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ผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และมีผู้ช่วยคือเลขานุการสถาบัน ฯ 
ทั้งนี้เพื่อการดำเนิน งานบริหารของ สถาบัน ฯ  และนอกจากนี้ยังมีหัวหน้าศูนย์ ในแต่ละศูนย์เป็นผู้ดูแลงานในแต่ละศูนย์ของตน
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แนะนำผู้บริหาร  และเลขานุการ ฯ                       
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

พวกเราชาวสถาบัน ฯ 
ขอแสดงความยินดี
กับผู้บริหารทุกท่าน



ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
     เพื่อวิจัยการควบคุมป้องกันรักษาโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
รวมถึงเพื่อเพิ่ม คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด
เพื่อวิจัยการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ติดยา 

เสพติด แสวงหาแนวทางแก้ไข และป้องกันอย่างครบวงจร    

ศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
เพื่อวิจัยการช่วยลดอัตราการป่วย อัตราการตาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม 

ป้องกันและรักษาโรคติดต่อ และโรคติดเชิ้ัอ

ศูนย์วิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี ความมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่เอื้อต่อ 

การดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข และความมีสุขภาพดีของประชากร   

แนะนำศูนย์สถาบัน ฯ ผอ. / หัวหน้าศูนย์

ผศ. นพ. เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย
หัวหน้าศูนย์

ศูนย์วิจัยด้านโภชนาการ
เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร ความมีสุขภาพ 

พลานามัยดี  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

ศูนย์จัดการวิจัยระบบสุขภาพภาคเหนือ
หน่วยงานจัดการวิจัยด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือ

ผศ. นพ. อภินันท์  อร่ามรัตน์
หัวหน้าศูนย์

  ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ
รักษาการหัวหน้าศูนย์

ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล 
หัวหน้าศูนย์

รศ. พญ. อัมพิกา  มังคละพฤกษ์
รักษาการหัวหน้าศูนย์

ดร.ศักดา  พรึงลำภู 
ผู้อำนวยการศูนย์



  ในตอนท่ีผมถูกเรียกไปสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกให้เป็นผู้อำนวยการ                       

คนใหม่โดยคณะกรรมการสรรหาของมหาวิทยาลัยโดยมีท่าน 

อธิการบดีเป็นประธาน และมีกรรมการผู้ทรงวุฒิจากภายในและภาย 

นอกมหาวิทยาลัยอีกหลายท่าน  จำได้ว่ามีคำถามข้อหน่ึงถามง่าย ๆ ว่า 

ผมคิดว่าตัวเองพร้อมหรือไม่ ท่ีจะมาดำรงตำแหน่งเป็น

ผู้อำนวยการต่อจากท่านอาจารย์หมอธีระ ผมจำไม่ได้ว่าได้ตอบคำถาม 

คณะกรรมการไปอย่างไรในตอนน้ัน แต่ถ้าหากจะให้ผมตอบในตอนน้ีท่ีได้        

รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

ผมคงอยากจะตอบว่า เราไม่มีทางรู้หรอกว่า ตัวเราพร้อมเต็มท่ีหรือยัง

ท่ีจะทำส่ิงท้าทายในชีวิต แต่ถ้าเรามัวแต่รอความพร้อม และไม่กล้าท่ีจะ 

เร่ิมก้าวขาออกไปก้าวแรก เราก็ไม่มีวันจะมีก้าวต่อไปเพ่ือไปให้ถึง

จุดหมายท่ีเราต้ังใจได้ ตอนน้ีผมได้เร่ิมย่างก้าวเท้าแรกออกมาแล้ว 

ในตำแหน่ง ผอ. คนใหม่ของสถาบันฯ ผมได้รับเกียรติจากทีมบริหารอีก 

หลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น  อจ.หมออัมพิกา อจ.หมอขวัญชัย และพ่ีรัศมี ท่ียินดี 

เสียสละมาร่วมทีมทำงานด้วยกันในตำแหน่งรองผอ.  มีหัวหน้าศูนย์วิจัย 

อีกหลายท่านท่ียินดีมาช่วยกันทำงาน และมีคุณบุปผา(เจ้าแม่อ้อย) 

เป็นเลขา ท่ีกรุณาคอยมาให้คำแนะนำช่วยเหลือผมได้อย่างมาก ในฐานะ 

ผอ. มือใหม่หัดซ่ิง (ดูท่าจะขับแบบเต่าคลานไม่ได้แล้ว เพราะ ตอนน้ีมีบุญ 

(หรือกรรม) หล่นทับจากงบวิจัยไทยเข้มแข็งของรัฐบาลซ่ึงจะมาลงท่ี 

สถาบัน ฯ ของเราจำนวนหลายสิบล้านบาท ในสามปีข้างหน้า)

-มีต่อ-

พิธีส่งมอบตำแหน่งผู้อำนวยการ
 ศ.นพ. ธีระ  ศิริสันธนะ อดีตผู้อำนวยการ ส่งมอบ

งานให้กับผู้อำนวยการสถาบัน ฯ คนใหม่ รศ.นพ.สุวัฒน์  

จริยาเลิศศักดิ์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา

เปิดใจผู้อำนวยการ
“ทุกอย่างเร่ิมต้นท่ีก้าวแรกเสมอ”

 ก่อนอ่ืนคงต้องขอกล่าวคำขอบพระคุณท่านอาจารย์ 

หมอธีระ อดีตผู้อำนวยการสถาบัน ฯ ท่ีได้ให้โอกาสตัวผมได้เข้า 

มาร่วมทำงานกับชาวสถาบัน ฯ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ เป็น 

ระยะเวลากว่า 6 ปี ซ่ึงผมถือว่าเป็นอีกช่วงหน่ึงของชีวิตท่ีได้มี                

โอกาสเรียนรู้เร่ืองการบริหาร การเป็นผู้นำท่ีดี การทำงานท่ีเป็นระบบ

ทำงานเป็นทีมอย่างนักวิจัยมืออาชีพ ทำให้รู้สึกว่าตนเองได้รับ

ประสบการณ์และบทเรียนดี ๆ มากมายจากการท่ีได้ร่วมทำงานกับ 

ท่านอดีต ผอ. และเพ่ือน ๆ  ชาวสถาบันท่ีน่ารักทุกคน  เม่ือตอนท่ีท่าน 

ใกล้จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ผอ. ท่านได้มาคุยกับผมว่าคงถึง 

เวลาท่ีผมจะต้องเตรียมตัวไว้เพ่ือมารับช่วงต่อของการเป็นผู้บริหาร 

ต่อจากท่าน  ในตอนแรกท่ีได้ยินคำกล่าวชวนของ ผอ.  ผมนึกอยู่ในใจ 

ลึก ๆ ว่า “แล้วเราจะเป็นได้ดีเท่ากับอาจารย์ท่านไหม ?  

เพียงแค่คิดว่าจะพยายามทำให้ได้ดีและทุ่มเทได้มากเท่ากับท่ีท่าน

มีให้แก่การพัฒนาเติบโตของสถาบัน ฯ ท่ีเรารักมาต่อเน่ืองยาวนาน 

ถึง 8 ปี ผมก็รู้สึกหว่ันไหวในหัวใจดวงน้อย ๆ ของผมเสียแล้ว” 

แต่ท่านก็ได้กล่าวให้กำลังใจ และบอกว่า ผมทำได้อยู่แล้ว เพราะผม 

ไม่ได้ทำงานคนเดียว ท่านเองก็ไม่ได้ทำคนเดียวเช่นกัน  สถาบัน ฯ 

เรามีคนดี คนเก่ง มากมาย ต้ังแต่ระดับหัวหน้างานไปจนถึงน้องๆ 

ทีมงานในทุกส่วนงาน    ประเด็นสำคัญอยู่ท่ีว่าเราจะมีวิธีดึงเอา

ศักยภาพ ของคนทำงานทุกคนมาร่วมกันทำงานเป็นทีมเพ่ือสร้าง

สรรส่ิงดีงาม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรได้อย่างไรต่างหาก



เปิดใจผู้อำนวยการ -ต่อ-

ข่าวสถาบัน ฯ

   สถาบัน ฯ ผนึกกำลัง วีทีวี เคเบิ้ลทีวี 
จัดรายการ
 รศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ 

ผู้อำนวยการสถาบันฯ 

กล่าวว่า สถาบันฯ 

ร่วมกับวีทีวีเคเบิ้ลทีวี 

จัดรายการ  “ซาวห้าบ้านเฮา 

ก้าวทันงานวิจัย ก้าวไกลไป  

กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 

สุขภาพ” ทางช่อง 25 

ออกอากาศทุกวัน พุธที่ 2 และ 

4 ของเดือน ในเวลา 21.00 - 

21.30 น. และวันพฤหัสบดีที่ 2 

และ 4 ของเดือนในเวลา 9.00-

9.30 น. ทางวีทีวี เคเบิ้ลทีวี     

สำหรับในเดือนนี้ออกอากาศในวันที่ 9 กันยายน 2552 

เวลา 21.00 - 21.30 น. วันที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 

9.00 น. - 9.30 น. วันที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 21.00 - 

21.30 น. และวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 น. - 9.30 น 

ถือได้ว่ารายการนี้ เป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระในด้านงาน 

วิจัยของสถาบัน ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่ดำเนินการโดย 

สถาบันฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป

สถาบันฯ ผุดรายการวิทยุใหม่ ทางคลื่น 92.25
       จากการดำเนินการในเรื่องของการบริการวิชาการ 

ผ่านสื่อของสถาบัน ฯ ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้ชม 

และผู้รับฟังรายการเป็นอย่างดี ในเรื่องของงานวิจัยไม่ว่าจะ 

เป็นเรื่อง โรคเอดส์ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ 

ด้านโภชนาการ ด้านสารเสพติด และด้านสิ่งแวดล้อม  

      และมีเสียงตอบรับจาก ผู้ชมต้องการจะชมรายการ 

ที่เคยออกอากาศไปแล้วของสถาบันฯ จึงทำให้สถาบันฯ 

มีรายการใหม่ขึ้นมาทางคลื่นวิทยุ 92.25 MHz คลื่นพัฒนา 

คุณภาพชีวิต ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 13.00  - 

14.00 น. ทุกวันอังคารสัปดาห์แรกของเดือน รายการ 
“รู้ทันโรค ไม่ตกยุค” ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2-4 รายการ 

“ก้าวทันงานวิจัย ก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 

สุขภาพ” ขอเชิญชาวสถาบันฯ รับฟังให้ได้นะคะ

รายการวิทยุสถาบัน ฯ
ขอเชิญชาวสถาบันฯ ทุกท่านรับฟังรายการวิทยุ สถาบันฯ 

รายการ “ก้าวทันงานวิจัย  ก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัย 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.10 -17.00 น. 
ทางสถานีวิทยุ FM 100 เสียงสื่อสารมวลชน

งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คร้ังท่ี 5

วิถีวิจัย : ทศวรรษท่ี 5 สู่ความเป็นเลิศ
26-27 พฤศจิกายน 2552

 แต่ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดสำหรับพวกเรา ก็คือ ท่านอาจารย์ 
หมอธีระ ซ่ึงเป็นผู้อาวุโสและมีคุณูปการอย่างมากท่ีได้ช่วยนำพา

สถาบันฯ  ให้ก้าวไกลสืบทอดต่อมาจากอดีตผู้อำนวยการทุกท่าน 
ต้ังแต่เร่ิมต้ังสถาบัน ฯ มา ท่านยังคงให้ความกรุณาอยู่ช่วย

ทำงาน เป็นผู้นำของ CTU กับพวกเรา แถมยังมีท่านอาจารย์หมอ 
วิรัต อยู่ช่วยเป็นผู้นำในส่วนของ IMPAACT ต่อไปอีก และท่านยัง
คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำท่ีดี ๆ ในการบริหารงานและคอยเป็น
กำลังใจให้แก่ผมและทีมบริหารชุดใหม่อยู่ตลอดเวลา 

 ท้ายน้ี ผมและทีมบริหาร ขอเชิญชวนพวกเราชาว 
สถาบันฯ ทุกคนได้ร่วมย่างก้าวเท้าต่อไปข้างหน้าด้วยกันด้วย

ความมุ่งม่ันและทุ่มเท เช่ือม่ันว่าเราจะสามารถพัฒนาสถาบัน ฯ 
ท่ีพวกเรารัก ให้เป็นสถาบัน ฯ ท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
ให้แก่ประเทศ     และได้นำเอาความรู้จากงานวิจัยท่ีหลากหลาย 
ของเราไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนไทยและประชาชน

ท่ัวโลกครับ


