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 ขอต้อนรับชาวสถาบันฯ ทุกท่านเข้าสู่ปีมะโรงหรือปีงูใหญ่  ขอให้ทุกท่านจง

หัวเราะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า อย่างมีความสุขตลอดทั้งปีสมกับปีพ.ศ. 2 5 5 5 นี้  ขอให้มีสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ขออนุญาตหลีกเลี่ยงไม่ใช้คำาว่า“สมบูรณ์” เพราะอาจเกิด

ผลแสลงต่อหูของผู้รับพรได้โดยเฉพาะสุภาพสตรีทั้งหลาย  เพราะเท่าที่อาจารย์สังเกต

เห็นจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ หลายท่านที่ได้เจอะเจอในงานวันสัมมนาสถาบันฯ เมื่อ

เดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา ดูจากรูปร่างแล้วคิดว่าหลายท่านน่าจะมีความสมบูรณ์ทาง

รา่งกายเพิม่มากขึน้พอควรในปทีีผ่า่นมา พอจะถอืเปน็ตวับง่ชีค้วามสำาเรจ็ไดว้า่ สถาบนัฯ 

ยังให้การเลี้ยงดูเราได้ดีอยู่ จึงหาคนขาดอาหารได้น้อย  แต่หนักไปทางได้รับอาหารเกิน

ไปเสียมากกว่า  และขออวยพรให้ทุกท่านมีและใช้สติในการครองชีวิตของตนเอง และมี

ปัญญาในการทำางานให้สำาเร็จอย่างมีความสุขทั่วหน้ากันครับ

 ปีใหม่นี้ มีแนวโน้มว่า งานท่าจะเข้าสถาบันฯ ตลอดทั้งปีแน่ ซึ่งน่าจะเป็นข่าวดี

ของคนทำางานสถาบันฯ  เพราะกลัวตกงานโดยเฉพาะน้อง ๆ ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวของ

โครงการวิจัยส่วนใหญ่  เพราะเปิดมาวันแรกหลังเปิดปีใหม่ 2555 ก็มีแขกจากเครือข่าย

วิจัย Rectal Microbicides (MTN) มาเย่ียมและประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับงานวิจัยใหม่ ๆ 

ในกลุ่ม MSM ที่ทางเครือข่ายอยากให้เราเข้าไปร่วมทำาด้วยเพิ่มเติมจากหน่วยวิจัยอื่น

ทีม่ีอยู่ก่อนแล้ว  ต่อด้วยการประชมุกบัเครือข่ายวิจยัของวคัซีนทีท่ำากบัทาง AFRIM  ทาง

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และทางสภากาชาด ของจุฬา  ที่มาเยี่ยม

และประชุมร่วมกับทีมของเราในปลายเดือนมกราคม 2555 ที่ผ่านมา โดยจะมีอีกสอง

โครงการวิจัยใหม่ที่จะได้ทำาร่วมกันภายในปีนี้  จึงถือเป็นข่าวดีสำาหรับคนรักการทำางาน  

อยากจะบอกพวกเราทกุคนวา่ ในชว่งระยะหลงันีม้หีนว่ยงานวจิยัชัน้นำา จากตา่งประเทศ

มาชวนใหเ้ราเข้ารว่มทมีวิจยักบัประเทศอืน่ ๆ  เพิม่ขึน้อยา่งมากในระยะหลายปทีี่ผา่นมา 

สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ และศักยภาพที่เข้มแข็ง และโดดเด่นใน

ด้านการทำาวิจัยทางคลินิก และการวิจัยในชุมชนของทีมสถาบันฯ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัย

ต่าง ๆ  รวมไปถึงหน่วยงานสนับสนุนกลาง และที่สำาคัญอย่างมากอีกหน่วยงานหนึ่งที่

ขาดไม่ได้เช่นกัน ก็คือทีมสำานักงานสถาบันฯ ตั้งแต่คนงาน พนักงานขับรถ ไล่เรียงขึ้น
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มาจนถึงตัวหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ เรียกว่า หากเราทุกคนไม่ได้ร่วมกันทำางานอย่างเป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็งแล้ว  เราคงไม่สามารถ

เดินทางมาได้ไกลจนถึงจุดที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้อย่างมีความภาคภูมิใจร่วมกันได้  จึงขอกล่าวคำาขอบคุณจากใจจริงของทีมบริหาร 

มาถงึทกุทกุทา่นผา่นทางสารสถาบนั ฯ ฉบบัแรกของปใีหม ่2555 นี ้ใหท้ราบโดยถว้นหนา้กนั   และขอใหพ้วกเราไดร้ว่มแรงรว่มใจ 

ทุ่มเททำางาน พัฒนาคุณภาพของงานในแต่ละส่วนที่เรารับผิดชอบให้ดียิ่ง ๆ  ขึ้นต่อไป  หากเราหยุดนิ่งอยู่กับที่ ก็เท่ากับเราเริ่มถอย

หลังแล้ว  อย่างที่อาจารย์ชอบพูดกับพวกเราอยู่บ่อย ๆ ว่า แม้ความสำาเร็จอยู่ข้างหน้าอีกไม่ไกล แต่หากเราไม่ก้าวเดินต่อไป เรา

ก็ไม่มีวันไปถึงฝั่งได้เช่นกัน ... ขอร่วมด้วย ช่วยกันทำาทุกคน...นะครับ

 มีข่าวดีมาก ๆ อีกข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2555 ที่ผ่านมา ก็คือ การที่สถาบันฯ ได้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ซี. ไบเรอร์ หรือท่ีเราชอบเรียกส้ัน ๆ  ว่า อาจารย์คริส ซ่ึงเป็นอาจารย์ประจำาสอนอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้หาทุน Fogarty จากทางสหรัฐฯ มาสนับสนุนให้แก่ทางสถาบันฯ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของสถาบันฯ 

และอาจารย์คณะแพทย์ ในตลอดกว่าสิบปีที่ผ่านมา รวมทั้งยังหาทุนวิจัยขนาดใหญ่ๆ มาลงที่สถาบันฯ อีกจำานวนมาก  ทาง

สถาบันฯ จึงได้เสนอช่ือของ อาจารย์คริส เพ่ือเข้ารับการพิจารณาจากทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทาน

ปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติมิศกัดิ ์จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในงานพธิพีระราชทานปรญิญาในปนีี ้ และ

ปรากฏว่า ทางคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นว่ามีความเหมาะสมอย่างย่ิงท่ีจะขอมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักด์ิ

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปีน้ีให้แก่ อจ.คริส  ผู้มีพระคุณต่อสถาบันฯ ของเรา  ถือว่า อาจารย์คริส เป็นอีกบุคคลหน่ึงท่ีได้รับเกียรติ

อันสูงส่งน้ีจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์เคนราด เนลสัน และศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เซเลนตาโน 

ท่ีเคยเข้ารับพระราชทานปริญญาเดียวกันนี้ จากการเสนอขอโดยทางสถาบัน ฯ ในระยะกว่าสิบปีที่ผ่านมาครับ

 

 สุดท้ายนี้ ขอกล่าวคำาขอบคุณอีกครั้งสำาหรับ “การสำารวจเรื่องความผูกพันของบุคลากร ที่มีต่อองค์กร” ที่ได้ทำาไปเมื่อ

เดือนธนัวาคม ปทีีผ่า่นมา และไดร้บัความรว่มมือจากพวกเรากวา่ 80% ทีช่ว่ยกนัตอบแบบสำารวจในครัง้นี ้ ซึง่ผลการสำารวจอยา่ง

ย่อ ๆ อจ.ได้นำาเสนอสรุปให้พวกเราได้ทราบไปส่วนหน่ึงแล้วในวันสัมมนาสถาบัน ฯ ท่ีผ่านมา และตอนนี้ได้นำาเอาผลสำารวจฯ ขึ้นไว้

อยู่บนเว็บไซต์ของสถาบันให้ผู้สนใจเข้าไปดูได้  อย่าลืมเข้าไปอ่านดูกันนะครับ  และหวังว่า การสำารวจครั้งใหม่ในปลายปีนี้  ยังจะ

ได้รับความร่วมมือที่ดีจากพวกเรา เหมือนครั้งที่ผ่านมาครับ.......
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“เล่าขานงานวิจัย”
ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ. เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 แพทย์หญิงนันทิสา โชติรสนิรมิตร รองหัวหน้า

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าท่ี R-RE (อารี) center ออกให้ความรู้ 

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองแก่ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย

เอดส์ ณ โรงพยาบาลดอยหล่อ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 

2554 ที่ผ่านมา

 ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ฯ ได้ประสานกับหน่วยงานต่าง  ๆจัดทีม

วทิยากรไปใหค้วามรูแ้กเ่ยาวชนในสถานพนิจิฯ จงัหวัดเชยีงใหม ่

เนื่องในวันเอดส์โลกประจำาปี 2554 เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 7 

ธันวาคม 2554 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 70 คน เป็นชาย 

66 คน และหญิง 4 คน กิจกรรมที่จัดเป็นลักษณะของฐาน

ต่าง ๆ  4 ฐาน เน้นให้เยาวชนได้แสดงออก ถามปัญหา และมีความ

สนุกสนาน วิทยากรประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีจาก R-RE (อารี) center, 

HPTN 063, HPTN 058, งานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ของ

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
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 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ทีมวิจัยจาก The Microbicide Trials Network (MTN), International Rectal Microbicide 

Advocates (IRMA) และ AVAC: Global Advocacy for HIV Prevention นำาโดย Dr. Ian Mc Gowan มาเยี่ยมประเมินศักยภาพ

ในการทำาวิจัยของสถาบันฯ เพ่ือเชิญเข้าร่วมเป็นหน่วยวิจัยในโครงการ MTN 017 ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลของสาร      

ฆ่าเช้ือเอชไอวีท่ีผสมในเจลสำาหรับทาช่องทวารก่อนและหลังการร่วมเพศ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายเพ่ือลดความเส่ียง

ในการติดเชื้อเอชไอวี

 เจ้าหน้าที่ R-RE center ร่วมกับเจ้าหน้าที่

โครงการวิจัย ออกตระเวนขอบคุณ มอบของขวัญ      

ตลอดจนอวยพรปีใหม่ ในนามของสถาบันฯ แก่เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง 

ท่ีกรุณาส่งอาสาสมัครให้โครงการวิจัยของสถาบันฯ ช่วงปีใหม่

ที่ผ่านมา
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 ในเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา โครงการวิจัยมาลาเรียภายใต้

ศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ ได้เริ่ม

ดำาเนนิการศกึษาด้านภมูคิุ้มกนัตอ่โรคมาลาเรียในพืน้ทีศ่กึษา ๕ 

หมูบ่า้น คอืบา้นหว้ยปูแ่กง บา้นไมเ้ดือ่โงม้ บา้นโทง้ปูใ่จ ๋บา้นหว้ย

แก้วล่าง ตำาบลผาบ่อง และบ้านดอยแสง ตำาบลปางหมู อำาเภอ

เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการออกพื้นที่เพื่อทำาการคัดกรอง

หาอาสาสมัครครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หน่วย

ควบคุมโรคติดต่อนำาโดยแมลงที่ ๑๐.๑.๗ ตำาบลผาบ่อง และที่ 

๑๐.๑.๘ ตำาบลปางหมู โดยทำาการเก็บเลือดจากปลายนิ้วลงบน

กระดาษกรองเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียและระดับภูมิคุ้มกันต่อ

เชื้อมาลาเรีย มีผู้เข้าร่วมการคัดกรองทั้งหมด ๕๐๗ คน ในขณะ

นีไ้ดผ้ลการตรวจทัง้หมดแลว้และโครงการจะเริม่ทำาการเชญิชวน

ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไป  
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ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด 
ผศ.นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์

ติดตามความคืบหน้าโครงการ กรอบการทำางานภายใต้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ได้รับจากการใช้สารเสพติดของผู้กระทำาผิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำาพูน

 ถอืเปน็โครงการนอ้งใหมท่ีไ่ดร้บัเพิง่ตดัสายสะดอืแจง้

เกิดอุแว้ๆ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยได้รับสนับสนุน

งบประมาณจาก แผนงานการพฒันาระบบรปูแบบและวธิกีาร

บำาบดัรกัษาผูท้ีม่ปีญัหาการบรโิภคสรุาแบบบรูณาการ (ผรส.) 

ถึงจะเป็นโครงการน้องใหม่แต่ว่า กิจกรรมและแผนงานนั้น

เข้มข้นมั่กๆ เนื่องจากเป็นโครงการที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก 

โครงการระบบฐานขอ้มลูความชกุ และความรนุแรงของปญัหา

การดืม่สรุาของผูก้ระทำาความผดิในจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละลำาพนู 

หรือเรียกง่ายๆ ว่า “โครงการคกุ” นัน่เอง ซึง่ดำาเนินการสิ้นสดุ

โครงการแล้ว งานนี้ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานในระบบ

ยุติธรรมท้ังในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำาพูน โดยใน ปี 2554 

มีหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่าง

ล้นหลาม ทั้งสถานพินิจฯเชียงใหม่, สถานพินิจฯลำาพูน,        

ศนูยฝ์กึและอบรมเดก็และเยาวชนเขต 7 เชยีงใหม,่ คมุประพฤติ

จังหวัดเชียงใหม่, คุมประพฤติจังหวัดลำาพูน งานนี้เรียกว่า 

กวาดเรียบท้ังระบบยุติธรรมเลยค่ะ....ยอดเย่ียมจริงๆ (ปรบมือๆ)  

โดยกิจกรรมแรกของโครงการคือ การอบรมความรู้เบื้องต้น

และการประเมินความเสี่ยงจากการใช้สารเสพติด ASSIST 

ณ เรือนจำาอำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 

2554 คุณกนิษฐา ไทยกล้า นำาทีมวิจัยในโครงการระบบเฝ้า

ระวังความเสี่ยงที่ได้รับจากการใช้สารเสพติดของผู้กระทำาผิด

ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหมแ่ละลำาพนู นัง่รถตูเ้ปน็ระยะทางไปกลบั

กว่า 300 กิโลเมตร บุกเรือนจำาอำาเภอฝาง งานนี้ไม่ได้ไปสู้รบ

ปรบมือกับใคร แต่ไปอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และอาสา

สมัครผูก้ระทำาความผดิในสถานพยาบาลของเรอืนจำา งานนีไ้ม่

ได้เอาความรู้ด้านวิชาการไปให้อย่างเดียว แต่เป็นการให้   

ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานผ่านกิจกรรม “ฐานเรียนรู้” 

เกี่ยวกับสารเสพติด/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการประเมิน

ความเสี่ยงจากการใช้สารเสพติด ASSIST(WHO)  เรียกได้ว่า

ทัง้สนกุและมสีาระจรงิๆ ดไูดจ้ากกระแสตอบรบัอยา่งลน้หลาม 

ของผูเ้ขา้รว่มอบรมถงึแมว้า่จะเลยเวลาทานขา้วกลางวนั กไ็มม่ี

ใครบ่นหิวเลยซักคน งานน้ีช่ืนม่ืนถ้วนหน้าท้ัง ผู้จัดและผู้เข้าอบรม 

เลยเจ้าค่ะ
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 ก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทางทีมวิจัยได้รับเชิญจาก

หน่วยงานในระบบยุติธรรมที่เข้าร่วมโครงการ เชิญร่วมประชุมเพื่อ

วางแผนพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลเพือ่ใชเ้ปน็ฐานขอ้มูลของแตล่ะ

หนว่ยงานเอง โดยรปูแบบจะแตกตา่งกนัออกไปตามแตค่วามตอ้งการ 

ความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองการ

ทำางานและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด โดยการนี้ทางทีมวิจัย

ได้รับข่าวดีจากทางสถานพินิจเชียงใหม่ที่ใจอ่อนเปิดใจยอมให้ทาง

ทีมวิจัยเข้าไปช่วยพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพของเยาวชนผู้กระทำา

ความผิด หลังจากพยายามจีบมานานแสนนาน เริ่มต้นได้เปิดบ้าน

สถานพินิจฯเชียงใหม่ ให้ทีมงานเข้าไปเยี่ยมชม และศึกษาข้อมูลเพื่อ

นำามาวางแผนการทำากิจกรรมกับทางสถานพินิจในโอกาสต่อไป

 ทางศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ นำาโดยผู้อำานวยการ ศิริประกาย วรปรีชา ไม่รอช้าเช่นกัน 

ส่งจดหมายเทียบเชิญคุณกนิษฐาและทีมงานร่วมประชุมหารือ

วางแผนการจัดทำาระบบฐานข้อมูลของศูนย์ฝึกฯ โดยพัฒนาระบบ

การจัดเก็บข้อมูล เพื่อลดภาระการทำางาน เพิ่มประสิทธิภาพในการ

รายงานผล รวมถึงบูรณาการระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่ได้รับจากการใช้สารเสพติดของผู้กระทำาความผิดด้วย เห็นทีงานนี้

คุณจุ๋มกนิษฐา และทีมงานคงต้องกลายเป็นขาประจำาและขวัญใจ

สถานพินิจแน่นอน .......
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ดร.ศักดา พรึงลำ ภู

 Newsletter ฉบับนี้เป็นฉบับที่ ผ่านทั้งปีใหม่สากล  และปีใหม่จีน มาแล้วนะครับ ก็ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก

ดลบันดาลให้ชาวสถาบันฯ และ ผู้อ่าน newsletter ฉบับนี้ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ  มีแต่ความสุขตลอด    

ปีใหม่นี้เทอญ

 สำาหรบัในช่วง ธนัวาคม ๒๕๕๔ - มกราคม ๒๕๕๕ นี้  ทางศนูย์วิจยัด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพประยกุต์กม็ีความก้าวหน้า

และมีกิจกรรมต่างๆค่อนข้างหลากหลายดังนี้ครับ

หน่วยวิจัยระบบสุขภาพ

 ๑. การติดตามงาน การนิเทศก์งาน ของโครงการ

พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย และ 

การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการรับ การตรวจประเมิน 

องค์กรเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับ

เลีย้ง และโรงเรยีน ทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ ทัง้ในจงัหวดัเชยีงใหม ่

และจังหวัดลำาปาง  โครงการนี้จะแล้วเสร็จประมาณปลาย

เมษายน ๒๕๕๕ นี้ครับ

 ๒.  ดำาเนินการจัดประชุมโครงการ ประเมินผลการ

ดำาเนนิงานของศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน

ในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นต์ 

จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕

 ๓. สรุปการดำาเนินงาน โครงการวิเคราะห์ผลการ

ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นในพื้นที่ ๘ 

จังหวัดภาคเหนือ ปี ๒๕๕๔

 ๔.  การเข้าร่วมประชุมกับคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อวางแผนการดำาเนินงานร่วมกันใน

โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยภาคประชาชนเพือ่การดแูล

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
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หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 ๑.โครงการสารเคมีทางการเกษตรกับสุขภาพ

 หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่วมงาน มหกรรม

พืชผกัชอ่แลปลอดสารพษิเศรษฐกจิพอเพยีงครัง้ที ่๖ ในวนัที ่๒๔ 

มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง 

จ.เชียงใหม่ โดยคุณธัญภรณ์ เกิดน้อย หัวหน้าหน่วยฯ และคณะ

นักวิจัย ได้เป็นตัวแทนสถาบันฯ ในการรับมอบเกียรติบัตรจาก   

ผู้อำานวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ท่ีได้ร่วมจัดกิจกรรมในคร้ังน้ี 

และขยายผลงานวิจัยเกี่ยวกับทางเลือกใหม่ในการเกษตรเพื่อ    

ส่งเสริมอาหารปลอดภัย ซึ่งทางหน่วยวิจัยได้ดำาเนินการร่วมกับ

ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรณรงค์แจกแผ่นพับให้ความรู้

เรือ่ง อนัตรายจากสารเคมีป้องกนักำาจดัศัตรูพืช แก่ผู้มาร่วมงาน

ด้วย

 ๒.  โครงการมลพิษทางอากาศกับสุขภาพ

 หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้ร่วมนำาเสนอผล

การวิจัย และร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาเรื่อง “บูรณาการ

งานวิจัยแก้ไขปัญหาโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ” จัดโดย 

สำานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) ในวนัที่ ๒๖ มกราคม 

๒๕๕๕ ณ โรงแรมคุ้มภูคำา จ.เชียงใหม่ โดยนำาเสนอผลการวิจัย

เรื่อง “การขยายผลการวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบ

สุขภาพสู่ชุมชนเพื่อการเรียนรู้และลดแหล่งกำาเนิดฝุ่นในอากาศ

ในชุมชนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” มี ดร.ทิพวรรณ 

ประภามณฑล เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก 

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ผศ.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ 

นกัวจิยัในโครงการฯ ได้นำาเสนอผลการวจิยับนเวที พรอ้มทัง้การ

จัดนิทรรศการนำาเสนอผลการวิจัย และนำาเสนอสัณฐานของฝุ่น

ละอองขนาดเล็ก ๑๐ ไมครอน โดยนำามาเทียบกับเส้นผมของมนุษย ์

และสาธิตเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่กำาลังอยู่ใน

ระหว่างการพัฒนา

 ในการน้ี ผู้อำานวยการสถาบันฯ รศ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักด์ิ 

ไดแ้ถลงขา่วกบัสือ่มวลชนพรอ้มดว้ย ศ.นพ.สทุธพิร จติตม์ติรภาพ 

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อนำาเสนอผลการวิจัย 

และการขยายผลการวิจัยไปยังพ้ืนท่ี อ.พร้าว โดยมี อดีตนายอำาเภอพร้าว 

นายประกาศิต มหาสิงห์ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย และทาง

สถาบันฯ ได้มีพิธีมอบเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

“เครือ่งตน้แบบ” ใหก้บัทางเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ

ด้วย
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

 ๑. จัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์ ของโครงการ สร้าง

ชุมชนต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ ปี ๒๕๕๔ 

 ๒. จัดทำาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ของโครงการ  

การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซีนและเจนีสทีน) จากถั่วชีวภาพ 

ระยะที่ ๒ 

 ๓. โครงการ การศึกษานำาร่องเรื่องการบริโภค

อาหารในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีในภาคเหนือ ระยะที่ ๑ รับ

อาสาสมัครได้ครบตามเป้าหมายแล้ว ส่วนการติดตามอาสา

สมัคร อยูร่ะหวา่งการตดิตาม visit ที ่๒ และ ๓ คาดวา่จะครบ

ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕  สำาหรับการเก็บตัวอย่างอาหาร

จากอาสาสมัคร ทำาได้ครบตามเป้าหมายแล้ว และอยู่ใน

ระหว่างการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร ได้แก่ ความชื้น เถ้า 

โปรตนีรวม ไขมนัรวม คารโ์บไฮเดรท พลงังาน ทองแดง เหลก็ 

ซีเลเนียม วิตามินเอ และวิตามินอี 

 ๔. โครงการ คณุคา่ทางโภชนาการ สถานการณก์าร

ปนเปือ้น วตัถเุจอืปนของไสอ้ัว่ใน อำาเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม ่

ได้ทำาการเก็บตัวอย่างไส้อั่วจากตลาดสดในและนอกเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที ่๒ รวมจำานวน ๑๒ ตวัอย่าง และ 

อยู่ในระหว่างทำาการวิเคราะห์ตัวอย่างไส้อั่วดังกล่าวเกี่ยวกับ  

สารอาหาร การปนเปื้อนทางจลุนิทรยีแ์ละสารเจือปน รวมทัง้

สารก่อมะเร็ง (Polycyclic aromatic hydrocarbons และ total 

polar compounds)

 ๕. โครงการ  การประเมนิสถานการณภ์าวะไอโอดนี

ในหญิงวัยเจริญพันธุ์และเด็กวัยเรียนในประเทศไทย อยู่ใน

ระหวา่งการยืน่เพื่อขอรบัการพจิารณาเชงิจรยิธรรมจากคณะ

กรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการ

วจิยักบัมนษุย ์สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“Technique for Manuscript Preparation for International Journal Submission Workshop”

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เร่ือง “Technique for Manuscript Preparation for International Journal 

Submission Workshop” โดยม ีProfessor Bruce G. Weniger ผูเ้ชี่ยวชาญ

ชาวตา่งประเทศ สงักดัสถาบนัฯ ถา่ยทอดความรูแ้ละเทคนคิการเขยีน

บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ระหว่างวันที่ 30 

พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมช้ัน 4 (ห้องเอนกประสงค์) 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมจัดกิจกรรม

การออกบูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านโรคเอดส์ เนื่องในวัน

เอดส์โลก 1 ธันวาคม 2554 สำาหรับบุคคลทั่วไป ณ ลานน้ำาพุ 

เซน็ทรลัแอรพ์อรต์พลาซา่ ในงานนีม้กีจิกรรมมากมาย ทัง้การ

ให้ความรู้โรคเอดส์ การประกวดสาวประเภทสอง การแสดง

ดนตรีจากนักร้องและศิลปินอย่างคับคั่ง

พิธีลงนาม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ

 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 

พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วม

พิธีลงนาม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์

ปฏิญาณ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ 

ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี เพื่อแสดงออกซึ่งความรู้รัก

สามัคคี ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำานึก

ในพระมหากรณุาธคิณุของพระองค ์ทีท่รงมตีอ่พสกนกิรชาวไทย 

ณ ศาลาธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่วนัจนัทรท์ี ่5 ธนัวาคม พ.ศ. 

2554
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 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์ลำาปาง และมูลนิธิโครงการหลวง ร่วม

กันจัดทำาโครงการ "การสร้างชุมชนต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชมุชนแปรรปูผลติภัณฑถ์ัว่ชวีภาพตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่

ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนบ้านภาคเหนือ" โดยได้คัดเลือกให้ บ้านท่าโป่ง 

หมู ่ที ่ 3 ตำาบลบ้านแม อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชน

ตน้แบบในการผลติถัว่ชวีภาพ โดยมอีงคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบา้นแม เปน็

ผู้สนับสนุนด้านต่าง ๆ และในวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ได้มีพิธีเปิดศูนย์การ

เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพอย่างเป็นทางการ โดย

มี ดร.ศักดา พรึงลำาภู นักวิจัย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว

รายงานต่อ นายจำานงค์  ใฝปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านแม 

ประธานในพิธีเปดิ ณ ศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชมุชนต้นแบบ กลุ่มแปรรปู

ถั่วชีวภาพท่าโป่ง ตำาบลบ้านแม อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

พธิเีปดิ ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิชุมชนแปรรปูผลติภณัฑ์

ถั่วชีวภาพ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ นักวิจัยสถาบันฯ “ถั่วชีวภาพ”

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

พบ ดร.ศกัดา  พรงึลำาภ ูหวัหนา้ศนูยว์จิยัดา้นวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์

และหัวหน้าโครงการ "การสร้างชุมชนต้นแบบและศูนย์การ

เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพตามหลัก

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อยกระดบัผลติภณัฑอ์าหารพืน้บา้น

ภาคเหนือ" (หรือเรียกสั้น ๆ ว่าถั่วชีวภาพ) พร้อมด้วยนักวิจัย 

ชุมชนท้องถิ่นตำาบลบ้านแม ที่สถาบันฯ ทำาการวิจัย เพื่อ

สัมภาษณ์ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง และชาวบ้านสามารถพึ่ง

ตนเองได้โดยการผลิต และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วเน่าไปทั่ว

ประเทศ
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สถาบันฯ จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก

 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ รว่มกบัสถานพนิจิ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ

รณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2554 ที่่ผ่านมา 

โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานบริการวิชาการ

แก่ชุมชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 โดยสถาบนัฯ ไดจ้ดักจิกรรมนนัทนาการทีส่อดแทรก

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรคเอดส์ และโรคติดเชื้อทาง

เพศสัมพันธ์ให้กับเด็กในสถานพินิจทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย 

ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้ดก็ไดต้ระหนกั และปอ้งกนัตวัเองใหป้ลอดภยัจาก

โรคเอดส์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554  ณ สถานพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดสัมมนาเพื่อ

เพิ่มพูนศักยภาพ คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน  (CMU HIV/

AIDS CAB) คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนด้านสารเสพติด 

(CMU Substance Abuse CAB) คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน

สำาหรบัโครงการวจิยัปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวใีนชาย (PIMAN 

CAB)   ณ  โรงแรมศรินิาถ การเ์ดน้ท ์ถ.เลยีบคลองชลประทาน  

ต.สุเทพ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2554 

ที่ผ่านมา

 การสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน คณะกรรมการ

ที่ปรกึษาชมุชนดา้นสารเสพตดิและคณะกรรมการที่ปรกึษาชุมชน

สำาหรับโครงการวิจัยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในชาย ให้เพิ่มพูน

ขึ้นอันเป็นสิ่งจำาเป็นต่อการทำางาน นอกจากนี้ยังเป็นการแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำางานระหว่าง

กรรมการที่ปรึกษาชุมชนทั้งสามคณะกับนักวิจัย และนำาความรู้

และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่อาสา

สมัคร งานวิจัยและชุมชน
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นักวิจัยสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมกำาหนดแผนแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

 ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล นักวิ จัยอาวุโส 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมประชุมเตรียมความ

พรอ้มในการดำาเนนิตามแผนปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาหมอกควนั 

และไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2554 และนอกจากน้ี ดร.ทิพวรรณ 

ยังได้น ำาเสนอโครงการวิจ ัยมลพิษหมอกควันที ่ด ำาเน ิน

การอยู ่และปญัหามลพษิหมอกควนัเปน็ปญัหาทีค่นในพืน้ทีไ่ม่

สามารถที่จะเดินหนีได้เหมือนกับการที่มีคนสูบบุหรี่ถ้าเหม็น

หรือแสบตาเราก็สามารถเดินหนีได้ และมลพิษหมอกควัน

สามารถแพร่กระจายได้ไกล และเป็นอาณาบริเวณกว้าง 

เพราะฉะน้ันควรจะมีการป้องกัน เพ่ือให้ร่างกายและสุขภาพปลอดภัย

จากมลพิษหมอกควัน และโครงการวิจัยดังกล่าว ได้สร้าง

อำาเภอพร้าวเป็นต้นแบบในการลดภาวะฝุ่นหมอกควัน โดยมี

การนำาเครื่องวัดฝุ่นไปติดตั้งในพื้นที่อำาเภอพร้าว เพื่อให้

ประชาชนได้เกิดความตระหนัก และลดการเผาซึ่งเป็นสาเหตุ

ของการเกิดภาวะฝุ่นหมอกควัน

 ดร.ทิพวรรณ ยังได้นำาเสนอในเรื่องของเครื่องวัด

ปรมิาณฝุน่หมอกควัน ซึ่งทางสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่สามารถผลติเครือ่งวดัปรมิาณฝุน่หมอก

ควันได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดถึง 2 เท่า สำาหร้บผู้สนใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5394 2508 ต่อ 314

ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหาร

  รศ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดง

ความยินดี กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจก้าวสู่ปีท่ี 20  

ณ ห้องประชุมชั้น 6 (อาคารใหม่) คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา



สารสถาบันฯ   15วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติ

การเทคนิคการแพทย์

 นายรัศมี  แก้ววิชิต รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้อนรับ คุณนัยนา  วัฒนศรา และ

คุณอิทธิฤทธ์ิ  เชาวน์เลิศ คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

และคณะผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

เทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ ทำาการตรวจ

สอบประเมินห้องปฏิบัติการทางคลินิก (Clinical Laboratory) 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 

ธันวาคม 2554

สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ จัดกิจกรรม สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร โดย

กิจกรรมประกอบด้วย การมอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น   

และนกัวิจยัดีเด่น การมอบรางวลั 5 ส. การมอบรางวลัเรือ่ง

เล่า และบรรยายพิเศษโดย ผู้อำานวยการ ในเรื่องของ   

ทิศทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ การบรรยายพิเศษ

โดยหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ และโรคติดเชื้อทางเพศ

สมัพนัธ ์ตวัแทนศนูยว์จิยัดา้นชวีโมเลกลุ และเซลลว์ทิยาของ

โรคติดเชื้อ หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด และหัวหน้า

ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ให้บุคลากรในทุกระดับของสถาบันฯ ได้พบปะผู้บริหารของ

สถาบันฯ เพื่อทราบเกี่ยวกับนโยบาย การบริหารจัดการทั้ง

ในส่วนของมหาวิทยาลยั และสถาบนัฯ ตลอดจนได้มีโอกาส

ซักถามปัญหาข้อสังสัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อสถาบันฯ 

ได้มีโอกาสให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่บุคลากรของสถาบันฯ 

พึงจะได้รับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นขวัญ กำาลังใจใน

การทำางาน เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ ทั้งสามอาคารได้

มีโอกาสทำาความรู้จักซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการ

ตดิตอ่ประสานงานรว่มกนัตอ่ไป เมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 2554 

ณ กรีนเลค รีสอร์ท



สารสถาบันฯ  16 วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



สารสถาบันฯ   17วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

บุคลากรดีเด่นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ขอแสดงความยนิดกีบับคุลากรสถาบนัฯ ที่ไดร้บัคดัเลอืกเปน็บคุลากรดเีดน่ 

ประจำาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำาปี 2554 ซึ่งประกอบด้วย

กลุ่มลูกจ้างโครงการวิจัยที่มีอายุงาน 1-3 ปี ได้แก่ นายชัยเชษ คำามีมูล

กลุ่มลูกจ้างโครงการวิจัยที่มีอายุงานมากกว่า 3 - 7 ปี ได้แก่ นางจินตนา คำาร้อง



สารสถาบันฯ  18 วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มลูกจ้างประจำาและลูกจ้างโครงการวิจัย ที่มีอายุงาน 7 ปีขึ้นไป ได้แก่ นายสว่าง ยั่งยืนกุล

กลุ่มข้าราชการ และ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ แพทย์หญิงลินดา  เอื้อไพบูลย์

นักวิจัยดีเด่น ได้แก่ ดร.จิรประภา วิภาษา

 ทั้งนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มอบโล่ แสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรดังกล่าว

ที ่ทำาคุณประโยชน์นานัปการให้กับสถาบันฯ  พิธีมอบดังกล่าวได้จัดขึ ้นในงานสัมมนาเพื ่อพัฒนาองค์กร 

ในวันศุกร์ท่ี 23 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา



สารสถาบันฯ   19วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 29

 รองศาสตราจารย์ สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลาการสถาบันฯ  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 29 

ประจำาปี 2554  ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี มีน้ำาใจเป็นนักกีฬา เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้

สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนการใช้กีฬามาสร้างประโยชน์ให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ การพนันและยาเสพติด 

ณ สนามกีฬาเทศบาล นครเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขอเชิญรับฟังวิทยุ เล่าขานงานวิจัย 

ทางสถานีวิทยุ FM 100 เสียงสื่อสารมวลชน 

ทุกวันอาทิตย์เวลา 16.10 น. โดยประมาณ



สารสถาบันฯ  20 วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันฯ แสดงความยินดีปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอแสดงความยินดี

กับ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ซี. ไบเรอร์ ที่ได้รับปริญญาดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2554

          สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติให้ นายแพทย์                     

คริสโตเฟอร์  ซี .  ไบเรอร์  ได้รับพระราชทานปริญญา                         

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 19 มกราคม 2555

 นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ซี. ไบเรอร์ เป็นแพทย์ผู้ทรง

คุณวุฒิเพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ และชำานาญเป็น

พิเศษด้านระบาดวิทยา การวิจัยด้านวัคซีนป้องกันเชื้อเอชไอวี 

และดา้นสาธารณสขุและสทิธมินษุยชน เปน็อาจารย ์นกัวจิยั และ

นักวิชาการที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเมตตาธรรม ได้รับการ

ยอมรับในวงวิชาการในระดับนานาชาติ

 นอกจากนีท้า่นยงัเปน็อดตีผูอ้ำานวยการภาคสนามโครงการประเมนิเตรยีมความพรอ้มสำาหรบัวคัซนีเอดส ์ซึง่เปน็ความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ (ปี พ.ศ. 2535-2539) โครงการวิจัยน้ีก่อให้เกิดการค้นพบ

ใหม่ของอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และได้สร้างเครือข่ายไปยังกรมแพทย์ทหารบก และสำานักงานป้องกันควบคุม

โรคที ่10 กระทราวงสาธารณสขุ จากความสำาเรจ็อยา่งสงูของโครงการวจิยัดงักลา่วนำา ไปสูก่ารสรา้งหนว่ยวจิยัดา้นวคัซนีปอ้งกนั

เชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ซี. ไบเรอร์ เป็นผู้วิจัยโครงการการสร้างทางระบาดวิทยาของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่ม

ติดฝิ่นและอนุพันธุ์ของฝิ่นในภาคเหนือของประเทศไทย การศึกษาอุบัติการณ์ของการติดเชื้อ ซึ่งทำาในกลุ่มคนจำานวนมากที่เป็น

ผู้ใช้ยาเสพติดทั้งชนิดฉีดและไม่ฉีด และติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

 และนอกจากนี้นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ซี. ไบเรอร์ ยังดำาเนินการวิจัยร่วมกับภาควิชาสูตินรีเวช คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการวิเคราะห์เพ่ือหาอัตราความสม่ำาเสมอของการใช้ถุงยางอนามัยหลายช้ันในกลุ่มหญิงขายบริการทางเพศ 

และแสดงให้เห็นว่าการใช้ถุงยางอนามัยมีความปลอดภัยและชะลอการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์



สารสถาบันฯ   21วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันฯ แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์

 นายรัศมี  แก้ววิชิต รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความ

ยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ 

ครบรอบ 36 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา  ศิริรังษี 

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ

มอบกระเชา้ดอกไมแ้สดงความยนิดดีงักลา่ว ณ หอ้งประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ชัยโรจน์  แสงอุดม 

ชั้น 12 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น เมื่อวันที่ 30 

ธันวาคม 2554

สถาบันฯ ต้อนรับ The Microbicide Trials Network (MTN)

 รศ. นพ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ตอ้นรบัคณะผูเ้ยีย่มชมจาก 

The Microbicide Trials Network (MTN), International Rectal 

Microbicide Advocates (IRMA) และ AVAC: Global Advo-

cacy for HIV Prevention นำาโดย Dr. Ian McGowan, Dr. Ross 

Cranston, Jim Pickett, Clare Collins, Jonathan Lucas และ 

Jeanna Piper พรอ้มแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งกนัในเรือ่งของ

การศึกษาวิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดเชื้อ ณ ห้องประชุม 

DONALD JEFFREY GIBSON ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ อาคาร 1 ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2555

ม.มหิดล ศึกษาดูงานสถาบันฯ

 คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล นำานกัศกึษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ 

จำานวน 65 ท่าน ศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ โดยม ีรศ.อัมพกิา  มังคละพฤกษ ์

รองผู้อำานวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.ศักดา  พรึงลำาภู หัวหน้า

ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ และรศ. นพ. กิตติพันธ์ุ  ฤกษ์เกษม 

หัวหน้าหน่่วยวิจัยด้านโภชนาการ ให้การต้อนรับและบรรยาย        

ให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล         

ณ ห้องประชุมเชียงใหม่-เชียงราย สถานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 มกราคม 2555



สารสถาบันฯ  22 วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โอเมก้า 3 มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร โดยวิทยากรชาวออสเตรเลีย

 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  จดัการบรรยายและ

เสวนา ในหัวข้อเรื่อง Research Opportunity in omega 3 fatty 

acid หรือ omega 3 fatty acid (น้ำามันปลา) ซึ่งเป็นสารอาหาร

ทีม่รีายงานวา่ลดโรคตา่งๆ โดยเฉพาะโรคหวัใจไดม้าก สถาบนัฯ 

ไดเ้ชญิ Professor Michael James  ซึง่ทำางานวจิยัดา้นน้ำามนัปลา 

จากมหาวิทยาลัยแอดิ เลด ประเทศออสเตรเลีย เป็น             

วิทยากรในการบรรยาย และมี รศ. นพ. กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม 

หัวหน้าหน่วยวิจัยโภชนาการ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ 

ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม DONALD 

JEFFREY GIBSON  อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วันที่ 10 มกราคม 2555

สถาบันฯ จัดงานเลี้ยงน้ำาชาแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิธีเลี้ยงน้ำาชาเพื่อ

แสดงความยินดี แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริส ซี.ไบเรอร์ 

ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ดร.คริส ได้ทำางาน

ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มาเป็นระยะเวลา กว่า 20 ปี และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่าน

ได้ทำางานทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ ทำางานทั้งในด้านสาธารณสุข 

และสทิธมินุษยชน และนอกจากนีย้งัไดใ้หทุ้นนักศึกษาแพทย์เพื่อ

ไปศึกษาต่อ และแลกเปลี่ยนนักศึกษา มาศึกษาที่ประเทศไทย 

ในฐานะผู้อำานวยการ Johns Hopkins Chiang Mai University joint 

Fogarty International Clinical Scholars Program for Thailand โดย

งานเลี้ยงนำ้าชาเพื่อแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   

ดังกล่าวจัดข้ึน ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

อาคาร 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ซี.ไบเรอร์ เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญา

บัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยครั้งที่ 46 โดย ศาสตราจารย์ 

นายแพทย ์ครสิโตเฟอร ์ซ.ี ไบเรอร ์(Professor 

Christopher C. Beyrer) เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์  (สาขาวิทยาศาสตร์-

ส ุขภาพ) เม ื ่อว ันท ี ่  19 มกราคม 2555 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2555 

 รศ. นพ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันฯ  เข้า

ร่วมพิธีทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประจำาป ี2555 ซึง่ประกอบดว้ย พธิขีึน้ทา้วทัง้สี ่พธิบีวงสรวง

ศาลพระภูมิ  พิธีถวายสักการะพระพุทธรูปประจำา

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และพธิกีารทางศาสนาเพือ่ความเปน็

สิริมงคล และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปยังอดีตผู้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ล่วงลับ และพิธีมอบ

รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำา" โล่ประกาศ

เกียรติคุณ "ศาสตราจารย์" และมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหาร

ที่ครบวาระประจำาปี 2555 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ วันอังคาร 24 มกราคม 2555

นักวิจัยร่วมงาน มหกรรม พืชผักช่อแล ปลอดสารพิษ

 ค ุณธ ัญภรณ์ เก ิดน ้อย ห ัวหน ้าหน ่วยว ิจ ัย

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพและคณะนักวิจัย จากศูนย์วิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน “มหกรรมพืชผัก   

ช่อแลปลอดสารสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียงคร้ังท่ี 6” ซ่ึงเป็นการ

ขยายผลงานวิจยัเกีย่วกบัทางเลือกใหม่ในการเกษตรเพือ่ส่ง

เสริมอาหารปลอดภัย ที่ทางหน่วยวิจัยได้ดำาเนินการร่วมกับ

ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง  ณ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ต.ช่อแล 

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในวันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2555
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สถาบันฯ กวาดรางวัล

การแข่งขันกีฬาบุคลากร มช. เพียบ

  จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 29 ประจำาปี 2554 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อ

วันที่ 24 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ทั้งประเภทลู่ และลาน อาทิเช่น 

กีฬาเดินทน วิ่ง ทุ่มน้ำาหนัก พุ่งแหลน ขว้างจักร สนุกเกอร์-บิลเลียด  เปตอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับเหรียญรางวัล

ทั้งสิ้นจำานวน 34 เหรียญ โดยได้รับ 15 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 13 เหรียญทองแดง ดังรายละเอียดดังนี้

ลำาดับที ่   รายชื่อนักกีฬา   เหรียญรางวัล

1   แพทย์หญิง ลินดา  เอื้อไพบูลย์ 5  ทอง 1  เงิน

2  นายสมบุญ   บุญปราบ  3  ทอง 1  ทองแดง

3   นางผ่องพรรณ   เสาร์เขียว  2  ทอง 1  เงิน

4   แพทย์หญิง นันทิสา  โชติรสนิรมิต  2  ทอง 1  ทองแดง 

5   นางศรีวรรณ    วัฒนาฤดี   2   ทอง 

6   นายปิย    ปัญญาราษฎร์   1   ทอง 

7   นางรัชดาพร    พระพรไพศาล 2  เงิน 1 ทองแดง

8   นางสาวปราณี     ขัดอุโมงค์ 1  เงิน

9  นางสาวกรรณิการ์    มอญแก้ว 1  เงิน

10  นางสาวรัชนีกร     นัดสาสาร 2  ทองแดง

11  นางสาวสาริณี    ศรีเทพ   1  ทองแดง

12  นางสาวรัตติกา    ธรรมลังกา  1  ทองแดง

13  นางสาวสุทธกานต์    ดวงแก้ว 1  ทองแดง

14  นายสรศักดิ์     เตนัง  1  ทองแดง

15   นายมงคล   ยอดคำาเหลือง   1  ทองแดง

16   นายเสรี    พรหมวังศรี   1  ทองแดง

17   นางสาวจุรีพร    วิเชีย   1  ทองแดง

18   นางสาวชไมพร    ณะพรหม 1  ทองแดง 

19   นางสาวกาญจนา   ไชยรังศรี 1  ทองแดง

 

    รวม 15   เหรียญทอง

   6   เหรียญเงิน

   13   เหรียญทองแดง

  รวมทั้งสิ้น 34   เหรียญรางวัล
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สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม

  นายรัศมี  แก้ววิชิต รองผู้อำานวยการสถาบันฯ   

แสดงความยินดี กับรศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำาพันธ์ ผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยสังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ

สถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ 31 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 

26 มกราคม 2555

สถาบันฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบจาก DCLOT และ FHI360

  นายรัศมี แก้ววิชิต รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้อนรับคณะผู้ตรวจ ติดตาม และตรวจสอบ

การดำาเนินงานของห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ ท่ีดำาเนินงานภายใต้

โครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทนุจาก NIH ของประเทศสหรฐัอเมรกิา นำาโดย 

Dr.Michael Ussery จาก DAIDS Clinical Laboratory Oversight 

Team (DCLOT) และจาก FHI360 Asia/Pacific Region นำาโดย Janet 

Robinson และคุณ ชีชวาลย์ สงวนศิลป์ เมื่อวันที่ 24- 25 มกราคม 

2555 ที่ผ่านมา

แถลงข่าว มลพิษทางอากาศในภาคเหนือตอนบนกับปัญหาสุขภาพ

  รศ. นพ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แถลงข่าวผลงานวิจัยมลพิษ

ทางอากาศในภาคเหนือตอนบนกับปัญหาสุขภาพ ในการ

สัมมนา “บูรณาการงานวิจัยแก้ไขปัญหาโลกร้อนและมลพิษ

ทางอากาศ” ซ่ึงจัดโดย สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 ณ โรงแรมคุ้มภูคำา 

จ.เชียงใหม่
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คณะผู้ทรงคุณวุฒิเตรียมความพร้อมโครงการวิจัย RV 306

  รศ. สวุฒัน ์ จรยิาเลศิศกัดิ ์ผูอ้ำานวยการสถาบนัวจิยั

วิทยาศาสตร์สุขภาพบรรยายสรุปการทำางานการวิจัยของ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งนำาคณะเยี่ยมชม

ห้องปฎิบัติการทางคลินิก ห้องปฏิบัติการสิ่งส่งตรวจ ห้องยา 

และคลินิกโครงการวิจัย 063 ซึ่งคณะผู้เยี่ยมชม นำาโดย 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหหาร The Armed 

Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS) 

ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุจิำานวน 18 ทา่น  ทัง้นีม้วีตัถปุระสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับการดำาเนินการศึกษาวิจัย 

โครงการทดสอบวัคซีน RV 306 ซ่ึงโครงการวิจัยดังกล่าวคาดว่า

สถาบันวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ จะไดร้บัทนุในการทำาวจิยัดว้ย 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1

คลายหนาวให้น้องบ้านร่มไทร

 ศนูยว์จิยัดา้นโรคเอดส ์และโรคตดิเชือ้ทางเพศสมัพนัธ ์

สถาบันฯ นำาโดย อ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย หัวหน้าศูนย์วิจัย

ด้านโรคเอดส์ฯ บุคลากร และผู้สนใจ จัดกิจกรรมสำาหรับเด็กที่

ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ณ สถานสงเคราะห์ บ้านร่มไทร 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนทางวิทยาศาสตร์

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการสัมมนาเชิง

ปฏบิตักิาร เรือ่ง Workshop on Scientific Manuscript Writing โดย

วทิยากร Professor Bruce G. Weniger และ Professor  Khuanchai 

Supparatpinyo ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1
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ตารางกิจกรรม

การอบรมเชิงปฎิบัติการ Manuscript-writing Workshop วิทยากร โดย Professor Bruce G. Weniger

การระดมสมองของผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่อง Action Plan ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

30 มกราคม 2555

- 2 กุมภาพันธ์ 2555

17 กุมภาพันธ์  2555

กุมภาพันธ์ 2555

สถาบันฯ จัดทำาระบบ LED TV เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถาบันฯ 

ในระยะเริ่มแรก ทดลองติดตั้งไว้ที่ ชั้น 1 อาคาร 1 และคาดว่าจะขยายไปยัง

อาคาร 2 และอาคาร 3 ต่อไป ในภายหลัง

         หน่วยงาน โครงการวิจัยใด ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ตนเอง 

สามารถส่ง present มาได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ VDO, Powerpoint 

ส่งมาที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ 

อีเมล์ uwanna@rihes.org หรือโทร 5055-8 ต่อ 118
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์

"ทีมงาน RIHES CATERING (f/f); food & flower รับจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่

ทั่วราชอาณาจักร  นำาทีมโดย บุปผา ประภาลักษณ์  ตำาแหน่ง เลขาฯ สำานักงานสถาบันฯ 

และ F/B Manager ….....ฮิ้ว...ว"

อ้าว! พี่เปีย  น้องแอนเผลอเป็นไม่ได้ 
แอบหยิบขนมในจานเชียว....น๊า  

ทานเยอะระวัง........นะค๊า

เอ...พี่นายกำาลังวีนอะไรกะป้าอ้อยอยู่....คะ 

ดูเซเลปไฮโซสาวไม่ค่อยพอใจอะไรบางอย่าง
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 ต่าย RIHES PR และน้องโน๊ะ   2 พิธีกรคู่ขวัญ  

BILINGUAL 2 ภาษา (พระเพือ่นพระแพง…สองสมร) ใคร

เป็นพระเพือ่นคนพี ่กะพระแพงคนนอ้งกนัละ่นี ่ พจิารณา

กันเอาเอง  ใน งานเลี้ยงน้ำาชาแสดงความยินดี Dr.Chris 

Beyrer โอกาสทีไ่ดร้บัพระราชทานปรญิญาดษุฎบีณัฑติ

กิตติมศักดิ์  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คุณนายไฮโซ  (เก๋) สินีนาถ ไหง...คิขุนิยมใช้ angry bird 
กะเค้าเหมือนกันนะเนี่ย

โถ...สงสารลุงอินแถลง  แกคงอยู่เวรดึก... 

เลยขอพักสายตาในห้องประชุมสักหน่อย   

ท่านผู้อำานวยการคงไม่ว่ากัน

......นะคร๊าบ

อ.อภินันท์ ขึ้นร้องคาราโอเกะบนเวที  ชอบลีลา ท่าทาง 
เอาจริงเอาจังกับเพลง...คิกคาปู้!  ของท่านซะจริงเชียว

 ยังงี้ต้องกด like ให้หลายๆหน......  
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อุ๊ย...พี่เบิร์ดชิดซ้าย เท่ระเบิด  ก็นึกว่าใคร มาดนุ่มจริงๆ  อาจารย์เกรียงไกรของเรานั่นเอง ........
loving you too much so much very much…!

 คณะรำาวง  “คานยังคอย รอยตีนกา”  รวมสาว 2 วัย รองฯรัศมีท่านบอกว่า  

“สาวรำาวงมัวแต่แต่งตัวเลยออกมาช้าไปหน่อย ทุกคนเลยต้องรำาวงกันไปแบบ...แห้งๆ แบบไร้อารมณ์” 

แต่ พอใกล้เวลาโพล้เพล้  ความสนุกสนานเร่ิมเข้ามา   แหม! ท่านรองฯ ก็กลับเข้ามาร่วมรำาวงกับสาวรำาวงอีกหลายรอบ....

ดูหน้าท่านสิคะ...เบิกบานซะจริ๊ง...คงได้ที่แบบนี้สาวรำาวงจัดเต็มให้เลย...ค๊า
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ยำ�เท้�ทั่วไทย ไปทั่วโลก
"เที่ยวไม่ง้อทัวร์... ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์"

     แ อ น  เ ภ สั ช

 จุดเริ่มต้นของทริปนี้เริ่มจากเจ้าแม่การท่องเที่ยวแห่ง

สถาบันฯ ซึ่งก็คือ พี่เปีย ได้มาชักชวนสาวๆ ในแก็งค์ จัดทริปเที่ยว

นิวซีแลนด์ ช่วงสงกรานต์ 2554 (วันที่ 6-20 เมษายน 2554) ซึ่งเป็น

ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีพอดี (ตอนนั้นกำาลังฮิตละครเรื่องดอกส้มสีทองไป

ถ่ายทำาที่ประเทศนี้ด้วย) แอนก็ไม่ทันได้ตั้งตัวมาก่อน แต่รู้กิตติศัพท์

ของพีเ่ปยีนัน้ จดัทรปิหัน่ราคาต่ำากวา่ไปเทีย่วกบัทวัรม์ากกวา่ครึง่ จงึ

ได้ตกลงปลงใจจะไป ในที่สุดเราได้ผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้เป็นสาว

โสดของสถาบนัฯ คือ พีเ่ปยี, พีอ่้อย (อรณิชชา), พีเ่ก๋ (สินี), แอน และ

มีพี่ปุ๋ย (น้องพี่เปีย) กับพี่แหม่ม (เพื่อนพี่เปีย)  รวมเป็น 6 สาว

 ดังนั้นพี่เปียจึงไม่รอช้าสอยโปรโมชั่น Air Asia ตั๋วราคาถูก

ตามความคาดหมาย ซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ก็มีข่าวแผ่นดินไหวที่ 

Christchurch พวกเราตื่นเต้นมาก แต่ก็ยังใจสู้ ยังไงก็ต้องไป พอ

สอบถามไปที่โรงแรมที่จองไว้ ก็ได้รับคำาตอบว่าโรงแรมเสียหายไม่

มาก แต่ต้องรอการตรวจสอบความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ก่อนจึง

จะพกัได ้เราจงึรบีหาทีพ่กัใหมแ่ละตอ้งเลอืกโรงแรมแบบชัน้เดยีวเผือ่

เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้ง ทำาให้แผนการเที่ยวต้องปรับใหม่ จากเดิมที่

อยู่ที่ Christchurch 3 วันเหลือเพียง 1 วันเท่านั้น โดยที่โปรแกรมของ

เราที่วางไว้คือ ขับรถเที่ยวแต่ละเมืองเฉพาะเกาะใต้เท่านั้นเป็นเวลา 

14 วัน และจะไปพักที่เมืองไหนบ้างจึงทำาการจองไว้ล่วงหน้า สิ่ง

สำาคญัอกีสิง่หนึง่คือ ใบขบัขีส่ากล การทีจ่ะมใีบขบัขีส่ากลนัน้ไมย่าก

หากมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์อยู่แล้ว สามารถไปติดต่อทำาได้ที่กรม

การขนส่งทางบกได้เลยค่ะ

 และแลว้วนัที่เราจะเดนิทางมาถงึ โดยเริ่มออกเดนิทางจาก

เชียงใหม่โดยสายการบิน Air Asia ไปเปลี่ยนเครื่องที่ Kuala Lumper 

เพื่อต่อเครื่องไปลงที่ Christchurch  เนื่องจากทริปนี้เราเน้นประหยัด

และที่พักทุกที่จะมีห้องครัว จึงคิดว่าจะทำาอาหารกินกันเอง  เลย

เตรียมเสบียงจากเมืองไทยไป 1 กระเป๋าใหญ่ การนำาอาหารเข้า

ประเทศนิวซีแลนด์นั้นค่อนข้างเข้มงวด โดยเฉพาะอาหารที่มีส่วน

ผสมของ นม หมู ไก่ และไข่

 พอมาถึงที่สนามบิน Christchurch จะมีรถของบริษัทรถเช่า 

Ace rental car ที่เราจองไว้มารับไปที่บริษัทเพื่อไปเอารถ  การขับรถ

ทีน่วิซแีลนดก์ฏหมายบงัคบัใหท้กุคนในรถตอ้งคาดเขม็ขดันริภัย และ
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เมือ่เหน็ปา้ยจำากดัความเรว็ ตอ้งพยายามขับรถใหไ้ดต้ามความเรว็ที่

กำาหนดไว ้เพราะมฉิะนัน้จะมใีบสัง่คา่ปรบัขบัรถเรว็เกนิกำาหนดสง่ไป

ทีบ่า้นคะ่ โชคดทีีเ่ราเอา GPS ไปดว้ยจะทำาใหเ้ราไมห่ลงทางและคอย

เตือนไม่ให้ขับรถเร็วเกินกำาหนด

 จากนั้นเราก็เดินทางไปบ้านพักที่จองไว้ มีคุณลุงเจ้าของ

บ้านมาต้อนรับ เห็นเรามากันผู้หญิง 6 คน เค้าถามพี่เก๋ว่า Where is 

the man? พี่เก๋ก็เลยไม่รู้จะตอบยังไง (เพราะไม่มี) จึงตอบไปว่า at 

home ค่ะ คุณลุงก็ยิ้มๆ   บ้านพักที่นิวซีแลนด์ที่จองไว้จะมีห้องนอน

หลายห้องแต่ห้องน้ำามีห้องเดียว ต้องคอยจัดคิวกันดีๆ

 กิจวัตรประจำาของเราทุกวันคือ ต้องแวะ supermarket ดู

อาหารสดลดราคาเอาไว้ทำากบัข้าวปคินิคมื้อเทีย่งและมื้อเยน็ เราได้

กนิทัง้ปลาแซลมอนยา่ง, เนือ้แกะยา่ง อรอ่ยแถมประหยดัไดจ้รงิๆนะ

คะขอบอก

 วันรุ่งขึ้นเดินทางต่อผ่านถนน Arthur’s pass ที่มีทิวทัศน์

สวยงามมาก แวะถ่ายรูปกันตลอดทาง หิวเมื่อไหร่ก็แวะปิคนิคตาม 

park ข้างทาง

 แล้วเดินทางต่อไปยังเมือง Greymouth ไฮไลท์ของเมืองนี้

คือ Pancake Rocks ในอุทยานแห่งชาติ Paparoa ซึ่งมีรูน้ำาขนาดใหญ่

พุ่งสูงมาก ซึ่งเกิดจากแรงกระแทกของน้ำาทะเล

 วันต่อมาออกจาก Greymouth แวะที่เมือง Hokitika เป็น

เมืองเล็กๆ ถ่ายรูปกับหอนาฬิกา แล้วเดินทางต่อไปที่เมือง Franz 

Josef มีชื่อมากเรื่องธารน้ำาแข็ง Fox Glacier ที่นี่เราเกือบได้ขึ้น

เฮลิคอปเตอร์เพื่อชม Glaceir บนยอดเขา Mount Cook ใกล้ๆ ราคา

นัน้แพงมาก 30 นาท ีเกอืบ 6,000 บาท แตก่ไ็มไ่ดข้ึน้เนือ่งจากสภาพ

อากาศไม่ดี ฟ้าปิด นักบินคำานึงถึงความปลอดภัย จึงไม่สามารถบิน

ได้ อีกวันเราเลยไปเดินเล่นชมทะเลสาบ Lake Matheson ทะเลสาบ

แหง่นีม้นี้ำาใสนิง่ จะเหน็ยอดเขาสะทอ้นลงในน้ำาราวกบักระจกเงาเลย

ทีเดียว

 จากนั้นเดินทางต่อขบัรถผ่านอทุยานแห่งชาติ Mt. Aspiring 

เพือ่ไปพกัทีเ่มือง Wanaka ตลอดเส้นทางสวยงามมากเหน็ทะเลสาบ

และหุบเขาสะท้อนกับแสงอาทิตย์ตลอดเส้นทาง

 ทีเ่มือง Wanaka นี้เอง เราจะเริม่เหน็ใบไม้เปลีย่นสีสวยงาม

มาก และเจอคนไทยเค้าบอกว่าให้ไปแวะที่เมือง Arrow town ใบไม้

กำาลงัเปลีย่นสีเยอะมาก กเ็ลยไดไ้ปแวะปคินิคกินข้าวเทีย่งใน park ที่

มีหญ้าสีเขียว และเต็มไปด้วยใบไม้สีเหลืองค่ะ
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 จากนัน้ขบัรถตอ่ไปทีเ่มอืง Queenstown ทีน่ีเ่ราซือ้ one day 

tour ไป Milford Sound เพื่อชมความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดตามแนว

ทะเลสาบ แตแ่อนไมค่อ่ยแนะนำาเทา่ไหรค่ะ่เนื่องจากเดนิทางไกลมาก

ค่อนข้างเหนื่อย ไป-กลับประมาณเกือบ 10 ชั่วโมง

 อีกวันหนึ่งที่ Queenstown เราไปเที่ยวฟาร์มแกะ Water 

Peak นัง่เรือกลไฟโบราณไปประมาณ 40 นาท ีที ่ฟารม์แกะจะมกีาร

แสดงสนุขัตอ้นแกะ ตดัขนแกะ และเราสามารถใหอ้าหารแกะไดเ้ลย

ค่ะ วิ่งไล่จับแกะสนุกดีและวิวก็สวยมากเช่นกัน

 อิ่มแล้วก็เดินทางต่อไปที่เมือง Lake Tekapo ถ่ายรูปกับ

โบสถ์น้อย พกั 1 คืน แล้วเดินทางต่อไปทีเ่มือง Akaroa ชมุชนฝรัง่เศส 

ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ ตัวเมืองจะเป็นเวิ้ง มีภูเขาโอบรอบทะเล

 ลยุขึน้เหนอืตอ่ไปเมอืงบอ่น้ำารอ้น Hanmer Spring เปน็เมอืง

พักผ่อน ขึ้นชื่อเรื่องการอาบน้ำาแร่ และเป็นเมืองสุดท้ายก่อนกลับ 

เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจาก Christchurch มากนัก

 พอมาถึงอากาศเริ่มหนาวเลย ตอนกลางคืนได้ยินเสียง

คล้ายฝนตก ตื่นมาตอนเช้า งงมากเลยค่ะกลายเป็นหิมะตกแทน ก็

เลยโชคดีได้เห็นบรรยากาศที่ยอดเขามีหิมะปกคลุมเต็มไปหมดค่ะ 

 และแล้วก็ได้เวลากลับบ้าน เราขับรถกลับไปที่เมือง 

Christchurch อกีครัง้ แวะดรูอ่งรอยความเสยีหายจากเหตกุารณแ์ผน่

ไหว เห็นแล้วก็ต้องเตือนตัวเองไว้เสมออย่าไว้ใจภัยธรรมชาติ และ

เก็บตก Shopping อีกนิดหน่อยจนเกือบขึ้นเครื่องไม่ทันเลยค่ะ

 การไปเที่ยวครั้งนี้ประทับใจมาก เพราะได้เห็นธรรมชาติที่

สวยงาม ทั้งใบไม้เปลี่ยนสี และหิมะปกคลุมบนยอดเขา จนแอนคิด

ว่า

“New Zealand: Heaven on Earth”
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ยำ�เท้�ทั่วไทย ไปทั่วโลก
"Flow cytometer training at Singapore"

พี่แหม่ม ดวงนภา

 เมื่อวันที่ 9 – 12 มกราคม 2555 ได้มีโอกาสเดินทางไป

อบรมการใช้งานเครื่อง Flow cytometer ที่ บริษัท Beckman Coulter 

ประเทศสงิคโปร ์การอบรมครัง้นีเ้ดนิทางไปกบั ดร.จริประภา วภิาษา 

โดยทางบริษัท PCL Holding Co., Ltd. ได้จัดให้เดินทางโดยเครื่องบิน

ของบริษัทการบินไทย โดยจะต้องบิน เชียงใหม่-กรุงเทพฯ และ 

กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ แต่ด้วยความขี้เกียจไปแวะกรุงเทพ จึงขอเดิน

ทางกับสายการบินแอร์เอเชีย ซี่งมีบินตรง เชียงใหม่-สิงคโปร์ และ

ค่าเดินทางถูกกว่าเพราะเป็นสายการบิน low cost ในวันนั้นเครื่อง

ออกจากเชยีงใหมเ่วลา 16.50 น. ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง ถงึสงิคโปร์

เวลา 20.55 น. ก่อนเดินทางดูเวลาแล้วเห็นว่าน่าจะมีการเสริฟ

อาหารเย็นในระหว่างการเดินทางจึงไม่ได้พกของกินใดๆ ติดตัวไป

เลย พอเวลาประมาณ 18.30 น. ก็มีอาหาร-น้ำา มาขาย จึงเพิ่งรู้ว่า

สายการบินนี้ไม่เสริฟอะไรเลย ท้องก็เริ่มร้องจ๊อกๆ  จนหายร้อง 

เพราะไม่ได้กินอะไรเลยมาตั้งแต่บ่าย 2  พอถึงสนามบิน Changi 

ประเทศสิงคโปร์ ก็มีรถจากโรงแรมมารับ เอาของไปเก็บในห้องพัก

กว่าจะได้กินอาหารเย็นก็ปาเข้าไป 3 ทุ่มกว่า (4 ทุ่มกว่าของประเทศ

สงิคโปร ์เพราะเวลาในสงิคโปรเ์รว็กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หวิมาก

จนคดิวา่นา่จะกนิหมไูดท้ัง้ตวั แตอ่าหารทีส่งิคโปรเ์สรฟิจานใหญม่าก 

จึงกินได้แค่จานเดียว ดังนั้นใครคิดจะบินกับสายการบินนี้ต้อง

วางแผนให้ดีในเรื่องอาหาร

 ก่อนเล่าเรื่องอื่นๆ ขอแนะนำาเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ซัก

เล็กน้อย ประเทศสิงคโปร์เดิมชื่อว่า เทมาเส็ก ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ

ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศที่ค่อนข้างเล็ก ประกอบด้วยเกาะ

ทัง้หมดประมาณ 60 กวา่เกาะ เกาะที่ใหญท่ี่สดุมพีืน้ที่ประมาณ 640 

ตารางกโิลเมตร สิง่ทีน่า่ทึง่กค็อืประเทศนีแ้ทบจะไมม่ทีรพัยากรธรรม

ชาติใดๆ เลย แต่กลับมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมาก (ทำาให้แอบคิดว่า 

แลว้ประเทศเรามทีรพัยากรตัง้มากมาย ทำาไมเศรษฐกจิไมด่ ีลองอา่น

ประโยคต่อไปนี้แล้วจะได้คำาตอบค่ะ) เพราะมีประชากรที่เป็น

ทรัพยากรที่มีคุณภาพ รัฐบาลให้ความสำาคัญทางด้านการศึกษา

อยา่งเตม็ที ่มกีารพฒันาดา้นเศรษกจิและการคา้ เปน็พอ่คา้คนกลาง

ในการขายสินค้า เป็นท่าเรือขนส่งสินค้า มีกิจการการกลั่นน้ำามันที่

ใหญท่ี่สดุรองจากสหรฐัอเมรกิา รฐับาลประเทศสงิคโปรเ์ปน็เจา้ของ
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สิง่กอ่สรา้งจำานวนมากทำาใหร้ฐับาลมรีายไดจ้ากการใหเ้ชา่ตกึตา่งๆ 

เหลา่นี ้นอกจากนัน้รฐับาลสงิคโปรย์งัไดเ้ขา้ไปลงทนุในตา่งประเทศ

ภายใต้ชื่อบริษัทเทมาเส็ก ทำาให้ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มี

ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลก จากการพูดคุยกับ

ไกด์ชาวสิงคโปร์พบว่าชาวสิงคโปร์รักรัฐบาลมาก ด้วยเหตุผลว่า

รัฐบาลทำาความเจรญิใหแ้กป่ระเทศชาต ิการวางผงัเมอืงดมีากๆ แบง่

เปน็โซนต่างๆ ชดัเจน เช่น โซนท่องเทีย่ว โซนอตุสาหกรรม โซนทีอ่ยู่

อาศัยและที่ทำางาน ฯลฯ  ในปัจจุบันการเมืองในประเทศค่อนข้างมี

เสถียรภาพสูง มีฝ่ายค้านเพียง 6 คนเท่านั้น แม้ว่าประเทศสิงคโปร์

จะเป็นเมืองเศรษฐกิจมีตึกสูงๆ อยู่เป็นจำานวนมาก แต่จะพบว่ามี

ต้นไม้ปลูกไว้เป็นระยะๆ จำานวนมากเช่นกัน ทำาให้ประเทศสิงคโปร์

น่าอยู่และร่มรื่น นอกจากนั้นรัฐบาลยังกำาหนดให้มีการทาสีตึกใน

ประเทศทกุตกึ ปลีะ 1 ครัง้ เพือ่ใหท้ศันยีภาพของประเทศดดูอียูเ่สมอ 

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่สะอาดมาก ไกด์เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่ง

ประตรูถไฟฟ้าปดิไม่ได้ ทำาให้เกิดความวุ่นวายมาก แต่ในทีส่ดุพบว่า

มสีาเหตมุาจากหมากฝรัง่ไปตดิบรเิวณเซน็เซอร ์จงึทำาใหม้กีฏหมาย

ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งในประเทศและไม่มีหมากฝรั่งขาย ประเทศ

สิงคโปร์ได้รับการยอมรับจากท่ัวโลกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

และชาวสิงคโปร์สามารถเดินทางไปประเทศต่างๆ ได้เกือบทั่วโลก

โดยไม่ต้องขอวีซ่า

 การเยือนประเทศสิงคโปร์ครั้งนี้ได้มีโอกาสไปชมแหล่ง

ท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีน่าสนใจคือ Merlion (Mermaid + Lion) เป็นรูปป้ันท่ีมี 

หัวเป็นสิงโตส่วนตัวเป็นเงือก), Marina bay sands เป็นตึกสูง 57 ชั้น 

ที่ปั้นเป็นรูปเรืออยู่บนชั้นสูงสุด ข้างล่างเป็นโรงแรม, office และ 

casino ซึ่งชาวต่างชาติเข้าได้โดยต้องแสดงพาสปอร์ต แต่หากคน

สงิคโปรจ์ะเขา้ตอ้งจา่ยคา่เขา้ 100 ดอลลา่หส์งิคโปร ์จะเหน็วา่รฐับาล

สิงคโปร์ปกป้องประชาชนไม่ให้หลงไหล มัวเมาไปกับการพนัน, Sky 

flyer เป็นเหมือนชิงช้าสวรรค์บ้านเราแต่หมุนช้ามากๆ หมุน 1 รอบ 

ใช้เวลา 28 นาที มี 28 กระเช้า มองวิวรอบตัวได้แบบพาโนลาม่า, 

Underwater world คล้ายๆ ที่บ้านเรา และ ในตอนเย็น ก็ได้ไปนั่งเรือ 

ชมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ บริเวณ Merlion ส่วนเรื่อง shopping 

นั้นได้ไปเดินแถวถนน orchard เรียกได้ว่า สินค้าแบนด์เนม ทั่วโลก

มาอยู่ที่นี่ เช่น Hermes, Louis Vuitton, Coach, Gucci, Burberry ฯลฯ 

แต่ก็ไม่ได้ซื้อมาหรอกค่ะ รอเป็นเศรษฐีก่อนค่อยซื้อ

 ส่วนเรื่องการอบรมการใช้งานเครื่อง Flow cytometer 

ประทับใจมากๆ คนที่เป็น trainer เป็นชาวมาเลเซียเชื ้อสายจีน 

(แต่ตอนน้ีกลายเป็น Singaporean ไปแล้ว) เป็นคนคล่องแคล่ว อธิบาย

เนื้อหาได้เก่งมากๆ สิ่งที่เด่นมากๆ คือ มีความรู้ กระตือรือร้น และ

พยายามตอบคำาถามทกุคำาถามใหก้ระจา่ง ซึ่งไมเ่คยเห็น trainer แบบ

นีใ้นบรษิทัประเทศเรา การอบรมในครัง้นีจ้งึมปีระโยชนต์อ่การทำางาน 

มากๆ เป็นการเดินทางไปอบรมที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาในเสียไป
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 ขากลับจากสิงคโปร์มาเชียงใหม่ บินตอน ประมาณ 3 ทุ่ม 

ถงึเชยีงใหม ่5 ทุม่ครึ่ง คราวนีเ้ตรยีมตวัอยา่งด ีโดยกนิขา้วมนัไกจ่าน

ใหญ่ที่สนามบินตอน 1 ทุ่ม ราคา 5 ดอลล่าห์สิงคโปร์ซึ่งราคาเท่ากับ

ขา้งนอกสนามบนิ ไดน้อนหลบัสบายมาจนถงึสนามบนิเชยีงใหม ่การ

เดินทางครั้งนี้ได้ประสบการณ์ที่ดีและประทับใจ  หากถามว่าอยาก

กลบัไปเยือนสิงคโปร์อีกไหม กอ็ยากอยู่หรอกค่ะเพราะค่าเครือ่งบิน

ไม่แพง แต่ค่าโรงแรมแพงมากๆ (280 ดอลล่าห์สิงคโปร์ = 7,000 

บาท) ถ้าจะไปเที่ยวส่วนตัว ขอคิดดูก่อนจ้า


