะไรเขามาทํา
เต็มที่ไมไดนะครับ  แตสาํเร็จเพราะเรามีชื่อของนายหลวงและ
สมเด็จยามาดวยเราจะใหพระนามทานเสียไมได (และเสียชื่อแมโจ
ไมไดดวย)

ขอขอบคุณคุณณรงคสําหรับเรื่องราวดีๆ และยิ่งอานแลวทําให
ผมยิ่งภาคภูมิใจที่ไดเกิดเปนประชาชนชาวไทยในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
เปนอยางยิง่  จึงอยากเอามานําเสนอใหไดอานกันดวยครับ

ขอทัง้สองพระองค และพระราชวงคทรงพระเจริญยิง่ยืนนาน  
ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ 

ขาพระพุทธเจา   ปเตอรแพน 

หลังจากพักผอนกันมาเต็มที่แลว ถึงเวลาที่เราตองกลบัเขาสูโลก
แหงความเปนจริง (ที่แสนโหดราย) เริ่มตนขึ้นที่เชาวันจันทร เสยีง
นาฬิกาปลุกดังหนวกหูอยูรอบแลว  แตเรากยั็งไมอยากลุกขึ้นจากเตียง 
จนกระทั่งลืมตาแบบสะลึมสะลอื มองตัวเลขในนาฬิกาเปนเลข 08.00 น.
จึงรีบกระเดงตัวขึ้นจากเตียงราวกับเตียงที่นอนอยูรอนเปนไฟ   นอน
ตอไปไมไดแลว รีบวิ่งไปดับรอนในหองน้ํา อาบน้ํา (บางคนรวมทั้งตัว
ผูเขียนเอง อาจจะไมอาบโดยอางวาก็อาบแลวไปเมื่อวาน แลวตอนกลาง
คืนก็ไมไดไปทําอะไรใหตัวสกปรก จะอาบใหเปลืองน้ํา เปลืองเวลาไป
ทําไม) แปรงฟน (ถาเวลาไมพอจริงๆ อนุญาตใหมาแปรงทีท่ํางานได) 
ลางหนา (อันนี้ตองลางเดี๋ยวจะไมหลอ) แลวรบีแตงตัว (ถาไมอาบน้ํา ก็
พรมน้ําหอมซะหนอย) แลวรบีบึง่รถมาทํางานโดยเร็ว (อยาลืมมีนํ้าใจให
กันบนทองถนนดวยนะครับเพราะวาทุกคนก็รีบเหมือนกัน) และก็มาถึง
ที่ทํางานแบบเสนยาแดงผาสิบหก (ผาแปดมันนอยไป) เฮอ......... (เสียง
ถอนหายใจยาวหนึ่งครั้ง) อนุญาตใหพักเหนื่อยได 12 วินาที    พอไปถึง
ที่โตะทํางานก็เปดคอมฯ ทิ้งไว   แลวเดินไปชงกาแฟ  (ใครยังไมได
แปรงฟนก็เก็บไวแปรงหลงักินกาแฟนะครับ) เรื่องกินขาวชาว ลืมไปได
เลยครับ ไมเคยตื่นมากินทันตั้งแตเรียนมหาวิทยาลัยแลว จากนั้นถือถวย
กาแฟมานั่งกินที่โตะ แตกอนจะเริ่มทํางาน เรามาเพิ่มพลังสมองกนักอน
ดีกวา  ผมไดอานมาจากหนังสือ ของคุณวนิษา เรซ  หรอืหนูดี (หญงิเกง
ของไทย วัย 30 ป จบปรญิญาตรเีกียรตินิยมดาน ครอบครัวศึกษา Family 
Studies มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด คอลเลจพารค สหรัฐอเมริกา ปรญิญาโท
เกียรตินิยมดานวิทยาการทางสมอง (Neuroscience) ในโปรแกรม Mind, 
Brain and Education มหาวิทยาลยัฮารวารด สหรฐัอเมริกา) โดยขอแรก
เคาบอกวา  “จิบน้ําบอย ๆ สมองประกอบดวยน้ํา 85 %  เชลลสมองก็
เหมือนตนไมท่ีตองการน้ําหลอเล้ียง ถาไมมีนํ้า  ตนไมก็เหี่ยว  ถาไม
อยากใหเชลลสมองเหี่ยวซึ่งสงผลใหการสงขอมูลชา  กลายเปนคนคิดชา
หรือคิดไมคอยออก แตละวันจึงควรดื่มนํ้าบอย ๆ” ผมเห็นดวยอยางยิ่ง
เลยครับ นํ้าเปลาๆ ก็มีประโยชนตอรางกาย ไมเห็นจําเปนตองไปดื่ม ชา 
กาแฟ ใหเสยีสตางคกันเลย วาแลวก็รีบไปดื่มน้ําสะอาดๆ ซัก 1 แกวกอน 
แลวจึงเตรียมน้ําซัก 1 ขวด ไวด่ืมตอนทํางาน รูสึกสดชื่นขึ้นจริงๆ แต
แรกๆ อาจจะปวดฉี่บอยนิดนึง แตไมเปนไร การลุกเดินไปเขาหองน้ําก็
ถือวาเปนการพักเบรก ใหรางกายไดยืดเสนยืดสายและพักสายตา (เถอะ
นะคนดี) บาง หลังจากนั่งจองหนาจอสี่เหล่ียม จนหนาจะเปนเหลี่ยมอยู
แลว และการดื่มน้ําเปลายังชวยทาํใหผิวพรรณดี มีนํ้ามีนวล ไมเหี่ยวแหง 
ดวยนะครับ   ถาคุณสาวๆ อยากมีผิวสวย หนาใส แตไมไรสมอง ก็หัน

มาดื่มน้ํากันเถอะนะครับ (จา....ขอ) วาแลวก็เท
กาแฟทิ้งแลวหันมาดื่มน้ําเปลากันเถอะ  (ถาเสียดาย

กาแฟ แนะนําใหเดินไปที่โตะหัวหนา แลวบอกหัวหนาวา  
ชงกาแฟมาใหครับ.....อิอิ)
วีธีเพิ่มพลังสมองยงัไมหมด แตหนากระดาษหมดแลว   

ใครทียั่งอยากสมองดีก็ติดตามไดในฉบับหนานะครับ 
......ฝนบา   
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ผูเขียน : โอตะ

หอพัก แยกหญิง-ชายชวยอะไรได?
ปญหาที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนการมั่วสุม  การมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร การเสพยาเสพติด
โดยเฉพาะเรื่องการมั่วเซ็กสกันของวัยรุนที่ผูใหญ
หลายๆ คนที่ปราถนาดี  เปนหวงเปนใยคอยดูแลอยางทะนุถนอม  สุดทายก็ตัง้ครรภ หรือ
ติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธและแกปญหากันตอไป......... ยังคงเปนปญหากันตอไปสําหรบั
เรื่องความสัมพันธทางเพศกับวัยรุน จะใหแยกจากกันไดอยางไรหลายคนเรียนรูมาแลววา
เมื่อฮอรโมนเพศมันพลุงพลานขึ้นมาแลวอะไรก็หามไมไดจะใหมาทําสมาธิ ขมอารมณ
(ใครทําไดถือวาบรรล)ุ กันคงไมไหว  หญิงชายเมื่ออยูใกลกันมันก็เกิดการสปารค ติดไฟ
ขึ้นมาไดทุกเวลา  การแยกจากกัน ไมใหเจอกันเปนความคิดที่แย จากเดิมมีโรงเรียนชาย
ลวน หญิงลวน ปจจุบันเปนโรงเรียนสหรวมไปเลย   หอพักเมื่อกอนเปนหอรวม  ตอนนี้จะ
แยกหญงิ ชายเพราะเห็นวาเปนการเอื้อใหมีเพศสัมพันธไดงายขึ้นเด็กๆ คงจะงงกันใหญวา
เคาทําอะไรกันเหรอ? ในทางบวก สามารถควบคุมและตรวจสอบไดงายไมมีปญหาเรื่อง
การสงเสยีงดัง ลดการมั่วสุมทางเพศ พอแมผูปกครองสบายใจ แตในทางลบ เมื่อเคาทั้งสอง
ตองการ.... ขึ้นมาก็คงจะเปนแถวสวนหยอม สวนสาธารณะ โรงแรมจิ้งหรีดราคา ครั้งละ 
150 บาท (ไมไดแนะนํานะเนี่ย!!!) และหอพักแยกหายากมากโดยเฉพาะหอพักชาย นองๆ
หลายคนบนกันอุบเพราะยายหอมาหลายที่แลวสาเหตุเพราะเจาของหอพักทําหอพักหญงิก็
จําเปนตองไลเด็กผูชายออกมา  แลวจะใหไปอยูไหนละ เมื่อหอชายมันไมคอยมี ผูใหญที่
เปนคนคิดเรื่องนี้คิดจะทําอะไรก็ทําเพียงแตมองเห็นแคปญหาตรงหนาไมไดมองทะลุไปถึง
ผลที่จะตามมาหรือในระยะยาว  การจัดการที่ไมมีการรองรบัใครจะเปดหอพักชายหรือ
หญิงก็แลวแตความสะดวกของเจาของหอพัก  แลวใครอยากเปดหอชายเพราะรูวามีปญหา
มากกวาหอหญิง (รึเปลา???) เด็กบางคนบางคูที่อยูดวยกันจริงๆ ก็ใชความฉลาดลงทะเบียน
ใชชื่อคูของตนแตอีกคนมาอยูเพราะรูวาเคาเช็คกันแครายชื่อไมไดมาตรวจสอบจริงจังก็หา
วิธีกันไป

ตอนนี้เด็กวัยรุนไทยโดนบีบบงัคับใหอยูในกรอบที่ผูใหญวางไวเพราะถือวาดวย
ความดีงามโดยเอาตัวเองเปนบรรทัดฐาน การสอนโดยยึดวิถีไทยถือวาเปนเรื่องทีดี่นายก
ยองแตก็ตองมองถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สถานการณ ปญหา ปจจัยตางๆ ที่เอือ้ใหเกิด
ปญหาขึ้นมาทําไมประเทศที่เปดเซ็กสเสรีไมมีปญหานี้ (รึวาเคามีปญหาเหมือนกันแตไม
เผยแพร) การควบคุม ดูแล ปองกันของภาครัฐที่มคีวามเขมแข็งและสามารถรองรบัปญหาที่
จะเกิดขึ้น ความเขาใจ การพูดคุยกันระหวางเด็กกับผูใหญทีส่ามารถคุยกันไดทุกเรื่อง 
พ้ืนฐานการเลี้ยงดูที่เริ่มตนมาจากครอบครัว เริ่มตนที่คนเปนพอแมอบรมสัง่สอนใหเรียนรู
เพื่อจะอยูในสังคมได  รวมถงึการสรางภูมิคุมกันที่ดีเมื่อจะตองออกไปใชชีวิตนอกบานได
โดยเฉพาะเรื่องการเอาตัวรอด  ....แตกับวัยรุนไทยไมใช  ถามีเวลาใหลองดูละครเรื่อง 
“สุดแตใจจะไขวควา” ทางชอง 3  ตอนหัวค่ํา เปนละครที่ดีทําใหเห็นภาพที่ชัดเจนของ
สังคมไทยวาจะสอนลูกใหเกงหรือเปนคนดีหรือสองอยางพรอมๆ กัน....คุยเรื่องหอพัก ดัน
มาจบลงที่ละครไดยังไงเนี่ย!!! ใครมีประเด็นที่จะแลกเปลีย่นก็เขียนมาคุยกันไดนะครับบาง
ทีอาจจะไดมุมมองของผูใหญที่มองปญหานี้คนละดาน ยินดีครับ…

มนุษยตางดาวทําลายโลก
หลายๆ บานหลังจากไดอานคอลัมนน้ีใน

ฉบับที่แลวคงลุกขึ้นมาปลูกผักสวนครัวกันนะครับ   
มีแตไดนะผมวา ไดผักมากิน ไดเก็บตังค ไดออก
กําลังกาย ไดสรางความสัมพนัธระหวางคนใน
ครอบครัวไดอะไรอีกครับชวยกันคิดหนอย.... มี
แตไดไมมีเสียเลย (เสียเหงื่อบางเล็กนอย) วันนี้ที่
บานคุณปลูกผักอะไรกันบางครับ???

คงตองลุกขึ้นมาทําอะไรสักอยางที่คิดวาจะ
ทําใหเราไมตองมารับภาระที่หนักอึ้งกับเศรษฐกจิ
ขาลง อยางทุกวันนี้  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช
ชีวิตที่เคยชินเปนประจําเพราะถามัวมารอรัฐบาล
ออกมาแกไขราคาสินคาอุปโภคบริโภค  หรือรอ
ใหเงินเดือนขึ้นอยางเดียวก็คงไมไดแลวโอกาสที่
ราคาน้ํามันจะทะลุ 50 บาท ในปน้ีมีอยางแนนอน 
แลวสินคาอีกหลายรอยรายการจะเปนอยางไร
(เขียนไปบนไป เอะ!!!คุนๆ) ก็เปนไปตามกลไก
ของตลาดโลกเพราะไมไดเกิดเฉพาะในบานเรา  
ภาวะโลกรอน ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาระหวาง
ประเทศ และปญหาอื่นๆ มากมายเปนสาเหตุ (ที่
เกิดจากมนุษย) ที่ทําใหเราผจญกับปญหาตาง ๆ 
(จะโทษใครดี) รึวาตองหันมาขี่ชางขี่มา น่ังวัว
เทียมเกวียนกันก็เขาทาดี  กลับเขาสูยุคที่เราเรียกวา
มันลาสมัย เพราะในสิ่งที่ลาสมัยมันยังคงอยูของ
มันโดยไมทําใหใครเดือดรอน มันไมทําลายโลก 
นํ้ามันจะแพงลิตรละรอยมันก็ไมเดือดรอน อยูกับ
โลก อยูกับสิ่งแวดลอม อยูกับธรรมชาติที่ไมได
ปรุงแตงใดๆ ใครเคยออกไปกลางทุงนาตอนที่ขาว
กําลังเปนตนออนทั่วทั้งผืนนา แลวสดูหายใจเขา
ลึกๆ สัก สิบครั้ง  จะรูสึกวารางกายสดชื่นขึ้นมา
เหมือนเติมอากาศที่บริสุทธิ์จริงๆ  เขาชารตกับ
รางกาย  บางมุม บางแหงยังมีใหเราไดชื่นชมและ
สัมผัสโดยเฉพาะแถบรอบนอก  วิถีชีวิตแบบเดิมๆ 
ยังพอมีใหเห็นบาง   ถาเราคิดที่จะแสวงหาความ
เจริญที่คืบคลานเขามาทําใหคนในชนบทรับเอา



สารที่ปรึกษาชุมชน  ปที่ 8 ฉบับที่ 61 เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2551 99

พาไปเที่ยวอมกอยอีกแลวครับโครงการ HPTN 058 แจกขนมและยาใหชาวบานบานยะริกุย          
ต.แมตื่น อ.อมกอย จ.เชียงใหม  จา!! พาผูใชฝนมาบําบัดแลวก็เอาขนมไปแจกใหเด็ก ๆ ดวยครับ

เนื่องจากการที่ไดมีโอกาสเขาไป
เพื่อแนะนําโครงการซบูอกโซน      
( HPTN 058) ทีห่มูบานแหงนี้และ
หมูบานใกลเคียงจึงมีความรูสึกวา
เปนชุมชนที่ยังขาดแคลนมาก 
เพราะระยะทางและการเดินทางจาก
ที่น่ีไปยังตัวอําเภอ ตองใชเวลา
ประมาณอยางนอยสองชั่วโมง
สําหรับรถยนตสวนตัว  แบบ
ขับเคลื่อนสี่ลอ   ถาชาวบานที่ไมมี
รถสวนตัวก็ตองอาศัยคนที่มีรถ อาจ

เปนการจางหรือขออาศัยลงมาเวลาที่เขาจะลงมาในตัวอําเภอ  ทําใหนึกถึงบรรยากาศบานตัวเอง
ที่แมเคยเลาใหฟงตอนแมยังเปนสาว ๆ เมื่อสีส่ิบหาสบิปกอนโนน ทางรถที่เปนดินแดงมีหลุม
เล็กบางใหญบาง ลึกบางตื้นบางตลอดระยะทาง คอยทดสอบความทรหดอดทนของรถและวัด
หัวใจของคนเดินทาง  สามสิบกวากิโลเมตรจากถนนราดหนาดวยยางมะตอย ซึง่เริ่มจากสถานี
อนามัยบานใหม ต.แมตื่น  แตตองใชเวลาเดินทางกวาชั่วโมง โคงหักศอกทบซายทบขวาสิบ
แปดครั้ง ซึ่งชาวบานเรียกวา  “ทางเกาพับ” ไมอยากคิดวาหนาฝนจะขึ้นมาลําบากแคไหน 
ชาวบานถาเจ็บปวยก็รักษากันไปตามมีตามเกิด ใชสมุนไพรบาง  ถาเปนหนักก็พากันหอบลงมา
ที่สถานีอนามัยบานใหม  ซึง่อยูขางลางถาเดินมาก็ใชเวลาครึ่งวัน  ถาโชคดีมีรถลงมาก็ ชั่วโมง
เศษครับ เราจึงเอายาที่คิดวาเขาอาจจําเปนตองใชไปใหชาวบานและเอาขนมไปฝากเด็ก ๆ ดวย
ลองชมภาพบรรยากาศดูนะครับ ถึงแมระยะทางจะคอนขางลําบาก และไกลแตเมื่อเราไปถึงแลว
เห็นรอยยิ้มของชาวบานและไดยินเสียงหัวเราะของเด็กๆ เทานี้ก็ทําใหเรามีความสุขแลวครับ....

.....จาก  ปเตอรแพน

สิ่งแปลกใหม  มีความตองการในสิ่งที่ตนไม
เคยมีแตไมจําเปน รับเขามาโดยไมรูถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  ขออางหนังสือของ
คุณวินทรอีกรอบ เร่ืองบางกระโพง  (หนังสือ
แนววิทยาศาสตรแบบชาวบาน) ที่หาวิธีที่จะ
เอาความเจริญเขามาในหมูบาน โดยสราง
สถานการณวามีมนุษยตางดาวมาเยือน ขุดหลุม 
ทําเสียงเลียนแบบคลื่นตามความถี่ แลวลองคิด
กันเลนๆ วาจะมีอะไรตามมาครับ?.... ใชแลว
ครับ ผูสื่อขาว ทําขาว ผูหลักผูใหญเขามา
ตรวจสอบ มีไฟฟา มีการสรางถนน มีโทรทัศน  
มีคอมพิวเตอร  มีเนต ฯลฯ ที่เรียกวาเปนเครื่อง
บงบอกวาคือความเจริญ  แตปญหาที่พระเอก 
(คนคิดแผนเรื่องมนุษยตางดาว) จะตองแกไข
หลังจากเกิดเรื่องนี่สิ เยอะแยะมากมาย อานไป
หัวเราะไป  (ลองหามาอานนะครับ)

อยางโฆษณาด ีๆ ก็มีใหดูเยอะ  บางที
แอบชื่นชมคนคิดนะครับวาสามารถสะทอน
ไดตรงกับสภาวการณในปจจบุันไดดี และตรง
จริงๆ อยางความสุขที่แทจริงคืออะไร?  หลาย
คนคิดวาการไดไปเที่ยวในที่ตางๆ  การใชชีวิต
ที่สวยหรู  การดูหนัง ฟงเพลง หรือการไดอยู
กับคนรัก แตโฆษณาชิ้นนี้ถายทอดออกมาเปน
การใชชีวิตที่อยูอยางพอเพียงมีความสุขกับ
ตนไม มีพืชผัก มีปลา มีไก  มีไขกิน โดยไม
ตองดิ้นรน ขวนขวายหาเงินทองมามากมาย 
กลับไปใชชีวิตในแบบเดิมๆ ของไทยเราแลวที
น้ีในน้ําก็จะมีปลา ในนาก็จะมีขาวไวใหเราได
อยูอยางพอมพีอกินไมกอหน้ีสิน ชีวิตก็จะมี
ความสุขไดบนความพอเพียง “มนุษยเปน
สิ่งมีชวิีตชนิดเดียวที่มีปริมาณสมองและกลไก
ทางสมองที่ฉลาดที่สุด  แตขณะเดียวกันความ
ฉลาดกลับมาทําใหมนุษยตองไดรับความ
ทุกข” แลวมนุษยตางดาว
จะทําลายโลกรึเปลา?????

CE : HPTN 058

“แจกยาใหพออุยเนอ                 
ใกลหนาฝนแลวเผื่อไม
สบาย”

พี่ตนรักเด็ก ๆ แจก
ขนมแลก จ๊ิกุง  ก็แลว
กันเนาะ



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
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โดย.. ทีมขาวนกพิราบ
ฤดูฝน....และโรคที่มากับฝนคือโรคไขเลือดออก  โรคไขหวัดใหญ รวมทั้ง

โรคผิวหนังตาง ๆ แตอีกโรคที่เราไมควรจะมองขามคือโรคเอดสซ่ึงยังคงเปน
ปญหาอยางตอเนื่องจนถึงทุกวันนี้  ดังนั้นการรณรงค ใหความรูความเขาใจ
เร่ืองโรคเอดสอยางตอเนื่องเปนสิง่สําคัญ ในเร่ืองการปองกันโรคไขเลือดออก
ชวยกันสอดสองดูแลลูกน้ํายุงลาย  ยังไงก็ดูแลสขุภาพกันดวยนะจะ.........

• 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 51 ประชุมโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการผูใหคําปรึกษาแก
ผูปวยกลุมเสี่ยง/ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส ประจําป 2551 ณ โรงแรม
เชียงใหมออรคิด อ.เมือง เชียงใหม 
: คุณชุติมา จารุวัฒน  โทร. 0-5321-1050 ตอ 141

• ก.ค. 51 กิจกรรม “ขวงบานลานวัด  ขจัดเอดส  ถนนเด็กเดิน ครั้งที ่2” ณ  
ลานวัดบวกครกเหนือ  ต.ทาวังตาล อ.สารภ ี เชยีงใหม 
: คุณพรชัย  ทะนามแสง  โทร. 08-9556-9303

• ก.ค. 51 ประชาคมปองกันโรคเอดสในหมูบาน ณ  ต.หวยทราย  อ.แมริม  
เชียงใหม : คุณรตนพร  ขันตี  โทร. 0-5321-1048 ตอ 131

• 1-31 ก.ค. 51 การเฝาระวังพฤติกรรมเสีย่งทีส่ัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวีใน
กลุมเยาวชน กลุมสถานประกอบการ ณ จ.ลําพูน 
: คุณบุญทิน  จิตสบาย  โทร. 0-5351-1187 ตอ 123

• 2-6 ก.ค. 51 การประชุมเรื่อง ทวงสทิธิ์ของเด็กที่ไดรับผลกระทบและมชีีวิตอยู
รวมกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส  ณ โรงแรมนานาชาติวาย เอ็ม ซ ีเอ สันติธรรม 
เชียงใหม  : ศาสนาจารยสนั่น  วุฒิ  โทร. 08-1595-3458

• 3 - 4 ก.ค. 51 ประชุมโครงการอบรมแพทยเพิ่มพูนทักษะในการรกัษาผูตดิเชื้อ
เอชไอวีและผูปวยเอดส ประจําป 2551 ณ โรงแรมเชียงใหมออรคิด  อ.เมือง  
เชียงใหม   : คุณชุติมา จารุวัฒน   โทร. 0-5321-1050 ตอ 141

• 8 ก.ค. 51 ประชุมกลุม “การดูแลเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว (โปรเจค hope)” 
ณ โรงพยาบาลสนัทราย  อ.สันทราย  เชยีงใหม 
: คุณอําพร ธินะ  โทร. 0-5349-8998

• 7-11 ก.ค. 51 ประชาคมปองกันโรคเอดสในหมูบาน  ณ ต.ปาไผ อ.สันทราย  
เชียงใหม  : คุณรตนพร  ขันตี   โทร. 0-5321-1048 ตอ 131
• 17-19 ก.ค. กิจกรรม Walk rally เยาวชนสัมพันธวัยมันสรูทันเอดสและ
ยาเสพติด ณ ศูนยการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง  อ.แมริม  เชียงใหม 
: คุณพรชัย  ทะนามแสง   โทร. 08-9556-9303
• 20 ก.ค. 51 อบรมดีเจเยาวชนในสถาบนัการศึกษารุนที่ 2 ณ  อ.เมือง  เชยีงใหม 
:  คุณรตนพร  ขันตี   โทร. 0-5321-1048 ตอ 131
• 25 ก.ค. 51 กิจกรรมการพบกลุมผูติดเชื้อ อ.สันทราย  ณ โรงพยาบาลสันทราย  
เชียงใหม : คุณอําพร ธินะ  โทร. 0-5349-8998

•  ส.ค. 51 การแขงขันกีฬาเปตองตานภัยเอดสเยาวชนตําบลดอน
แกว  ณ  สนามกีฬาโรงเรยีนบาน ต.ดอนแกว  อ.แมริม  เชียงใหม : 
คุณพรชัย  ทะนามแสง  โทร. 08-9556-9303

•ส.ค. 51 สรปุบทเรียนการทํางานในชุมชน  อ.เมือง เชยีงใหม                
:  คุณรตนพร  ขันตี  โทร. 0-5321-1048 ตอ 131

•11 ส.ค. 51 ประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการ
สงเสริมการปองกันเอดสในแรงงานขามชาติ ประเทศไทย 
(PHAMIT) ณ สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
: คุณสุคนธทิพย  วาตา  โทร. 08-9759-2579

• 19 ส.ค. 51 ประชุมกลุม “การดูแลเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว 
(โปรเจค hope)” ณ โรงพยาบาลสันทราย  อ.สันทราย  เชียงใหม 
: คุณอําพร  ธินะ  โทร. 0-5349-8998

• 29 ส.ค. 51 กิจกรรมการพบกลุมผูติดเชื้อ อ.สันทราย  ณ 
โรงพยาบาลสันทราย เชยีงใหม : คุณอําพร  ธินะ  โทร. 0-5349-8998

ฉลาดกวา
สมชายมีรถโฟลวีลไดรอยูคันหนึ่ง  เพื่อใหเทหยิ่งขึ้นก็ไป
จางชางเขียนขางรถวา 4 ×4 เหมือนรถโฟวีลทั่วไป          
กลับจากทํางานก็จอดรถไวหนาบาน เนื่องจากในบานไมมี
ที่จอดรถ  หลังจากตื่นมาตอนเชา สมชายก็โมโหสุดเหวี่ยง
เนื่องจากมีมือดีมาเขียนตอวา = 16
สมชายไปจางชางลบออก  แตก็มีมือดีมาเขียนอยูอยางนี้
ทุกๆ คร้ัง  สมชายจงึคิดวิธีแกเผ็ดเจามือด ีโดยไปจางชาง
เขียนใหม  โดยเขียนขางรถวา 4 ×4 = 16    
แลวก็น่ังกระหยิ่มใจวามันคงไมมาเขียนอีก...
พอตื่นมาก็มา
ดูที่รถ สมชาย
แทบลมจับ  
เมื่อเจอขางรถ
ที่มันเขียนวา..
ถูกตอง !!



สําหรับคําถามประจําฉบับที่แลว ซึ่งถามวา “โครงการของเครือขาย 
IMPAACT ที่กําลังจะศึกษาในลําดับตอไปคือโครงการอะไร” คําตอบ
คือ โครงการวิจัย P1069  ผูที่ตอบคําถามถูกไดรับของที่ระลึกมีดังนี้คะ

1. คุณเฉลียว  บุญปอ    เชียงใหม       
2. คุณบุญทรง  สินธุยี่   เชียงใหม                                                            
3. คุณสกาวเดือน  สมเกตุ   เชียงใหม 
4. ด.ช.ปราณัท โลแกว   เชียงใหม

รอรับของรางวัลที่บานเลยนะคะ  สวนคําถามประจําฉบับนี้  ถามวา 
“ผลการวิจัยของโครงการ  HPTN 039 สรุปวาอยางไร” ทราบคําตอบ

แลวเขียนคําตอบลงใน ไปรษณียบัตร สงมายงั  
สํานักงานคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  มช.
ตามที่อยูดานลาง หมดเขต 
วันที่ 15 สิงหาคม 2551 คะ

วตัถปุระสงควตัถปุระสงค      เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหลักการวิจัย 
ความกาวหนาของการวิจัยและสรางความรูความ 
เขาใจเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่จะดําเนนิการในชุมชน

บรรณาธิการบรรณาธิการ          พญ.นนัทิสา  โชติรสนิรมิต
ผูชวยบรรณาธิการผูชวยบรรณาธิการ   
นางวิภาดา  ชีวะวฒัน   นายประเชญิ  ปาละนาน         
นางสาวสุดาภรณ  สุทธดุก นายปย   ปญญาราษฎร
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 ิ  

พิมพจาํนวน 3,200
ฉบับ

ถาม : โรคเชื้อราขึ้นสมองมีอาการ
อยางไร  ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ
ปวดศีรษะบอยๆ จะเปนไดหรือไม

 ตอบ : โรคเชื้อราขึ้นสมอง (Cryptococcal meningitis) เปน
โรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่พบบอยในผูติดเชื้อเอชไอวีที่มี
ระดับภูมิคุมกันซีดี 4 นอยกวา 100-200 เซลล/ลบ.มม. ผูปวย
มักจะมาดวยอาการปวดศีรษะอยางรุนแรง  มีไข  คล่ืนไส
อาเจียน  สับสน หรือซมึลง ตรวจอาการทางระบบประสาท
อาจพบ คอแขง็ ซึง่เปนอาการแสดงของการติดเชื้อที่บริเวณ
เยื่อหุมสมอง   สิ่งที่ชวยในการวินิจฉัยแยกโรคคือการเจาะ
นํ้าไขสันหลังไปตรวจและพบเชื้อราที่เปนสาเหตุ  หากผูติด
เชื้อที่มีอาการปวดศีรษะบอยๆ แตไมรุนแรง ไมมีอาการ
อ่ืนๆ รวม และอาการหายไดเมื่อกินยาแกปวด โอกาสที่จะ
เปนเชื้อราขึ้นสมองนอย 
นอกจากนี้ระดับซีดี 4 ก็จะชวย
ในการวินิจฉัยแยกโรคไดเพราะ  
ถาซีดีสูงเกิน 200 เซลล/ลบ.มม 
ก็คิดถึงโรคนี้นอยคะ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ และคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปดรับอาสาสมัครเพื่อเขารวมโครงการ       
“การใหยาตานไวรัสทันทีกับชะลอเวลาในการใหยา 
ในผูปวยติดเชื้อ เอชไอวีท่ีกําลังรักษาวัณโรค ซ่ึงมี ซีดี 4 
นอยกวา 200 เซลล/ลบ.มม.”

โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้

1. เปนผูติดเชื้อเอชไอวี  อายตุั้งแต  18 ปขึ้นไป  
2. แพทยวินิจฉัยวาเปนวัณโรค   
3. จาํนวนซีดี 4 นอยกวา 200 เซลล/ลบ.มม.
4. ไมเคยไดรับยาตานไวรัสเอดสมากอน  ยกเวนเคยไดรับขณะ
ตั้งครรภเพื่อปองกันการแพรเชื้อจากแมสูลูก  
5. กําลังรักษาวัณโรคไมเกิน  14 วันกอนเขารวมโครงการ                    
6. ไมมีประวัติดือ้ยาวัณโรค        
7. ไมอยูในระหวางการรักษาดวยยาเคมีบําบัด ภายใน  30 วัน  
กอนเขารวมโครงการ  
8. ไมอยูระหวางการตั้งครรภ หรือใหนมบุตร         

ตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  ติดตอ  
คุณดาราลกัษณ  ถาวรประสิทธิ์  (ผูประสานงานโครงการ)
หรือเจาหนาที่คลินกิรกัษสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม    
โทรศัพท  0-5394-5055-58 ตอ 469
มือถือ   08-5040-8881

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ และคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปดรับอาสาสมัครเพื่อเขารวมโครงการ       
“การใหยาตานไวรัสทันทีกับชะลอเวลาในการใหยา 
ในผูปวยติดเชื้อ เอชไอวีท่ีกําลังรักษาวัณโรค ซ่ึงมี ซีดี 4 
นอยกวา 200 เซลล/ลบ.มม.”

โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้

1. เปนผูติดเชื้อเอชไอวี  อายตุั้งแต  18 ปขึ้นไป  
2. แพทยวินิจฉัยวาเปนวัณโรค   
3. จาํนวนซีดี 4 นอยกวา 200 เซลล/ลบ.มม.
4. ไมเคยไดรับยาตานไวรัสเอดสมากอน  ยกเวนเคยไดรับขณะ
ตั้งครรภเพื่อปองกันการแพรเชื้อจากแมสูลูก  
5. กําลังรักษาวัณโรคไมเกิน  14 วันกอนเขารวมโครงการ                     
6. ไมมีประวัติดือ้ยาวัณโรค        
7. ไมอยูในระหวางการรักษาดวยยาเคมีบําบัด ภายใน  30 วัน  
กอนเขารวมโครงการ  
8. ไมอยูระหวางการตั้งครรภ หรือใหนมบุตร         

ตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  ติดตอ  
คุณดาราลกัษณ  ถาวรประสิทธิ์  (ผูประสานงานโครงการ)
หรือเจาหนาที่คลินกิรกัษสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม    
โทรศัพท  0-5394-5055-58 ตอ 469
มือถือ   08-5040-8881

สารที่ปรึกษาชุมชน  ปที่ 8 ฉบับที่ 61 เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2551 1111



• วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผานมา   โครงการวิจัยซูบอกโซนจัดประชุม
คณะกรรมการ Community Working Group ณ  สํานักงานโครงการ 
บานออน อ.งาว ลําปาง และไดไปประชุมกลุมชาวบาน ณ  บาน
หวยน็อต อ.งาว  ลําปาง เกี่ยวกับเรื่องโครงการวิจัยและใหความรูเรื่อง
ยาเสพติด 

• กรรมการที่ปรึกษาชุมชน (CAB) และกรรมการที่ปรึกษาชุมชนดาน   
สารเสพติด เขาอบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกทีด่ี  ณ  ศูนยประชุม
นานาชาติ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2551

• เจาหนาที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มช. และ
คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนดานสารเสพติด  (S.A. CAB) เขารวม
ประชุมวิชาการสารเสพติด  ครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
วิทยาเขตบางนา ระหวางวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551 ที่ผานมา

CAB  NEWSLETTER
สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ปท่ี 8 ฉบบัท่ี  61
เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม  2551

สํานักงานคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
ตู ปณ. 80 มหาวิทยาลัยเชียงใหม  อ.เมือง จ.เชียงใหม  50202  โทร. 0-5394-5055-8 ตอ 427 แฟกซ 0-5322-1849

E-mail: caboffice@rihes.org , caboffice@rihes-cmu.org

เจาหนาที่โครงการวิจัยHPTN058 จากพื้นที่วิจัยมณฑลกวางสี 
ประเทศจีนมาเยี่ยมชมการดําเนินงานของโครงการวิจัย HPTN058 
เชียงใหม ระหวางวันที่ 4-5 มิถุนายน 2551


