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ผอ. อยากคุย
(จริงๆ)

 พบกันอีกเช ่นเคยในสารสถาบันฯ ฉบับส่งท ้ายสิ้นปีงบประมาณ คือ                

เดือนกันยายน 2555 และยังเป็นเดือนที่เราจะมีเพื่อน สว. (ผู้สูงวัย) ที่จะต้องเกษียณ 

ชวีติข้าราชการหรอืพนกังานของรฐัเพราะมอีายคุรบหรอืเกนิ 60 ปี ในสิ้นเดอืนกนัยายน 

เหมอืนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ส�าหรับปีนี้ เรามที่าน สว. ที่จะเกษยีณอายุจากสถาบันฯ ไปถงึ 

4 ท่านด้วยกัน บางท่านบอกตรงๆ ดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเข้าสู่วัยเกษยีณในปีนี้ เพราะดู

หน้ายังไงก็ยังเป็นมนุษย์หน้าเด็กอยู่ พูดง่ายๆ ก็คอื ใบหน้าของท่านกับอายุดูจะไม่ค่อย

ไปด้วยกันสักเท่าไหร่ รอยเท้าสัตว์ปีกหรือรอยเท้าอีกาบนใบหน้า ก็มองไม่ค่อยจะเห็น 

อาจเป็นเพราะท่านดูแลรักษาสุขภาพตัวเองได้อย่างดี ท่านที่ว่านี้ก็คือ พี่รัศมี ซึ่งเป็น   

รองผู้อ�านวยการ และเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการกลาง ของเราน่ันเอง ถ้าไม่บอกอายุ   

ยังนึกว่าพี่เขาจะอยู่ช่วยงานสถาบันฯ ไปได้อีกหลายปีนะเนี่ย (พูดจริงๆ ไม่ได้หลอกให้   

ผู้สูงวัยดใีจ !)

 ส่วนท่านอื่น ๆ ขออนุญาตไม่วจิารณ์ เรยีกว่า ใบหน้าสมกับวัยของท่าน จะฟัง

ดูไพเราะและสุภาพกว่า (แซวเล่น.. ดูแล้ว ก็หน้าเด็กกันทุกท่าน) โดยเฉพาะพี่ใหญ่ 

ดร.ศักดา หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ คนขยันของสถาบันฯ          

ที่ก�าลังจะเกษียณไปพร้อมกับพี่รัศมี แต่ดูท่าทีพี่ศักดา จะหนีไปไหนไม่ได้ไกลแน่        

เพราะยังมีหวานใจคือ น้องไก่ คุณบุญเหลือ พยาบาลคนขยัน (กว่า) ที่ยังอยู่ท�างาน        

ทีส่ถาบนัฯ ไปอกีหลายปีกว่าจะถงึวยัเกษยีณ ความจรงิน้องไกก่ม็ใีบหน้าทีด่อู่อนกวา่วยั

เช่นกัน แม้จะอยู่กับผู้สูงวัยก็ตาม (ล้อเล่น อกีแย้ว..อย่าถอืสาความสุขเล็กๆ ของ ผอ.   

ทีช่อบแซวชาวสถาบนัฯ นะครบั) พีศ่กัดาเลยมาขออนญุาตอยูช่ว่ยงานวจิยัของสถาบนัฯ 

ต่อ แถมบอกว่า ขออยู่ช่วยงานฟรีๆ  ก็ได้นะ คงกลัวว่า ขนืปล่อยไปอยู่บ้านเฉยๆ ไม่ได้ 

ใช้สมองท�างานเหมอืนเคย ไม่ได้ตระเวนลงพื้นที่เก็บข้อมูลวจิัยทุกทศิทั่วไทย ไปได้หมด         

เหมือนที่ท�าเป็นประจ�าอยู่ในตอนนี้ อาจส่งผลให้ใบหน้ารีบเดินทางไปก่อนอายุได้ง่ายๆ 

เชื่อกันว่า คนเราถ้าสมองยังถูกใช้งาน ยังถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวอยู่เสมอ ก็จะช่วยให้          

ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมได้ แถมยังมีผลช่วยท�าให้ร่างกายดูสดชื่น  

แขง็แรง ไม่เหีย่วแหง้ไปตามวยั (พดูจรงิๆ ไมไ่ด้หวงัหลอกใช้งานผู้สงูวยัต่ออกี..แฮะ แฮะ)

 ส่วนที่ก�าลังจะเกษียณตามไปอีก 2 ท่านด้วยกันในปีนี้ ก็คือ พี่ศุภลักษณ์ 

พยาบาล ที่ท�างานด้านโภชนาการและ พี่วันทนา ลูกจ้างประจ�า สรุปรวมทั้ง 4 ท่าน      

วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ถอืได้ว่าเป็นคนเก่าและคนแก่ (จรงิๆ ในปีนี้) ของสถาบันฯ ที่ได้

อุทิศเวลาและท�างานอย่างทุ่มเทให้กับสถาบันฯ มาต่อเนื่อง

ยาวนานกว่า 30 ปี ผมในฐานะผูบ้รหิารยคุปัจจบุนัจงึขออนญุาต

เป็นตัวแทนของชาวสถาบันฯ ทุกคนกล่าวค�าขอบคุณท่าน           

ผู ้อาวุโสทั้ง 4 ท่านจากใจจริงมา ณ โอกาสนี้ ขออ�านาจ              

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จงได้ปกปักษ์รักษา 

คุม้ครองให้ทกุท่านประสบแต่ความสขุทัง้ทางด้านร่างกาย    และ

ทางใจ มสีขุภาพอนามยัสมบรูณ์แข็งแรง ได้มเีวลาพกัผ่อนอย่าง

เต็มที่ หลังจากอุทิศตนเองท�างานรับใช้ประเทศชาติจนล่วงเข้า

สู่ชีวิตในวัยเกษียณ บางท่านคงได้มีโอกาสกลับมาช่วยงาน

สถาบันฯ ต่อไปอีก บางท่านก็คงได้พักผ่อนอยู่กับลูกหลาน     

และครอบครัวของตนเอง ยังไงก็ขอจองตัวไว้ก่อนล่วงหน้า         

ปีหน้าเดือนเมษายน วันสงกรานต์ก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่าน 

ให้กลับมาร่วมพีธีรดน�้าด�าหัวผู ้ใหญ่ของสถาบันฯ ที่เราท�า      

เป็นประเพณสีบืต่อกันมาด้วย และยังเป็นโอกาสที่ท่านผู้อาวุโส

ของสถาบันฯ ที่เกษียณไปก่อนแล้ว จะได้ถือโอกาสรับขวัญ    

น้องใหม่ที่เพิ่งเกษยีณในปีนี้ไปพร้อมกันด้วยครับ

 หนัมาต่อเรือ่งราวความก้าวหน้าของสถาบนัฯ ในระยะ

สองเดือนที่ผ่านมา หลายท่านคงพอจ�าได้ว่า มีคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัย ได้มาตรวจประเมนิสถาบันฯ 

ไปเมือ่วนัที ่19 มถินุายน 2555 ซึง่การตรวจเยีย่มในครัง้นี้ ถอืว่า

ผ่านไปได้ด้วยด ีต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่มสี่วนช่วยกัน

ตระเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจประเมิน โดยเฉพาะ          

ทางส�านักงานสถาบันฯ และงานนโยบายและแผน ที่ต้องเตรยีม

เอกสารหลักฐานเยอะมาก ผลการตรวจ เท่าที่ทราบอย่าง         

ไม่เป็นทางการจากทางคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ในช่วง

สรุปผลการประเมินในบ่ายวันเดียวกัน ทราบว่า เราน่าจะได้

คะแนนสูงกว่าการตรวจประเมินครั้งก่อนในปี 2553 มาก     

อย่างมีนัยส�าคัญ (ทางสถิติด้วยหรือเปล่าไม่รู้ หวังว่า จะได้    

p-value น้อยกว่า 0.05... งง ไปเกี่ยวกันได้ไงเนี่ย !) ครัง้ที่แล้ว

เราได้คะแนนประเมนิแค่สามกว่า เท่ากบัสถาบนัวจิยัอืน่ ใน มช. 

ครั้งนี้ คาดว่าน่าจะได้คะแนนสี่กว่า จากคะแนนเต็ม 5 ถือว่า  

เราท�าได้ดีกว่าเดิมอย่างมาก โดยเฉพาะทางคณะกรรมการฯ   

ได้กล่าวชื่นชมการตระเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อรองรับการ

ตรวจในครัง้นี้ ท�าได้พร้อมมากกว่าครัง้ก่อนอย่างมาก

 กข็ออนญุาตกล่าวชมเชย และขอบคณุทกุท่านทีม่ส่ีวน

เกีย่วข้อง ทีช่่วยกนัท�างานอย่างทุม่เท ส่งผลให้สถาบนัฯ สามารถ

ผ่านการประเมินไปได้เป็นอย่างดีเยี่ยม แต่สิ่งที่ส�าคัญมากกว่า 

คงไม่ใช่เพราะเราได้คะแนนดขีึ้นเท่านัน้ แต่ที่อยากให้เราทุกคน

มคีวามรูส้กึภาคภูมใิจร่วมกนั กค็อื การได้มโีอกาสเรยีนรู ้พฒันา

ศักยภาพขององค์กร และรู้จักท�างานที่เป็นขั้นตอน เป็นระบบ

มากขึ้น รู ้จักวิเคราะห์ตัวเราเองได้ดีขึ้น มีการจัดท�าแผน          

และปฏบิตัติามแผนได้อย่างด ีพร้อมทัง้มกีารเกบ็บนัทกึเอกสาร

หลักฐานได้ดีกว่าแต่ก่อน ที่ผ ่านมาเราท�างานเยอะก็จริง           

แต่ไม่ค่อยจะมีเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบได้ว่าท�าอะไรไป

มากมาย คนอื่นมาดู ก็ไม่มีหลักฐานให้ดู คะแนนก็เลยแย่        

ตามไปด้วย มาคราวนี้ พอจับทางของคณะกรรมการฯ ถูก        

ทีมท�างานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ท�างานอย่างเป็นระบบมากกว่า

เดิม และมีขั้นตอนของการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อรอรับ

การตรวจสอบ มกีารใช้ระบบสารสนเทศ มาช่วยเสรมิ ท�าให้การ

ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ท�าได้ง่าย 

กว่าเดมิ กข็อให้ช่วยกนัรกัษาจดุแข็งเหล่านี้เอาไว้ และร่วมใจกนั

ท�างานให้ดยีิง่ๆ ขึ้นไปอกี เพือ่เราจะได้สรา้งสรรคง์านทีม่คีณุค่า 

มีประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป และท�าให้           

การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการฯ ในครั้งหน้าอีกสองปี 

สามารถผ่านไปได้อย่างดเีหมอืนเช่นในปีนี้ครับ

 เรื่องสุดท้ายที่ท้าทายองค์กรของเราอยู่ในขณะนี้ ก็คง

หนีไม่พ้นที่จะกล่าวถึง เรื่องของการเตรียมตัวเพื่อสมัคร           

เข้าแข่งขนัรบัการคดัเลอืกเป็นหน่วยงานวจิยัทางคลนิกิ (Clinical 

Trial Unit, CTU) ภายใต้เครือข่ายการวิจัยทางด้านโรคเอดส์     

เพื่อรับทุนของสถาบันสุขภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา 

(NIH) อกีรอบ ซึง่จะครบรอบ 7 ปี ในประมาณปลายปีหน้า 2556 

ซึ่งได้เขียนเล่าไปคร่าวๆ ในสารสถาบันฯ ฉบับที่แล้ว ตอนนี้      

อยูร่ะหว่างการจดัประชมุร่วมกบัเครอืข่ายเป็นระยะ และการท�า

เอกสารรายละเอยีดในด้านต่างๆ ร่วมกับเครอืข่ายที่เราได้ชวน

มาสมัครเป็น CTU ร่วมกับเรา เราได้มกีารจัดประชุมใหญ่ครัง้

แรกไปแล้วเมือ่วันที ่15 มถินุายน 2555 ทีผ่่านมา โดยจดัประชุม

ครัง้แรก ทีส่ภากาชาด จฬุาฯ ชาวสถาบนัฯ แห่กนัไปร่วมฟังกว่า 

20  ชี วิ ตตามค� าแนะน� าของท ่ าน  อาจารย ์หมอธี ระ                                    

ที่ปรกึษาอาวุโสของเรา ทุกท่านได้มโีอกาสพบปะ ท�าความรู้จัก

สมาชิกจากเครือข ่ายอื่น ทั้งทีม HIV-NAT สภากาชาด               

ทีมจากคณะแพทย์ศิริราช และทีมจาก PHPT รวมๆ แล้ว            

น่าจะประมาณเกือบ 50-60 คนได้ เรียกว่าใหญ่โตพอควร    

หากได้มาท�างานร่วมกันจรงิๆ ในอนาคต

  ส่วนในปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีตัวแทน

สถาบันฯ ม ีตัว ผอ. รองขวัญชัย ดร.สุกัญญา  (ป้าไก่) และพี่นุ้ย 

สุรางจิตต์ ร่วมถึง อาจารย์บรูส เวเนเกอร์ ที่ยินดีมาช่วยเป็น                

ผูเ้ชีย่วชาญและเป็นทีป่รกึษาของสถาบนัฯ ได้เดนิทางไปเข้าร่วม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการสมัครเป็นหน่วยวิจัยทางคลินิก        

ของทาง NIH ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28-29 เดอืนกรกฎาคม 2555  
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ณ กรุงวอชงิตัน ดซี ีต่อจากการประชุมเอดส์โลก ตอนนี้ทมีงาน

แต่ละฝ่ายก�าลังเร่งศึกษารายละเอียดเอกสารการขอทุน        

และตระเตรยีมค�าถาม เพื่อไปซักถามในที่ประชุม กลับมาแล้ว 

คงได้เร่งเดนิหน้าจัดประชุมปรกึษาหารอื และเร่งจัดท�าเอกสาร

การขอรบัทนุให้เสรจ็ทนัประมาณปลายปีนี้ และต้องส่งเอกสาร

โครงการขอทุนฯ ภายในเดอืนมกราคม ปีหน้า 2556 ต่อไป

 หลายท่านที่เป็นแกนหลักที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง ทัง้ฝ่าย 

Central Lab, SPU, DMU, RCU, PU, ฝ่ายคลินิกวิจัย น�าโดย 

อ.หมอเกรียงไกร, GU และส�านักงานเลขาฯ คงได้เหนื่อยกัน    

อกีหลายรอบ กว่าจะเขยีนเอกสารสมคัรขอรบัทนุเสรจ็สมบรูณ์ 

แต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่า กว่าจะเขียนกันเสร็จ แต่ละท่านแต่ละ

ฝ่ายที่มาช่วยกันเขียน จะน�้าหนักลดหรือน�้าหนักเพิ่มกันแน่      

เท่าที่ทราบ สมัครรับทุนรอบที่แล้ว ได้ข่าวว่า ท่าน อ.หมอธรีะ 

อดตีผู้อ�านวยการ เลี้ยงดูอย่างด ี สั่งพชิซ่า สั่งอาหาร มาเลี้ยง 

อยู่หลายครัง้ รอบนี้มงีบประมาณจ�ากัด แถมช่วงหลังๆ ถูก NIH 

ตัดงบวิจัยเป็นประจ�า เลยขออนุญาตเลี้ยงเป็นขนมจีนน�้าเงี้ยว

แทนไปก่อนละกัน เอาไว้รอประกาศผลปลายปีหน้า ถ้าเรา     

โชคดียังได้รับการคัดเลือกให้เป็น CTU ต่ออีก 7 ปี ร่วมกับ     

เครอืข่ายใหม่ของเรา เราค่อยถอืโอกาสเลี้ยงใหญ่ (อาจจะเลี้ยง

ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่) เพื่อขอบคุณทุกท่านอกีครัง้ครับ

 ส่วนข่าวดปีิดท้ายฉบับนี้ ที่เพิ่งจะผ่านไปหมาดๆ ก็คอื 

จากการประชุมประจ�าปีของเครือข่ายวิจัยป้องกันการติดเชื้อ 

เอชไอวี (HPTN) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีที่กรุงวอชิงตัน ดีซ ี

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีนี้จัดไปเมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 

2555 ที่ผ่านมา ปรากฎว่า มกีารประกาศผลรางวัลดเียี่ยมอยู่  

4 ประเภท พจิารณาจากผลการปฏบิตังิานของเครอืข่ายวจิยัของ 

HPTN ทั่วโลก น่าจะกว่า 70 แห่ง ตอนประกาศผลรางวัลใน   

ห้องประชุมใหญ่ ยังโชคดีที่ทั้งห้องประชุมอยู่กันหลายร้อยคน  

ม ีอจ.สุวัฒน์ เป็นตัวแทนของสถาบันฯ นั่งอยู่คนเดยีว พอพธิกีร

ประกาศผลรางวัลยอดเยี่ยมด้านห้องปฏิบัติการ ประจ�าปี  

2010-2011 ได้แก่ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ มช. เล่นเอา 

อาจารย์สะดุ ้ง เพราะไม่ได้รู ้มาก่อนว่าเราจะได้รางวัลนี้              

ซ�้าอีกครั้ง เพราะเคยได้ไปเมื่อสองปีก ่อนแล้วครั้งหนึ่ง                    

ยังโชคดมีาก อาจารย์ยังนั่งฟัง เลยต้องเดนิฉายเดี่ยวออกไปรับ

ถ้วยรางวัล (น่าจะเรียกว่า แท่นแก้วรางวัลมากกว่า ?)             

จากประธานเครือข่าย HPTN พอจับมือขอบคุณ และให้            

ช่างภาพถ่ายรูปรับรางวัลเสร็จ ก็เดนิกลับมานั่งที่เก่า

  พอก้นถึงเก้าอี้ พิธีกรก็ประกาศต่อรางวัลยอดเยี่ยม

ด้านอัตราการคงไว้ของอาสาสมัครในโครงการวิจัยเครือข่าย 

HPTN หรือ Best Retention เขาประกาศว่า มีอยู่ 2 แห่งที่ได้

คะแนนเท่ากัน ชื่อแรก เป็นหน่วยวจิัยในประเทศเคนย่า และพอ

ประกาศชื่อที่สอง ก็ยังเป็นสถาบันฯ ของเราอกี เลยต้องลุกเดนิ

ฉายเดี่ยวเหมือนเช่นเคย ออกไปรับถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมจาก

ประธานฯ เป็นใบที่สอง และถ่ายรูปรับรางวัลอกีครัง้ เสร็จแล้ว

ก็เดินกลับมาน่ังที่เดิมอีกท่ามกลางทุกสายตาที่หันมามอง      

ด้วยความร้อนหูร้อนตา (สงสัยกลัวเราจะกวาดไปหมด ไม่แบ่ง

ให้ชาวบ้านชาวเมอืงอื่นเขาเลยร ึ!) พอพธิกีรประกาศผลรางวัล

ยอดเยี่ยมประเภทที่ 3 และ 4 ต่อ ท�าเอาอาจารย์ใจไม่ค่อยด ี           

ลุน้ขอให้อย่าเป็นชือ่ของเราอกี เพราะขี้เกยีจลกุเดนิออกไปแล้ว..

เพราะลมมันเย็น.. แฮะ แฮะ โชคดทีี่ไปได้ของที่อื่น คอื รางวัล

ยอดเยี่ยมด้านการจัดส่งข้อมูล ได้แก่ หน่วยวิจัยโครงการ 

HPTN058 จากประเทศจนี และรางวลัยอดเยีย่มด้านการท�างาน

ของชุมชน ได้แก่ โครงการ HPTN067 หน่วยวจิัยเมอืงเคปทาวน์ 

ประเทศแอฟรกิาใต้

 อานิสงส์จากการที่เราได้รับรางวัลยอดเยี่ยมที่ส�าคัญ  

มาถึง 2 รางวัลในช่วงปีเดียวกัน รวมกับรางวัลที่เราเคยได้มา  

ในครั้งก่อน อีกหลายรางวัล บวกกับผลงานที่ยอดเยี่ยมจาก 

เครือข ่ ายของ ACTG น� า โดย อาจารย ์หมอขวัญชัย                               

และของ IMPAACT น�าโดย อาจารย์หมอวิรัต น่าจะท�าให้เรา     

มโีอกาสทีด่อีย่างมาก ต่อการสมคัรขอรบัการพจิารณาเป็น CTU 

อีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ ผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเรา      

เกดิขึ้นได้ กเ็พราะเราทกุคนทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง ได้ร่วมกนัท�างาน

อย่างทุ่มเท ท�างานอย่างเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม ท�าให้เราสามารถ

ก้าวขึ้นมาอยู่ในแนวหน้าของสถาบันวิจัยที่ได้รับการยอมรับ

อย่างกว้างขวางในระดบันานาชาต ิชว่ยสรา้งชือ่เสยีงเกยีรตคิณุ

ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประเทศไทย ทีมผู้บริหาร        

ขอเป็นก�าลังใจ และขอเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราในการ

สร้างสรรค์ผลงานวิจัย สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่า     

เพื่อรับใช้สังคมตลอดไป สมดั่งวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ อันเป็น

ที่รักของเราทุกคน.....พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

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

 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ฯ ได้เข้าร่วม

อ บ ร ม เ รื่ อ ง  “ ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่ ดี เ พื่ อ ก า ร มี ส ่ ว น ร ่ ว ม                                    

(Good Participatory Practice, GPP)” ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์

สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 5-6 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยมี

วิทยากรจากองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ และศูนย์วิจัย   

โรคเอดส์สภากาชาดไทย เป ็นผู ้ถ ่ายทอดความรู ้และ                   

จัดกจิกรรมต่างๆ หลักเกณฑ์ GPP จะเป็นแนวทางมาตรฐาน

ที่ส�าคัญในอนาคตที่นักวิจัยต้องค�านึงถึง และน�ามาปฏิบัต ิ      

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการด�าเนิน 

การวิจัยในทุกขั้นตอน ซึ่งจะส่งผลต่องานวิจัยที่มีคุณภาพ   

การด�าเนินงานวิ จัยที่ราบรื่น และผลการวิ จัยที่ ได ้รับ                 

การยอมรับจากทุกภาคส่วน ในระยะแรกหลักเกณฑ์ GPP     

จะน�ามาทดลองใช ้กับโครงการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์              

เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ก่อนที่จะขยายไปยัง       

งานวจิัยอื่นๆ ต่อไป

 สถาบันฯ ได้รับ 2 รางวัล จากทัง้หมด 4 รางวัล ที่มี

การมอบในที่ประชุมประจ�าปี เครือข่ายวิจัยด้านการป้องกัน

เอดส์ (HPTN Annual Meeting) ณ กรุงวอชงิตันดซี ีประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ระหว่างวนัที ่22-27 ม.ิย. 2555 ทีผ่่านมา ได้แก่

รางวัลการคงอาสาสมัครไว้ยอดเยี่ยม (Best Retention)        

และรางวัลห้องปฏิบัติการยอดเยี่ยม (Best Laboratory        

Performance) ส�าหรับโครงการวิจัยของสถาบันที่อยู ่ใน      

เครือข่ายวิจัย HPTN มี 3 โครงการ ได้แก่ HPTN 052,          

HPTN 058 และ HPTN 063

 ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ 

พ.ญ.ดริน เรือนเป็ง คุณหมอจบจากคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับวุฒิบัตรด้านอายุรศาสตร์  

คุณหมอดรินจะปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ประจ�าโครงการวิจัย 

และให้การดูแลอาสามัครโครงการวิจัยด ้านโรคเอดส์             

ของสถาบันฯ
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 เนื่องด้วยการศึกษาในโครงการวิจัยเรื่อง ผลของยา  

เนวิราพีนในระยะยาวต ่อเซลล์ เพาะเลี้ยงตับ (HepG2)                   

ของ ดร.จีรัง ว่องตระกูล ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัย         

โรคเอดส์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นโครงการ

วจิยัร่วมกบันกัวจิยัจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, มหาวทิยาลยั

มหิดล และสถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) มวีัตถุประสงค์ในการศกึษารูปแบบ

การแสดงออกของโปรตีนจากเซลล์เพาะเลี้ยงตับในสภาวะที่    

ได้รบัยาเนวริาพนีเป็นเวลานานเปรยีบเทยีบกบัสภาวะทีไ่ม่ได้รบั

ยาเนวริาพนี โดยอาศัยเทคนคิทางโปรตโิอมกิซ์

 

  ในระหว่างวนัที ่16-30 พฤษภาคม 2555 ดร.จรีงั และ

น.ส.กนกวรรณ จันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยนักวิจัย ได้มีโอกาสเดินทาง  

ไปปฏบิัตงิานวจิัย ณ ห้องปฏบิัตกิารวจิัยโปรตโิอมกิส์ สถาบัน 

จโีนม ศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิอทุยาน

วทิยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธาน ี โดยได้มกีารพบปะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหว่างคณะผู้ร่วมวิจัย

เพื่อร่วมกันวางแผนงาน

วจิยัทีจ่ะท�าให้สามารถใช้

เวลา 2 สปัดาห์ที ่BIOTEC 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด และยังมีโอกาส

แลกเปลีย่นประสบการณ์

เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ

ที่น�ามาใช ้ ในการช ่วย

วิเคราะห์ผลการทดลอง

ในครั้งนี้  เช ่น เครื่อง                     

MALDI-TOF MS ซึ่งเป็น

เครื่ อ งที่ ใ ช ้ วิ เคราะห ์

โปรตนีเพือ่จ�าแนกว่าเป็นโปรตนีลกัษณะใดและชนดิใด โดยทัว่ไป          

การวิเคราะห์โปรตีน เพื่อจ�าแนกว่าเป็นโปรตีนชนิดใดบ้างนั้น 

ต้องใช้วิธีการหาน�้าหนักโมเลกุล (Mw) เพื่อน�าไปเปรียบเทียบ

กบัฐานข้อมลูของโปรตนีมาตรฐาน วธิกีารใช้งานคอืน�าตวัอย่าง

มาผสมกับสารแมทรกิซ์ ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง ใช้หลักการยงิแสง

เลเซอร์ไปบนตัวอย่างโปรตีน ให้เกิดการแตกตัวของอิออน     

สารที่มีมวลโมเลกุลน ้อยจะเคลื่อนที่ ได ้ เร็วกว ่าสารที่ม ี               

มวลโมเลกุลมาก และจะตกกระทบกับตัวตรวจจับ detector     

ส่งเป็นสญัญาณไปยงัระบบคอมพวิเตอร์ เพือ่วเิคราะห์ผลต่อไป 

เทคนิคนี้สามารถใช้ประยุกต์ได้หลากหลาย เช่น สามารถใช้

จ�าแนกสายพันธุ ์ของแบคทีเรียในระดับ species ได้โดย          

เทยีบเท่ากับการท�า DNA sequencing

  การเดนิทางไปท�าการตรวจวเิคราะห์ตวัอย่างในครัง้นี้

นอกจากท�าให้ได้รบัความรู้เพิม่เตมิในส่วนของการน�าเครือ่งมอื

และวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

ยังได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศของอุทยานวิทยาศาสตร์            

ทีน่่าชืน่ชมด้วย  ดร.จรีงักล่าวว่าได้มโีอกาสใช้บรกิารโรงอาหาร

พลงัแสงอาทติย์ โดยหลงัคาโรงอาหารท�าจากเซลล์รบัพลงังาน    

แสงอาทิตย์เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ภายในโรงอาหาร    

ซึ่งมีผู้มาใช้บริการแน่นมากช่วงพักกลางวัน นอกจากนี้ยังมี

ผลติภัณฑ์ของที่ระลกึ เช่น เสื้อยดืนาโน โดยตัวเสื้อ                              
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มสี่วนประกอบของสาร TiO2 เคลอืบแร่แอพาไทต์ TiO2 มหีน้าที่

ก�าจัดกลิ่นและแบคทีเรีย ส่วนแร่แอพาไทต์ มีหน้าที่ดูดจับกลิ่น

และแบคทเีรยี ซื่งเสื้อยดืผลติภัณฑ์นาโนนี้ เมื่อใช้งานแล้วก็น�าไป

ท�าความสะอาดโดยการผึง่แดดกไ็ด้หรอืสามารถซกัล้างตามปกติ

ก็ได้โดยจะคงความเป็นนาโนได้ประมาณ 30 ครัง้ของการซัก 

 ส�าหรบัเดก็กม็หีนงัสอืเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์ ตัง้แต่ระดบั

อนุบาล-ทุกวัย เช่น นทิาน นวนยิาย แนววทิยาศาสตร์ เช่นนทิาน

ขั้นตอนการวิจัยส�าหรับเด็กประถมเรื่องนกเงือก โดยมี CD       

เสียงนกเงือกประกอบ เกมส์การศึกษาเรื่องกว ่าจะเป ็น                     

ต้นข้าว ฯลฯ (ดร.จรีังกล่าว ว่าไม่ได้รับค่าโฆษณาใดๆ แต่เป็นการ

เล่าสู่กันฟัง) กลับมาที่งานวจิัยต่อ โดยในขัน้ตอนต่อไปจะท�าการ

ตรวจหาชนิดโปรตีนบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการท�าให้เกิดภาวะ          

ตบัอกัเสบเนือ่งจากยาเนวริาพนีด้วยเทคนคิ GeLC-MS โดยได้รบั

ทุนสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิปี 2555

(โครงการการศกึษารปูแบบการแสดงออกของโปรตนีทีเ่กีย่วข้อง

กับความเป ็นพิษต ่อตับเนื่องจากการได ้รับยาเนวิราพีน             

อย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยและในเซลล์เพาะเลี้ยง HepG2) ขณะนี้  

ข้อเสนอโครงการวิจัยได้ผ่านการรับรองเชิงจริยธรรมการวิจัย 

จากคณะกรรมการจรยิธรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัย

เชยีงใหม่ และคณะกรรมการจรยิธรรมสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 จึงได้เริ่มด�าเนินการ              

เก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะจากอาสาสมัครโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อจะได้น�าไปวิเคราะห์หาโปรตีนบ่งชี้   

ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเกดิตับอักเสบในคนด้วย ซึ่งจะได้น�ามา

เล่าสู่กันฟังโอกาสต่อไป...
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ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด 
ผศ.นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์

งานบรกิาร : น.ส.กนษิฐา ไทยกล้า และคณะ ได้ออกให้บรกิาร     

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลหนองป่าครั่ง 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับทางเทศบาล เมื่อวันอาทิตย์            

ที่ 22 กรกฏาคม 2555 มเียาวชนเข้าร่วมกจิกรรมประมาณ 

80 คน มีการจัดฐานความรู ้เรื่องต่างๆ ด้านสารเสพติด        

รวมถึงการเรียนรู ้ผ่านเกมส์ ท�าให้เกิดความประทับใจใน     

กลุ่มเยาวชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล

งานวจิัย :

 โครงการฮักชุมชน

 มีการติดต่อประสานงานกับคณะท�างานในอ�าเภอ

สันก�าแพง สันทราย และแม่แตง อย่างต่อเนื่อง ได้จัดสัมมนา

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2555 

และในปลายปีนี้จะร่วมกันด�าเนินการส�ารวจสุขภาพเยาวชน 

ในพื้นที่ของโครงการอกีครัง้
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งานวจิัย :

 โครงการซูบอกโซน

 ทางเจ้าหน้าทีข่องเครอืข่ายวจิยัป้องกนัการตดิเชื้อ HIV จาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได ้มาเยี่ยมโครงการวิจัยซูบอกโซน                  

และประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนด้านสารเสพติด 

เพื่อแจ้งข่าวการปิดโครงการวจิัย และแจ้งผลวจิัยที่พบว่าการให้ยา

ซูบอกโซนอย่างต่อเนื่อง มีผลช่วยลดการใช้ฝิ ่นและเฮโรอีนลง     

อย่างเห็นได้ชัด พร้อมขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่             

โครงการฯ ที่ได้ร่วมกันด�าเนนิงานมาอย่างต่อเนื่อง

 โครงการศกึษาพฤตกิรรมการฉดียาบ้าในเมอืงเชยีงใหม่

 ได้มกีารเกบ็ข้อมูลครบถ้วนตามแผนงาน และมกีารน�าเสนอ

ผลงานต ่อสาธารณะเมื่ อวั นที่  3 1  กรกฏาคมที่ ผ ่ านมา                                    

ผลการวเิคราะห์เบื้องต้น พบว่ามผีู้ที่ฉดียาบ้าในเมอืงเชยีงใหม่ มทีัง้

กลุ ่มวัยผู ้ใหญ่ที่เคยมีประสบการณ์การฉีดฝิ ่น/เฮโรอีนมาก่อน         

กบักลุม่เยาวชนทีใ่ช้ยาบ้ามานานจนดื้อยา และประสงค์จะได้ฤทธิย์า

ที่แรงขึ้น จึงน�ายาบ้ามาฉีด ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอยู่ในเครือข่ายที่      

เข้ารับบรกิารสุขภาพจากศูนย์ลดอันตรายเชยีงใหม่

 โครงการพัฒนาการบ�าบัดผู ้มีป ัญหาสารเสพติดใน

กระบวนการยุตธิรรม

 ศูนย์ฯ ได้จัดประชุมสรุปผลการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพ

และการใช้สารเสพตดิในเรอืนจ�าต่างๆ ในจงัหวดัเชยีงใหม่และล�าพนู 

ไปเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2555 ร่วมกับหัวหน้ากองการแพทย์       

กรมราชฑัณฑ์ พบว่าระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ในการ

วางแผนดูแลปัญหาสารเสพติดของผู ้ต้องขังได้ดี ในระยะยาว         

ทางเรือนจ�าต่างๆ จะได้หาแนวทางบูรณาการเข้าไปในระบบ         

การท�างานประจ�าต่อไป ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ศูนย์ฯ จะได้  

ด�าเนนิการสมัมนาเรือ่งนี้รว่มกบัทางสถานพนิจิฯ และศนูย์ฝึกอบรม

เด็กและเยาวชนต่อไป
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ดร.ศักดา พรึงลำ ภู

 สารสถาบันฯ นี้ เป็นฉบับที่ 8 แล้วนะครับ ส�าหรับเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่จะถึงนี้ เป็นเดือน ที่มีวันส�าคัญ               

ทางพุทธศาสนา 2 วัน ติดกัน คือวันอาสาฬหบูชา (พฤหัสที่ 2 สิงหาคม) และ วันเข้าพรรษา (ศุกร์ที่ 3 สิงหาคม) ส่วนวันที่             

12 สงิหาคมนี้ ก็เป็นวันเฉลมิพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนินีาถ ซึ่งตรงกับวันอาทติย์ ดังนัน้จงึได้วันหยุด

ชดเชยอกีหนึ่งวันครับ เดอืนสงิหาคมปีนี้ จงึเป็นเดอืนที่มวีันหยุดมากนะครับ เหมาะที่พุทธศาสนกิชนจะใช้โอกาสนี้พาครอบครัว

ไปวัด บ�าเพ็ญ ทาน ศลี และภาวนา ในวันส�าคัญทางศาสนาดังกล่าว รวมทัง้ถอืโอกาส “บอกรัก” คุณแม่ “โอบกอด” ท่านสักนดิ 

พาท่านไปวัด ไปเที่ยว หรือไปทานอาหารด้วยกันกับครอบครัว ใน “วันแม่แห่งชาติ” และตั้งใจท�าความดีตลอดไปเพื่อ                      

“แม่ของแผ่นดนิ”

 ส�าหรับงานของศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ทั้ง 3 หน่วยวิจัยของศูนย์วิจัยฯ ในช่วงนี้ก็ยังเดินหน้าและ     

มคีวามก้าวหน้าต่อไปครับ พอสรุปแยกตามหน่วยวจิัยได้ดังนี้ครับ

หน่วยวิจัยระบบสุขภาพ

 ดร.ศักดา  พรงึล�าภู และ ดร.น�า้ทพิย์  ศรรีักษ์ ได้เข้าร่วม

ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อการ

ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

ปีงบประมาณ 2555 กับทีมวิจัยจากคณะพยาบาลศาสตร์ มช.       

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จ�านวน 5 ครัง้ (คอืในวันที่ 8, 15, 21 

เดือนมิถุนายน, วันที่ 13 กรกฎาคม และ 19 กรกฎาคม 2555)     

เพือ่ระดมสมองในการวเิคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมลูของโครงการฯ 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อจัดท�าร่างรายงาน     

ฉบับสมบูรณ์ของโครงการฯ และจัดท�าร่างคู ่มือการประเมิน

มาตรฐานและตัวชี้วัดการด�าเนนิงานของศูนย์องค์รวม

 หน่วยวิจัยระบบสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะท�างานทีม    

ภาคเหนือของโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทย                

มีโภชนาการสมวัยอนาคต ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

อาคาร 3 มช. ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เพื่อจัดท�ารายงาน          

และการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืนของโครงการฯ และจัดประชุม

ระหว่างคณะท�างานทมีภาคเหนอื ร่วมกบัคณะท�างานจากส่วนกลาง

ซึ่งน�าทมีโดย อาจารย์สง่า  ดามาพงษ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 

ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 3 มช. เกี่ยวกับการ

ขยายพื้นที่ของโครงการฯ ในกลุ่มโรงเรยีนของพื้นที่ สพป.เชยีงใหม่ 

(ส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่) เขต 1          
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หน่วยวิจัยระบบสุขภาพ

 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการร่วมกันจัด     

การอบรมเรื่อง “มาตรฐานการพัฒนาสู่โรงเรยีนโภชนาการสมวัย” 

ให้กับโรงเรียนจ�านวน 93 โรงเรียน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ 

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ส�าหรับการจัดอบรมครั้งนี้เจ้าภาพใหญ่คือ 

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นที่น่ายินด ี          

เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าโครงการพัฒนา

ระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ที่สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ มช. ศูนย์อนามัยที่ 10 เชยีงใหม่ และเครอืข่าย 

ร่วมกันผลักดันมาเป็นเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา ได้รับการยอมรับจาก     

สพป.เชียงใหม่ และเริ่มมีการน�าไปขยายกับโรงเรียนในพื้นที่ต่อไป 

ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายอื่นของโครงการฯ เช่นการเลี้ยงดูเด็ก         

ก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เริ่มมกีารขยับตัวเช่นกัน เช่น ในวันที่ 

13 กรกฎาคม 2555 ทางเทศบาลต�าบลชมภู อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม่ 

ได้เรียนเชิญ ดร.ศักดา  พรึงล�าภู เป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง        

เกีย่วกบัการด�าเนนิงานโครงการพฒันาระบบและกลไก เพือ่เดก็ไทย

มีโภชนาการสมวัย ให ้กับผู ้ดูแลเด็กเล็กในศูนย ์พัฒนาเด็ก            

จ�านวน 3 แห ่งที่อยู ่ ในความดูแลของเทศบาลต�าบลชมภู                       

และผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ดร.ศักดา  พรงึล�าภู ได้รับเชญิ

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับเขต 

ในการประชุมวิชาการ “สรรสร้างนวัตกรรม สร้างมุมมอง และ    

โลกทัศน์ในการดูแลสุขภาพประชาชน พัฒนาบริการปฐมภูม ิ  

ประจ�าปี 2555” ตามที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         

ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมดเิอ็มเพรส จังหวัดเชยีงใหม่  

 ส่วนกจิกรรมอืน่ๆ เพิม่เตมิคอืการท�ารายงานฉบบัสมบรูณ์ 

“โครงการ วิเคราะห์ผลการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ระดับท้องถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนอื ปี 2554”
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หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 มกีจิกรรมในช่วงเดอืนที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

 1. โครงการ วจิัยเรื่อง “การขยายผลการวจิัยมลพษิ

ทางอากาศและผลกระทบสุขภาพ สู่ชุมชนเพื่อการเรียนรู้และ

ลดแหล่งก�าเนิดฝุ่นในอากาศในชุมชนภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย”( GW3) 

 บุคลากรของหน่วยวิจัยร่วมเป็นวิทยากรในรายการ 

“ฟ้าใสไร้ควัน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จงัหวดัเชยีงใหม่ ส�านกัประชาสมัพนัธ์เขต 3 กรมประชาสมัพนัธ์ 

ความถี่  เอฟเอ็ม  93.25 เมกะเฮิรตซ ์  ในช ่วง เวลา                               

17.30 – 18.00 น. ทุกวันจันทร์ ซึ่งนักวจิัยร่วมในโครงการ เช่น 

ผศ.ดร สมพร  จนัทระ คณุอนงค์ศลิป์ ด่านไพบลูย์ และบคุลากร

ของหน่วย เช่น คุณไชยวรรฐ ศิริมาเมือง คุณอุบลวรรณ 

ชัยมงคล และคุณวัชรพล พลเยี่ยม เป็นต้น 

 2. นักวิจัยจากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ศูนย์วิจัยด ้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร ์สุ ขภาพ มหาวิทยาลัย เชียงใหม ่  น� า โดย                        

ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล ดร.สุรัตน ์  หงษ ์สิบสอง                        

คุณธัญภรณ์  เกิดน้อย และ ผศ.สุชาติ  เกียรติวัฒนเจริญ          

ร ่ วมกิจกรรมวันมหิดลกับมูลนิธิ โรงพยาบาลสวนดอก                         

ณ อบต.แม่สาบ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม่ เมือ่วันที ่8 กรกฎาคม 2555 

ทั้งนี้หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้ร่วมกิจกรรมเสวนา    

ในหัวข้อ ปัญหาหมอกควัน และเรื่องสารเคมีป้องกันก�าจัด       

ศัตรูพืช นอกจากนี้ยังมีการน�าเครื่องวัดปริมาณฝุ ่นละออง     

ขนาดเล็กไปตดิตัง้เพื่อวัด ปรมิาณฝุ่น และแสดงสัณฐานของฝุ่น 

เช่นเดยีวกบัการสาธติการล้างผกัอย่างไรให้ปลอดภยัจากสารเคม ี

ท�าให้ชาวบ้านได้รับความรู ้  และสามารถน�าไปปรับใช ้ใน                

ชวีติประจ�าวันได้อกีด้วย
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

 งานวจิัยในโครงการที่ด�าเนนิการในช่วงนี้ได้แก่ 

1. โครงการ “การศึกษาน�าร่องเรื่องการบริโภคอาหารในผู้ป่วย        

ที่ตดิเชื้อเอชไอวใีนภาคเหนอื”

 - อยู่ระหว่างการจัดท�ารายงานการวจิัย

2. โครงการ “การศึกษาถึงผลการบริโภคอาหารที่มีปริมาณ

คาร์โบไฮเดรตต�่าปานกลาง ต่อผลของการเกิดความผิดปกต ิ        

ของรูปร่างและความผดิปกตขิองระดับน�า้ตาลและไขมันในเลอืด”

 - อยู ่ระหว ่างยื่นเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณา                  

เชงิจรยิธรรมจากคณะกรรมการพทิกัษ์สทิธิส์วสัดภิาพและป้องกนั

ภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

3. กิจกรรม คุณค่าทางโภชนาการ สถานการณ์การปนเปื้อน        

วัตถุเจือปน ของไส้อั่วในอ�าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ

หลกั การเพิม่มลูค่าผลผลติทางการเกษตรอาหาร ภาคเหนอื: ไส้อัว่ 

 - คณะผูท้รงคณุวฒุอิยูร่ะหว่างพจิารณาร่างรายงานฉบบั

สมบูรณ์ หลังจากได้รับผลการประเมินแล้วจะได้น�ามาปรับปรุง   

เพิ่มเตมิในการจัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการฯ

4. กิจกรรม การจัดตั้งเครือข่ายพัฒนาศักยภาพอาหารพื้นเมือง  

และตรวจสอบปริมาณสารตกค้างปนเปื ้อนในอาหารพื้นเมือง     

ภาคเหนือ ในโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ “การเพิ่ม

ศักยภาพผู้ผลติอาหารพื้นเมอืงในเขตจังหวัดภาคเหนอื”

 - จัดท�ารายงานความก้าวหน้าของโครงการไตรมาส ๓ 

ส่งให้โครงการฯ
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

5. การประเมนิสถานการณ์ภาวะไอโอดนีในหญงิวยัเจรญิพนัธุ์และ

เด็กวัยเรยีนในประเทศไทย

 -  ได้ด�าเนนิการลงภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูล ในช่วงวันที่ 

28 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม 2555 ในหญิงวัยเจริญพันธุ ์     

(จ�านวน 227 คน) และเด็กวัยเรยีน (จ�านวน 227 คน)  ของโรงเรยีน 

11 แห่งในจงัหวดัเชยีงราย ได้แก่ รร.โป่งน�า้ร้อนวทิยา (อ.เวยีงป่าเป้า) 

รร.บ้านป่าถ่อน (อ.แม่สรวย) รร.ปางเกาะทราย (อ.พาน)       

รร.อนุบาลพญาเม็งราย และ รร.บ้านห้วยก้าง (อ.พญาเม็งราย) 

รร.บ ้านป่าเหมือด (อ.แม ่สาย) รร.บ ้านดอนไชย (อ.เทิง)                   

รร.บ้านห้วยเม็ง (อ.เชียงของ) รร.บ้านทรายทอง (อ.เวียงแก่น) 

รร.บ้านผาจ ี(อ.แม่ฟ้าหลวง) รร.บ้านโล๊ะป่าตุ้ม (อ.เมอืง)

 - ส�าหรับข้อมูลที่เก็บได้แก่ การวัดสัดส่วนร่างกาย 

ประกอบด้วย น�้าหนัก ส่วนสูง เส้นรอบเอว และเส้นรอบสะโพก   

เก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจปรมิาณไอโอดีน เก็บตัวอย่างเลอืด

ร้อยละ 50 ของหญิงวัยเจริญพันธุ ์และนักเรียนอาสาสมัคร           

เพื่อตรวจ TSH, Tg และ T4 สัมภาษณ์ข้อมูลท่ัวไปและความถี่       

ของการบรโิภคอาหารใน 1 เดอืนที่ผ่านมา รวมทัง้การเก็บตัวอย่าง

เกลือบริโภคในครัวเรือน และตัวอย่างเครื่องปรุงรสที่นิยมใช้        

มากที่สุด 3 อันดับแรกของครัวเรอืนอาสาสมัครแต่ละโรงเรยีน 
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ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์  ต�าแหน่ง                      

ผู ้อ� านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์สุขภาพ ในโอกาสที่ ได ้รับ                       

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ด�ารงต�าแหน่ง ศาสตราจารย์     

ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552  ตามประกาศ  

ส�านักนายกรัฐมนตร ีลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ คว้ารางวัลใหญ่

ระดับโลกจากการประชุม HPTN ถึง 2 รางวัล

 จากการประชุม HPTN Annual Meeting ณ เมืองวอชิงตัน ดีซ ี

ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ น�าโดย ศ.นพ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์       

ผู ้อ� านวยการสถาบันฯ น�าทีมนักวิจัย  เข ้าร ่วมประชุมดังกล ่าว                                   

ซึ่งการประชุมนี้ประกอบด้วยผู้ที่ท�างานวิจัยและศึกษา ด้าน HIV / AIDS 

จ�านวนทั้งสิ้น 65 ประเทศ 153 หน่วยงานทั่วโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อ    

รายงานผลความก้าวหน้าในการวิจัยการศึกษา ด้าน HIV/ AIDS                        

และในท้ายของการประชุมคณะท�างานได้ประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติ

จากการศกึษาการวจิยั โดยมรีางวัลทัง้สิ้น 4 รางวัล สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพได้รับรางวัล ใหญ่ 2 รางวัลอันได้แก่ HIV Prevention Trials Network 

2010-2011 outstanding Performance site Award Best Laboratory         

Performance และ HIV Prevention Trials Network 2010-2011 outstanding 

Performance site Award Best Retention
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 สืบเนื่องจากการที่องค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 

(USFDA) ประกาศรับรองให้ใช้ยาทรูวาดา ของบรษิัท ไกลดี ไซเอนซ์ ของสหรัฐฯ 

เพือ่ใช้เป็นยาป้องกนัการตดิเชื้อไวรสั  เอชไอวเีอดส์ เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2555 

ที่ผ่านมา

 ศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ระบุว่าต้องดูค�าแถลงของ อย. สหรัฐฯ จะเห็นว่า

เขาอนุมัตใิห้ใช้ยาในประชากรกลุ่มที่มคีวามเสี่ยงสูง พร้อมกับย�า้ว่าจะต้องตรวจ

หาเชื้อกอ่นเพือ่ให้แน่ใจว่าไม่มเีชื้อเอชไอวอียูใ่นรา่งกาย เพราะอาจท�าให้ดื้อยาได้ 

และยงับอกอกีว่าหากจะใช้ยานี้ได้ต้องเข้าใจเรือ่งการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่ง    

โดยเฉพาะเรือ่งการไม่สวมถงุยางอนามยัขณะมเีพศสมัพนัธ์ ยาตวันี้ไม่ได้มาแทนที่

ถุงยางอนามัย เพราะยาทรูวาดาอาจสามารถต้านโรคเอดส์ได้ แต่ยังมีอีก       

หลายโรคที่มาพร้อมกับการมเีพศสัมพันธ์ ทัง้ หนองใน ซฟิิลสิ และอกีหลายโรค 

ดังนัน้ขณะนี้ ถุงยางอนามัยจงึเป็นการป้องกันเอดส์ที่ดทีี่สุด และกลุ่มเสี่ยงก็ต้อง

ใช้ยาควบคู่กันไปด้วย

อ ย . ส ห รั ฐ ฯ

ประกาศรบัรอง

ยาต้านเอดส ์

"ทรูวาด้า"
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 คณะผูบ้รหิาร และบคุลากรของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมนิระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ประกอบด้วย รศ.ดร.อารวีรรณ  กลั่นกลิ่น 

รศ.สพ.ญ.ดร.เจนนุช  ว่องธวัชชัย รศ.น.สพ.นิวัฒน์  สินสุวงศ์       

และ ผศ.อภิชาติ  สินธุบัว พร้อมกับน�าเสนอความเป็นมาและ

กจิกรรมการด�าเนนิงานของสถาบนัฯ ณ ห้องประชมุ Donald Jeffrey 

Gibson วันที่ 19 มถิุนายน 2555

สถาบันฯ เข้ารับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน  

คุณภาพฯ คณะกรรมการฯ แย้มได้คะแนนเพิ่มอย่างมีนัยส�าคัญ

Thai FDA เข้าตรวจโครงการวิจัยของสถาบันฯ

 คณะผู้ตรวจตราการวิจัยจากส�านักงานคณะกรรมการ       

อาหารและยา ประเทศไทย (Thai FDA) เข้าตรวจตราโครงการวจิัย      

Protocol No. IMPAACT P1083 ของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม ่  โดยมีคณะนักวิจัยของสถาบันฯ                     

ให้การต้อนรับ พร้อมกับอ�านวยความสะดวกในการตรวจตรา      

เมื่อวันที่ 11 มถิุนายน 2555

 หลงัจากนัน้ รศ.นพ.สวุฒัน์  จรยิาเลศิศกัดิ ์ผู้อ�านวยการ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ ได้พาคณะกรรมการฯ ตรวจเยีย่ม

ส่วนงานต่างๆ และผลจากการศึกษาข้อมูลต่างๆ รวมถึงการ

สัมภาษณ์ผู ้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ ก็ท�าให ้                       

คณะกรรมการฯ เสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมินฯ    

ว่าในสถาบนัฯ ในภาพรวมมกีารปรบัปรงุคณุภาพตามตวัชี้วดัต่างๆ 

ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการประเมินเมื่อปีที่ผ่านมา จึงท�าให้มีคะแนน  

เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอย่างมนีัยส�าคัญ

"Visitor"

...
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"Vistior"

 นักวิจัยโครงการซูบอกโซนจากสหรัฐอเมริกา มาพบ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนด้านสารเสพติด สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปิดโครงการ 

พร้อมกับซักถามข้อข้องใจและปรึกษาหาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

โดยม ีนพ.อภนิันท์ อร่ามรัตน์ และคณะกรรมการที่ปรกึษาชุมชน 

ให้การต้อนรับและร่วมกันให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย

ต่อไป

นักวิจัยซูบอกโซน สหัฐอเมริกา 

พบคณะกรรมการทีป่รกึษาชมุชนดา้นสารเสพตดิ

 งานกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร กองพฒันานกัศกึษา ส�านกังานมหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ มช. และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�านักศึกษาจาก       

Hong Kong University of Science & Technology ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน  

และศึกษาดูงานระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมj และ Hong Kong             

University of Science & Technology เข้าเยีย่มชมหน่วยวจิยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ 

ศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มช. 

เมือ่วนัที ่7 มถินุายน 2555 เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นองค์ความรู้และประสบการณ์

โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            

ซึ่งม ีดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล นักวจิัยอาวุโส คุณธัญภรณ์  เกดิน้อย หัวหน้า

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยให้การต้อนรับ        

พร้อมกับบรรยายผลงานวิจัย และชมห้องปฏิบัติการของหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ ท�าให้นักศกึษาได้รับความรู้เป็นอย่างมาก

นศ.จาก Hong Kong University of Science & Technology 

เข้าดูงานหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

...
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ส�านกัขา่ว CNS ท�าขา่วความคืบหนา้

    งานวิจัยด้านโรคเอดส์ของสถาบันฯ

 ส�านักข่าว Citizen News Service (CNS) ซึ่ง

น�าเสนอประเด็น ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ HIV/AIDS 

เข ้าสัมภาษณ์ ศ.นพ.สุ วัฒน ์   จริยาเลิศศักดิ์                       

ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็นสถานการณ์ของ 

โรคเอดส์ในปัจจุบัน, โครงการวิจัย Microbicide      

แ ล ะ ค ว า ม ก ้ า ว ห น ้ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า                                   

การติดเชื้อเอดส์ของกลุ่มชายรักชาย และความเห็น

ต่อกรณีที่ FDA ของสหรัฐอเมริกา ประกาศอนุมัต ิ

Truvada approved as PrEP ด้วย นอกจากนี้ยังได้ 

เยีย่มชมหน่วยทีเ่กีย่วข้องกบังานวจิยัทีท่�าให้สถาบนัฯ     

ได้รับรางวัล Best Laboratory และ Best Retention 

ประจ�าปี 2010 – 2011 จากการประชุม HPTN           

ครัง้ที่ผ่านมาด้วย
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ร่วมแรง ร่วมใจ ฝ่าวิกฤตยาบ้าไอซ์

ด้วยพลังแผ่นดิน
Gang SAA ในนามศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัย     

วิทยาศาตร์สุขภาพ ร่วมเผยแพร่ให้ความรู้ผลกระทบด้าน            

สารเสพติดผ่านสื่อโปสเตอร์ในบูธของศูนย์วิชาการด้าน      

ยาเสพติด ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด        

ในงานการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 13          

ปี 2555 “ร่วมแรง ร่วมใจ ฝ่าวิกฤตยาบ้าไอซ์ ด้วยพลัง

แผ่นดิน” ระหว่างวันที่  18 - 20 กรกฎาคม 2555                        

ณ ห้องประชุมอิมแพ็ค คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 9 

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดยสถาบันธัญญารักษ์  

โดยเพยีงแค่ช่วงครึ่งวันแรกผู้เข้าร่วมประชุมก็ให้ความสนใจ         

สื่อโปสเตอร์ให้ความรู ้ผลกระทบด้านสารเสพติดของ      

Gang SAA เป็นจ�านวนมาก หลายส่วนที่ไม่สามารถเข้ามาดู

หรือสอบถามได้ จนท�าให้ทางศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด 

ปปส. จ�าเป็นต้องขยายพื้นที่ในส่วนจัดแสดงโปสเตอร์      

Gang SAA แยกออกไป เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมที่สนใจ

"Doing & Training"

"แกง๊คซ์า่" ลยุใหค้วามรูเ้รือ่งสารเสพตดิและ   

   เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ เรือนจ�า จ.ล�าพูน
ทีมวิจัยด ้านสารเสพติด (แก ๊งค ์ซ ่า)  สถาบันวิ จัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ได้รับการเชญิ

จากเรอืนจ�า จงัหวดัล�าพนู ไปให้ความรูเ้กีย่วกบัสารเสพตดิ

และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์แก่กลุม่ผูต้้องขงัหญงิในเรอืนจ�า 

จ�านวน 25 คน ตามโครงการโปรแกรมแก้ไข และฟื้นฟู       

ผู้ต้องขังคดยีาเสพตดิ (ผู้ค้ารายย่อย) โดยการจัดกจิกรรม

ในครั้งนี้ เน้นถึงโทษและพิษภัย ตลอดจนผลกระทบที่       

เกิดจากการใช้สารเสพติด รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ผ่านกจิกรรม “ฐานการเรยีนรู”้ เพือ่สร้างความตระหนกัถงึ

อันตรายและโทษจากการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ 

เมื่อวันที่ 6 มถิุนายน 2555

...

“แก๊งค์ซ่า” พาทีมงานให้บริการวิชาการ

        เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก          

ทีมวิจัยสารเสพติด (แก๊งค์ซ่า) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม   

กับน้องๆ ศูนย์ฝ ึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7        

อ�าเภอแม่รมิ จังหวัดเชยีงใหม่ โดยมกีาร เล่นเกมกับน้องๆ 

ในศูนย์ฝึกฯ พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโทษของ    

ยาเสพตดิ ท�าให้น้องๆ ได้รับความสนุกสนาน และมคีวามรู้

เพิ่มขึ้น ถือเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งใน

พันธกจิหลักของสถาบันฯ อกีด้วย

...

...
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ร่วมแรง ร่วมใจ ฝ่าวิกฤตยาบ้าไอซ์

ด้วยพลังแผ่นดิน
Gang SAA ในนามศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัย     

วิทยาศาตร์สุขภาพ ร่วมเผยแพร่ให้ความรู้ผลกระทบด้าน            

สารเสพติดผ่านสื่อโปสเตอร์ในบูธของศูนย์วิชาการด้าน      

ยาเสพติด ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด        

ในงานการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 13          

ปี 2555 “ร่วมแรง ร่วมใจ ฝ่าวิกฤตยาบ้าไอซ์ ด้วยพลัง

แผ่นดิน” ระหว่างวันที่  18 - 20 กรกฎาคม 2555                        

ณ ห้องประชุมอิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 9 

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดยสถาบันธัญญารักษ์  

โดยเพยีงแค่ช่วงครึ่งวันแรกผู้เข้าร่วมประชุมก็ให้ความสนใจ         

สื่อโปสเตอร์ให้ความรู ้ผลกระทบด้านสารเสพติดของ      

Gang SAA เป็นจ�านวนมาก หลายส่วนที่ไม่สามารถเข้ามาดู

หรือสอบถามได้ จนท�าให้ทางศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด 

ปปส. จ�าเป็นต้องขยายพื้นที่ในส่วนจัดแสดงโปสเตอร์      

Gang SAA แยกออกไป เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมที่สนใจ

...

“แกง๊คซ์า่”รว่มกบัเทศบาลต�าบลหนองปา่ครัง่

      ให้ความรู้เด็กและเยาวชนเรื่องสารเสพติด
ทีมวิจัยสารเสพติด (แก๊งค์ซ่า) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่เทศบาลต�าบล  

หนองป่าครั่ง อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ ในโครงการ “จุดเปลี่ยน

ชีวิต” ที่ทางเทศบาลจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่

ตระหนักถึงเรื่องการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงอายุให้มีคุณค่า   

และห่างไกลจากสิ่งอบายมุขทัง้หลาย วันที่ 22 กรกฎาคม 

2555 โดยในส่วนของทีมวิจัยสารเสพติด ได้มีกิจกรรม

สนัทนาการพร้อมกบัให้ความรูเ้รือ่งสารเสพตดิ และโทษของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่เด็กและเยาวชนกว่า 80 คน      

ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในการบริการวิชาการแก่

ชุมชนด้วย

...

ฮกัชมุชนสมัมนาเพือ่จดุประกายชมุชน

                ต้านยาเสพติด
โครงการวจิยัฮกัชมุชน ศนูย์วจิยัด้านสารเสพตดิ สถาบนัวจิยั

วิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดสัมมนาการขับเคลื่อนชุมชน        

เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาสารเสพตดิ และพฤตกิรรมเสีย่ง

ทางเพศในเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอดิศร    

ก�าเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู ้กล่าวเปิดงาน          

โดยในทีป่ระชมุสัมัมนา มกีารแลกเปลีย่นระหว่างการท�างาน

ในชมุชน ทัง้อ�าเภอสนัก�าแพง อ�าเภอแม่แตง อ�าเภอสนัทราย 

และอ�า เภออื่นๆ เพื่ อ เป ็นต ้นแบบและหาแนวทาง                      

การด�าเนนิงานในอนาคตต่อไป

...
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"Doing & Training"

ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ       

ท�ากิจกรรมกับชุมชนใน อ.สันทราย วันสิ่งแวดล้อมโลก

 คณุธญัภรณ์  เกดิน้อย หวัหน้าหน่วยวจิยัสิง่แวดล้อมและ

สุขภาพ ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ มช. น�าคณะนักวจิัยร่วมกจิกรรมในโครงการ

บรกิารวชิาการสู่ชุมชนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มถิุนายน 

2555 ณ วัดและโรงเรยีนบ้านแม่แก้ดน้อย ต.สันทราย อ.สันทราย 

จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้มีการพัฒนาวัดและโรงเรียนพร้อมกับปลูกต้นไม้ 

โดยมทีัง้ครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนบ้านแม่แกด้น้อยร่วมกจิกรรมด้วย

เป็นจ�านวนมาก ถือเป็นการปลูกฝังให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอกีด้วย

...

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ลงพื้นที่ 

อ.สะเมิง พร้อมเสวนาให้ความรู้แก่ชุมชน

 นักวิจัยจากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัย

ด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพประยกุต์ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ น�าโดยคณุธญัภรณ์  เกดิน้อย, ดร.ทพิวรรณ  

ประภามณฑล และ ผศ.สุชาติ  เกียรติวัฒนเจริญ ร่วมกิจกรรม   

วนัมหดิลกบัมลูนธิโิรงพยาบาลสวนดอก ณ อบต.แม่สาบ อ.สะเมงิ 

จ.เชยีงใหม่ เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2555 ทัง้นี้หน่วยวจิยัสิง่แวดล้อม

และสุขภาพได้ร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ ปัญหาหมอกควัน      

และเรื่องสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ยังมีการน�า  

เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไปติดตั้งเพื่อวัดปริมาณฝุ่น 

และแสดงสณัฐานของฝุน่ เช่นเดยีวกบัการสาธติการล้างผกัอย่างไร

ให้ปลอดภัยจากสารเคม ีท�าให้ชาวบ้านได้รับความรู้ และสามารถ

น�าไปปรับใช้ในชวีติประจ�าวันได้อกีด้วย
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"Doing & Training"

RCU จัดอบรม SOP 

“Preparation for an FDA    Inspection”

 หน่วยงาน Regulatory Compliance Unit (RCU) 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดัอบรม 

SOP เรื่ อง “Preparat ion fo r  an FDA Inspect ion”                                          

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่  7 มิถุนายน 2555                   

โดยมี ดร.สุกัญญา  ลินพิศาล เป็นผู้บรรยาย เพื่อเตรียม         

ความพร้อมส�าหรับการตรวจสอบจากองค์การอาหารและยา 

ประเทศไทย ซึ่งจะมาตรวจสอบในวันที่ 11-13 มถิุนายน 2555

          สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

โดย ดร.สุกัญญา  ลนิพศิาล หน่วย Regulatory Compliance Unit 

(RCU) จัดอบรม SOP เรื่อง “Financial Conflict of Interest in the 

US PHS Funded  Research” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1         

วันที่ 8 มถิุนายน 2555 

อบรมด้านการเงินในการขอทุน

ต่างประเทศ

...

...

นักวิจัยของสถาบันฯ เข้ าร่ วมการประชุม              

Thailand HIV/AIDS CTU Full Group Meeting

 คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วย CTU และโครงการวิจัย       

ทีเ่กีย่วข้องกบั HIV สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่ เข้าร่วมการประชุม Thailand HIV/AIDS CTU Full Group 

Meeting ณ Thai Red Cross AIDS Research Center สภากาชาดไทย 

กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 มถิุนายน 2555
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"Doing & Training"

RCU จัดอบรมการป้องกัน

การติดเชื้อในบุคลากรทีมสุขภาพ

 หน่วยงาน Regulatory Compliance Unit (RCU) สถาบนัวจิยั

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม             

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ และการป้องกันการติดเชื้อเอชไอว ี         

และไวรัสตับอักเสบในบุคลากรทีมสุขภาพ โดยมี ผศ.ดร.นงเยาว์  

เกษตรภบิาล บรรยายหัวข้อ การปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการแพร่กระจาย

เชื้อแบบมาตรฐาน และม ีพญ.นันทสิา  โชตริสนริมติ บรรยายหัวข้อ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและการป้องกัน

การตดิเชื้อเอชไอว ีและไวรสัตบัอกัเสบในบคุลากรทีส่มัผสัเลอืด หรอื

สารคัดหลั่ง ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคาร 1 วันที่ 17 กรกฏาคม 2555

...

RCU จัดอบรม DPRS

 หน่วย Regulatory Compliance Unit (RCU) สถาบันวจิัย

วทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดัการอบรม “DAIDS     

Protocol Registration Policy and Manual, Version 2.0, May 2012”      

โดยม ีดร.สุกัญญา  ลนิพศิาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ โดยเฉพาะ

ในเรือ่ง DAIDS Protocol Registration System (DPRS) ณ ห้องประชมุ 

DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2555
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"Activities"

ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจ�าปี 2555

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

จัดการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจ�าปี 2555 ณ อาคาร 1                

ของสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้บุคลากร

ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง และรู้จักการรักษาสุขภาพของตนเอง       

อกีด้วย

ส�านักหอสมุดจัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ปีที่ 2

 ส�านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดักจิกรรมเปิดโลก

การเรียนรู้ปีที่ 2 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 24 

กรกฎาคม 2555 เพื่อแนะน�าบริการและทรัพยากรสารนิเทศ        

ของส�านักหอสมุด ตลอดจนบรกิารสมัครสมาชกิ และต่ออายุบัตร

ของส�านักหอสมุดด้วย ท�าให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้รับความ

สะดวกจากกจิกรรมครัง้นี้อย่างมาก

...
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 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ร่วมท�าบุญในพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ ประตูสวนดอก   

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยม ี   

ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่        

เป็นประธานในพิธี พร้อมกับมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่     

เป็นจ�านวนมากเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง      

และเมอืงเชยีงใหม่ด้วย
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 ศ.นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักด์ ผู้อ�านวยการ

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากร

ของสถาบันฯ ท�าพธิหีล่อเทยีนพรรษา ประจ�าปี 2555 

วันที ่20 กรกฎาคม 2555 เพือ่เป็นการอนรุกัษ์ สบืสาน

วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

ตลอดจนเสริมสร้างความรักสามัคคีแก่บุคลากรของ

สถาบันฯ

  จากนั้นสถาบันฯ ก็ ได ้ร ่วมกันน�าเทียน                 

ที่หล่อขึ้นเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา และสมโภช

เทยีนพรรษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ประจ�าปี 2555 

ณ ศาลาธรรม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ด้วย
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คณะนิติศาสตร์ เนื่องในโอกาสพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร

เรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ วันที่ 2 มิถุนายน 2555

คณะวิจิตรศิลป์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี   

      คณะวิจิตรศิลป์ วันที่ 8 มิถุนายน 2555

"สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กร

เนื่องในโอกาสต่างๆ ดังต่อไปนี"้

คณะศึกษาศาสตร์  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา             

คณะศกึษาศาสตรค์รบรอบ 44 ป ีวนัที ่2 กรกฎาคม 2555
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คณะวิจิตรศิลป์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี   

      คณะวิจิตรศิลป์ วันที่ 8 มิถุนายน 2555

ส�านักหอสมุด เนื่องในวันสถาปนาห้องสมุด ครบรอบ    

            48 ปี วันที่ 19 มิถุนายน 2555

"สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กร

เนื่องในโอกาสต่างๆ ดังต่อไปนี"้

ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) เนื่องในพิธี

ท�าบุญครบรอบ 30 ปี ITSC วันที่ 5 กรกฎาคม 2555
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ตารางกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบรหิารสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ

A Tentative Programme for the Visit of Dr. Samlee Plianbangchang, Regional Director, WHO, 

South-East Asia (09.30 - 13.00 น.)

7        สงิหาคม 2555

15       สงิหาคม 2555

สิงหาคม 2555

กันยายน 2555
          กันยายน 2555 สัมมนาเชงิปฏบิัตกิาร เรื่อง Workshop on Scientific Manuscript Writing โดยวทิยากร 

professor Bruce G. Weniger

สถาบันฯ จัดท�าระบบ LED TV เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถาบันฯ 

ในระยะเริ่มแรก ทดลองติดตั้งไว้ที่ ชั้น 1 อาคาร 1 และคาดว่าจะขยายไปยัง

อาคาร 2 และอาคาร 3 ต่อไป ในภายหลัง

         หน่วยงาน โครงการวิจัยใด ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ตนเอง 

สามารถส่ง presentation มาได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ VDO, Powerpoint 

ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ 

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

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

ธรณีนี่นี้ใครครอง ...  น้องปอ(กอญ่า)<_>ขุดเอง  ลงมือเองอ่ะ ที่ตรงนี้ของช้าน..น คนเดียว มะต้องมีพี่อาทิจ 

มาเอี่ยวด้วยหรอก (งอล...ล) ว่าแต่ขุดหาไรคะนั่น หาสมบัติคุณย่า หรือถางหญ้า... เตรียมพื้นที่ปลูกข้าว.......ค๊า

!?...

เวลาทำางานน่ะ ไม่มีรมณ์จะถ่ายรูปกับใคร อยากถ่ายก็ถ่ายไป ช้านน...มะสน ยังไงก็มะมอง มะชอบกล้อง!



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  34

อุ๊ย...ฟันเหล็กเจาะฟันเหล็ก หน้าตาแอบละม้าย

คล้ายกันด้วยอ่ะ ..ยังกะฝาแฝด คุงพี่กะคุงน้อง

อ้าว! น้องวรรณเจาะเลือดครา..นี้ ชีมะเป็นลมแล้ว..รึ ?

ดีใจด้วยน๊า...ยิ้มร่ามีคนให้ซบอก เอ๊ะ..แต่ไหงติ๊ง..โหน่ง 

หนา้ซดีแทนซะละ่ ออ..เขา้ใจแระสงสยัชจีะถา่ยทอดพลงั

ความกลัวสุดขีดให้  โหน่งเลยถูก Absorb....โถๆๆ...

อาจารย์เกรียงไกรยิ้มสู้..บอกว่ามะเห็นเจ็บเลย..ครับ

มดกัดยังเจ็บกว่า แสบๆคันๆ นี่เฉยๆแค่ชิวๆ...คร๊าบ..บ

ขอปรบมือให้.....น้องเดียร์ มือเจาะไร้เทียมทาน    

จบัสลิง้คไ์ดน้ิง่มากๆ ไมม่กีระตกุ...ขนาดลงเขม็เจาะ

ไปแล้ว..แทบไม่รู้สึกอะไร สงบนิ่ง ประหนึ่งเข้าฌาน 

ท�าสมาธิ ดูหน้าน้องเชิดสิ การันตีได้...ค๊า
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มา ม๊ะ . . .มาดูฟิลลิ่ งแต่ละคนตอนเจาะเลือด                  

ตรวจสุขภาพประจ�าปีกันหน่อยเร้ว..ว  เลือกเอา         

ใครจะใช้สลิ้งค์ หรือบัตเทอร์ฟลาย ดูท�าหน้าเข้าสิ... 

แบบเดียวกันหมดเรย ย.....แหม คนเชียร์ก็มาเป็น    

ก�าลังใจให้...สู้ๆ  แต่ไฉน น้อง..อ้อยหวานเอามือ        

กุมหน้าปิดบังอ�าพรางใบหน้าอยู่คนเดียว เหมือนถูก     

พี่จุ๋มบังคับถ่ายคลิป ประกอบค�ารับสารภาพ ในข้อหา

คดียาเสพติด ยังงั้นล่ะคะ..
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเมาท์แห่งไร่เห็ด

 หลายๆ คนคงสงสัยว่าท�าไมระยะนี้พื้นที่ในบริเวณโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ท�าไมถึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

มีอาคารสถานที่ก่อสร้างผุดขึ้นมากมาย แต่บางคนคงไม่แน่ใจนะว่าอาคารหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ มีอะไรบ้าง วันนี้พี่แมงเม้าท์แห่ง 

ไร่เห็ด (RIHES) จะมาเล่าให้ฟังนะคะ

 อันดับแรกก�าลังก่อสร้างอยู่เลยบริเวณใกล้สนาม

ฟุตบอล เค้าว่าเค้าจะสร้างอาคารจอดรถนะ...โอ้วววววววววว    

แม่เจ้า จอดรถได้ถึง 1,000 คันเลย คราวนี้พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด 

คงมีที่จอดรถทุกวันแน่ ไม่ต้องทนวนหาที่จอดรถโดยไร้จุดหมาย

อีกแล้ว ดีใจจัง แต่เอ!!!! เห็นเค้าบอกว่าจะสร้างเสร็จ    

ใ น เ ดื อ น เ ม ษ า ย น  5 6  โ อ ย . .  ต้ อ ง ท น อี ก ตั้ ง                                      

หลายเดือน...ฮือ..ฮือ..ฮือ 

 มีคนถามพี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ดว่า อาคารจอดรถนี่

นอกจากจอดรถแล้วจะมีไรอีกบ้าง พี่แมงเม้าท์ไปหาค�าตอบ         

มาใหค้ะ่..... เคา้จะยา้ยธนาคารไทยพาณชิยม์าอยูท่ีอ่าคารจอดรถ 

ข้างสนามฟุตบอล ส่วนพื้นที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จะท�าเป็นพื้นที่ 

green zone เพื่อสุขภาพของเราชาวสวนดอก จะได้มีพื้นที่เขียวๆ 

ไว้หายใจ 

 อกีอนันงึนีต่ดิกะ RIHES 1 ของเราอนันีเ้ราตอ้งโดนภาวะ

ฝุ่นหมอกควัน เต็มๆ แน่ พ่อแม่พี่น้อง เพราะว่าเค้า        

จะสร้างตึกข้างเราตรงที่ฉุกเฉินเก่า เค้าจะท�าเป็นอาคาร OPD   

ห้องผ่าตัด ห้องพักพิเศษ เห็นว่าจะท�าการก่อสร้างภายในสิ้น          

ปี 55 นี้ งานนี้เตรียมปรึกษาหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ดร.ทพิ พีธ่ญัญา่ เปน็การดว่น วา่เราจะปอ้งกนัภาวะฝุน่หมอกควนั

ได้อย่างไร  ไม่ให้เป็นอันตรายกับสุขภาพเรา อิ..อิ..        

ใช้ประโยชน์จากนักวิจัยซะงั้น 
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 พูดถึงเรื่องสวนดอกมามากมาย ยังไม่ได้พูดถึง              

ไร่เห็ด RIHES ของเราเลย ก่อนอื่นต้องมาด้วยข่าวแสดงความยินดี

ก่อนนะค่ะ เรามี ดร.จบใหม่ๆ หมาดๆ ถึงสองคน     

โอ้โฮ ดร.ศุภชัย  ศักดิ์ขจรภพ และดร.สุรัตน์  หงส์สิบสอง งานนี้ 

ดร.ทั้งสองค่ะจะเลี้ยงที่ไหนเอ่ย พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด 

จะตามไปกินนะค่ะ ที่ส�าคัญพี่แมงเมาท์ชอบดื่ม....นะจะบอกให้....

 เมื่อตอนต้นเราเล่าไปว่าคณะแพทย์เค้าปรับปรุงอาคาร

ไปมากมาย RIHES เราก็ใช่ย่อยนะค๊ะ จะสร้างห้องเก็บเอกสาร

ส�าหรับโครงการวจิัย NIH ที่อาคาร 2 เห็นว่าเค้าก�าลังด�าเนนิการ

อยู่ งานนี้พี่แมงเมาท์แอบไปเห็นพี่แอ๋วเจ้าแม่พัสดุเครียดมาก 

เพราะระยะเวลาในการปรับปรุง น้อยนิด.. เอานะค่ะ    

เจ้าแม่พัสดุ  พี่แมงเมาท์เอาใจช่วย...

 พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด ได้ยินมาว่าช่วงนี้เจ้าแม่อ้อย      

จะท�ามาตรการประหยัด งานนี้น่ากลัวมาก เจ้าแม่อ้อย

บอกว่า “ถ้าพวกแกไม่ประหยัดใครจะมาประหยัดวะ” 

เหอ...พวกเราชาวไร่เห็ด เอ้อ ไม่ใช่ RIHES คงต้องขานรับ      

นโยบายนี้ และน�าไปปฏิบัติโดยพลัน วันนี้ก็เมาท์โน้น    

เม ้าท ์นี่มาเยอะละรู ้สึกกระหายจังพี่แมงเม ้าท ์ขอไปกินน�้า                    

แก้กระหายให้ชื่นใจก่อนนะ แล้วเจอกันฉบับหน้านะจ๊ะ
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ยำ่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก
           เรื่องเล่าจากสาวๆ IMPAACT

                    จนิตนา  คำาร้อง

 ในที่สุดเราก็ได้กลับมายืนที่เดิม ก่อนเที่ยงวันจันทร์       

25 มิ.ย. 55...ต่อแถวอันยาวยืดอันประกอบด้วยผู้คนมากหน้า  

หลายตาหลากหลายชาติพันธุ์ที่ต่างก็รอผ่านตอม่อ เอ้ย ต.ม.         

จะเข้าสู ่นครวอชิงตันดีซี เมืองหลวงของประเทศลุงแซม ชื่อนี้         

ฟังทไีรกเ็นื้อย เหนือ่ย ค�าว่า Washington ท�าให้รูส้กึคล้ายวา่จะต้อง

ซักผ้าเป็นตันๆ โอ้ วันหยุดหนอวันหยุด..นะ หลังผ่านการเดนิทาง

อันยาวนานร่วม 24 ชม. แทบไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์เราจะลอยอยู่        

บนน่านฟ้าได้นานขนาดนั้น ปีนี้เพื่อนร่วมแถวของเราส่วนมาก     

เป็นคนจนีและเกาหล ีเพราะว่าเรามาด้วยสายการบนิ Korean Air 

ซึง่ถ้าใครยงัไม่เคยใช้บรกิาร เราขอแนะน�าเพราะนอกจากสนนราคา

ที่ถูกกว่าเจ้าอื่นแล้ว การได้ลิ้มรสอาหารประจ�าชาติเกาหล ี       

อย่างบบิมิบับ หรอืว่าข้าวเนื้อย่างกับกมิจบินเครื่องก็ให้ความรู้สกึ

ที่ดีบอกไม่ถูกละ..อ่ะนะ แถมตอนรอเปลี่ยนเครื่องที่เกาหลียังม ี  

งานศิลปะให้ท�าเล่นฆ่าเวลาอีกแน่ะ งานนี้ทั้งสาวโสดและคุณแม่  

พากันไปนั่งละเลงสีแทนลูกกันเพลินไปเลย ปะเหมาะเจอ              

ขบวนพาเหรดวัฒนธรรมที่แสดงกลางสนามบินอินชอนของเขา       

ก็อาจได้ถ่ายรูปกับนักแสดงในเครื่องแบบทหารเกาหลีหรือว่า    

ขันทดี้วย

 การประชมุประจ�าปีของ IMPAACT ปีนี้จดัทีเ่ดมิ คอืโรงแรม

ในเครือมาริออตที่ใกล้กับสวนสัตว์ National zoo ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของพพิธิภัณฑ์ Smithsonian อันเลื่องชื่อ มันจงึเปิดให้เข้าชมฟรทีุก

วันตั้งแต่หกโมงเช้าจนตะวันตกดิน สามารถเดินเข้าเดินออกและ

เข้าไปวิง่ไปเดนิออกก�าลงักายในสวนสตัว์ได้ด้วย อยากให้เชยีงใหม่

มแีบบนี้มั่งจัง โอ๊ะ แอบฝันกลางวันอกีแล้ว เข้าพักในโรงแรมแล้ว

เรากม็าลงทะเบยีน เดนิไปเจอท่าน ผอ.ซึง่มาประชมุของ HPTN และ

เจอะกลุ่มคนไทยที่เป็น CAB (กรรมการที่ปรึกษาชุมชน) ทั้งของ

สถาบันฯ เราเองและของเครอืข่ายวจิัย PHPT รวมแล้วเกอืบสบิคน 

ซึ่งก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ เพราะมาประชุมกันทุกปีๆ การประชุม  

ของ CAB นี้เริ่มมาก่อนแล้ว 2 วัน ทักทายเสร็จเราก็ออกไปหา    

อะไรกนิ หลังจากนัน้ก็เตรยีมตัวปรับเวลา เข้านอนแต่หัวค�่าเพื่อให้

ร่างกายสดชื่นพร้อมที่จะเข้าประชุมระหว่างหกโมงเย็นถึงห้าทุ่ม   

พักกินอาหารแล้วประชุมต่อตั้งแต่เที่ยงคืนจนตีหนึ่งถึงตีห้า งงมั้ย

ว่าท�าไมเขาประชุมกันแปลกๆ ก็นับตามเวลาบ้านเราไง เวลาที่โน่น

ช้ากว่าเมอืงไทยสบิเอ็ดชั่วโมง
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 การประชุมเริ่มวันที่อังคารที่ 26 ม.ิย. 55 มเีรื่องโครงการ

วิจัย PROMISE ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สุดของเครือข่ายวิจัย 

IMPAACT ในขณะนี้ กล่าวคือถ้ารับอาสาสมัครได้ครบจะมีผู้หญิง

หลังคลอดที่ตดิเชื้อเอชไอวถีงึ 2,000 รายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

ได้รับการติดตามดูแล และที่ดีแน่ๆ คือลูกๆ ของหญิงเหล่านี้           

จะได้รับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่อันเป็นผลของยา  

ต้านไวรัสที่แม่ได้รับในช่วงตั้งครรภ์ อนาคตเราจึงน่าจะมีทารกที่  

ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลดลงและมีเด็กติดเชื้อเอชไอวีให้ท�าการ

ศกึษาวจิัยน้อยลง โครงการวจิัยใหม่ๆ ของเครอืข่ายวจิัย IMPAACT 

จึงมุ่งเป้าไปที่วัยรุ่นทั้งในเรื่องของการรักษาในรายที่ติดเชื้ออยู่แล้ว

และการป้องกนัไม่ให้เกดิการตดิเชื้อรายใหม่ รวมทัง้เริม่ขยายหวัข้อ

การวิจัยให้ครอบคลุมคนที่มีการติดเชื้ออื่นๆ ร่วมกับเอชไอว ี          

ไม่ว่าจะเป็นวัณโรค ไวรัสตับอักเสบบีหรือว่ามาลาเรีย น่าแปลก   

ไม่น้อยที่นักวิจัยฝรั่งนั้นสนใจและทุ่มเทงบประมาณให้กับการวิจัย

โรคที่แทบไม่เป็นปัญหาในอเมริกา ยกเว้นการติดเชื้อเอชไอว ี           

ทียั่งแพร่ระบาดในกลุม่คนผวิด�าและชายรกัชายทางภาคตะวนัออก

และตะวันตกของประเทศอันกว้างใหญ่

 ตอนบ่ายมชี่วงเสวนาถามตอบระหว่างนกัวจิยักบัตวัแทน

เยาวชนที่มาจากหลายประเทศ มีทั้งเด็กอเมริกันจากมลรัฐ            

ฟลอริด้า เด็กจากประเทศมาลาวี แทนซาเนีย อูกันดา งานนี้ม ี     

เด็กไทยเราไปร่วม 3 คน สองสาวจากเชียงใหม่และหนุ่มน้อย       

จากกรุงเทพฯ มีผู ้ ใหญ ่ไปนั่ งฟ ัง ให ้ก�าลังใจกันเต็มห ้อง                            

เป็นที่สนุกสนาน ตอนค�่ามีงานเลี้ยงต้อนรับ เป็นแบบค็อกเทล     

หยิบของว่างเดินกินไปคุยไป มีคูปองแลกเครื่องดื่มได้คนละแก้ว 

ระหว ่ างนั้ นก็มี โปสเตอร ์ผลงานกิจกรรมของกรรมการ                               

ที่ปรึกษาชุมชนจากประเทศต่างๆ ติดบอร์ดให้เดินชมและพูดคุย   

ซักถามเจ้าของกจิกรรม

 นอนไม่ค่อยหลับตื่นแต่เช้าไปเยือนสวนสัตว์ เพื่อนเลย    

ยังไม่ตื่น ไม่รู้ไปแอบนอนอยู่มุมไหน ทัง้ชมิแพนซ ีกอรลิล่า แพนด้า

และช้างไทย มีแต่เจ้าชีต้า ม้าลายและนกฟลามิงโก้ ที่รอทักทาย  

เราอยู่ เดนิไปเดนิมาเลยไปพบเพื่อนใหม่แทน นอนอดึทดึอยู่ในกรง 

เขามชีือ่ว่า peccary อ่ะ รปูร่างคล้ายหมแูต่หางเลก็กว่าและตวัเหมน็

กว่า ส�าหรับวันที่สองของการประชุมเป็นการรวมกันระหว่าง            

2 เครือข่ายวิจัยคือ HPTN กะ IMPAACT เหมือนลุงกะหลาน          

ด้วยจ�านวนอาสาสมัครของ HPTN นั้นว่ากันเป็นหมื่นเป็นแสน         

ในขณะที่ IMPAACT นับที่หลักสิบหลักร้อยเท่านั้นเอง ก็อย่างว่า  

งานมันคนละแบบ การได้ฟังนักวิจัยฝรั่งเก่งๆ พูดแม้จะรู้เรื่องมั่ง   

งงม่ัง หลับไปบ้างก็ยังสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยตัวเล็กๆ      

อย่างพวกเรา ให้เห็นความส�าคัญของงานที่ท�าๆ กันอยู่ การสร้าง

องค์ความรู้และการน�าไปใช้ประโยชน์ ฟังจนเมื่อยหูทั้งวัน ตกเย็น  

กข็ึ้นรถไฟตามรอยหวัหน้าโครงการวจิยัไปกนิพซิซ่า Uno แสนอร่อย

ที่ย่านเมืองเก่า Georgetown ที่เดียวกับที่สาวพริตตี้เธอเคยเล่าไว้ 

ในสารสถาบันฯ ฉบับก่อนๆ นั่นล่ะ
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 ในแต่ละช่วงของวันประชุมจะมีเวลานัดพบกันของ       

คณะกรรมการต่างๆ แบบหน้าต่อหน้า (โดยปกตจิะประชมุกนัแบบ

หตู่อหคูอื conference call ทางโทรศพัท์ทกุเดอืนอยูแ่ล้ว ตอนนี้แหละ

ที่จะได้เห็นหน้ากันหลังจากฟังแต่เสียงมาตลอด) พวกเรา                

แยกทางกันเดินไปท�าหน้าที่ของตัวเองในแต่ละห้องย่อย เพื่อที่จะ

กลับมาพบกันอีกครั้ งหลัง เลิกประชุมและชวนกันออกไป                   

ช้อปป้ิง..แฮ่ๆ เวลาทีร่อคอย มตีัง้แต่ร้านใกล้ๆ โรงแรมกร้็านขายยา 

CVS โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ชั้นวางช็อคโกแลต ของฝากที่เพื่อน       

ร่วมงานรอคอย ความสุขมีไว้แบ่งปัน อ้าวพูดเป็นเล่นไป ก็ใน       

ช็อคโกแลตมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตแฟน ซึ่งจะไปกระตุ ้น           

ให้สมองหลั่งสารแห่งความสุข "เซโรโทนิน" (serotonin) ออกมา

บรรเทาความเครียด ท�าให้รู ้สึกสดชื่น และส่วนประกอบหลัก       

ของชอ็คโกแลตคอืเนื้อโกโก้ ยงัมสีารต้านอนมุลูอสิระซึง่ช่วยป้องกนั

โรคหัวใจและมะเร็งได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าหวังผลอันนี้ต้องกิน        

ชอ็คโกแลตด�าหรอืที่เรยีกว่า Dark Chocolate นะ มฉิะนัน้ไขมนัจาก

นมและน�้าตาลที่น�ามาผสมจะท�าให ้ความเสี่ยงต ่อโรคทาง                   

เมตาบอลกิเพิ่มขึ้นแทน ฮ่าๆๆ 

 แหล่งช๊อบปิ้งที่ไกลออกไปก็มีร้านทาร์เกต เป็นร้านขาย 

ซะป๊ะแบบโลตัสบ้านเรานี่เอง เดินเพลินของไม่แพง ส่วนไอ้ที่          

ถูกจริงๆ แบบร้านคอสโก้ก็เหมือนแมคโครบ้านเราอีกนั่นแหละ    

คือต้องมีบัตรสมาชิกถึงจะเข ้าได้ แต่มันตรวจบัตรกันแบบ             

เอาจรงิเอาจงัมาก แอบแฝงเข้าไปไม่ได้เลย ต้องมญีาตมิติรคนรูจ้กั

อพยพมาอยู่แถวนั้นน�าไป ดังนั้นเป้าหมายสุดท้ายของนักช้อป       

มอืสมคัรเล่นอย่างพวกเราจงึไปอยูท่ีเ่พนตากอน มนัเป็นศนูย์การค้า

ขนาดใหญ่ทีอ่ยูใ่กล้กบัหน่วยงานทางการทหารจงึอาศยัชือ่ตามเขา 

จากโรงแรมนั่งรถไฟใต้ดินสายสีแดงต่อด้วยน�้าเงินหรือเหลืองไป 

ข้ามแม่น�า้โปโตแมคหนึ่งครัง้ก็ถงึได้เหมอืนกัน สนิค้ามทีุกประเภท

ตั้งแต่เครื่องส�าอางยี่ห้อต่างๆ (ของชอบของชาวห้องยา) อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ (ต้องพวกไฮเทคหน่อย) ส�าหรับแม่บ้านและ            

คนเดินดินอย่างเราๆ ก็จะพุ่งไปร้านมาร์แชลกับนอร์ทสตอร์ม         

ไปมองหาพวกกระเป๋าเดินทาง รองเท้า เสื้อผ้า ของเล่นและ   

หนังสือเด็ก รวมทั้งของฝากอีกน่ันแหละ จะอะไรเสียอีกถ้าไม่ใช่ 

ครีมทาผิวยอดนิยมที่ทาแค่คนเดียวขจรกระจายไปทั่วห ้อง           

(แต่จะหอมหรือเหม็นขึ้นอยู่กับกลิ่นและความชอบของแต่ละคน) 

คอืสนิค้าของร้าน Bath & body work นั่นเอง ซื้อไปก็ต้องประมาณ

ความสามารถในการขนกลับของตัวเองไปด้วย เพราะสายการบิน 

Delta ให้โหลดกระเป๋าได้ใบเดียว ใบที่สองคิด 75 เหรียญ          

(แหะๆ งานนี้มีบางคนยอมแบกสมบัติเดินพะรุงพะรังขึ้นเครื่อง)     

ถ้าจะถามว่าท�าไมเราไม่ไปเที่ยวที่อื่นบ้างคิดแต่จะช้อบปิ้งเหรอ 

อุตส่าห์ไปถึงดีซี ต้องขอบอกว่าไม่ใช่หรอก เพียงแต่ว่าพิพิธภัณฑ์

ต่างๆ ที่เปิดให้ชมฟรีน่ะ มันปิดห้าโมงเย็นในขณะที่เรามีประชุม     

จนค�่าทุกวัน ไอ ้ครั้นจะไปเดินเดอะมอลล์ดูแท่งดินสอหรือ       

Washington monument นั่นมันก็เหมอืนเดมิทุกปี ขนืถ่ายรูปไปอกี

ในมุมเดิมๆ ก็คงมีแต่หน้าพวกเรานี่แหละที่จะแก่ขึ้นเรื่อยๆ           

ส่วนอนุสาวรยี์ก็อยู่อย่างเก่า ออิ ิอย่ากระนัน้เลย
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 ประชมุวนัสดุทา้ยเป็นการ update งานวจิยัทีท่�าเสรจ็แลว้

และที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ของแต่ละกลุ่มและความก้าวหน้าในการ

ด�าเนินงานของกรรมการแต่ละคณะในช่วงปีที่ผ่านมา ก็เป็นการ  

เล ่าสู ่กันฟ ังจะได ้รู ้ว ่าใครท�าอะไร เนื่องจากมีหลายเรื่อง                    

หลายหัวข้อมากก็ใช้เวลาทั้งวัน แต่เราก็ไม่ได้นั่งฟังตลอดหรอก 

เปล่านะไม่ได้หนีเที่ยวไหน แต่มันจะมีการประชุมย่อยๆ ที่แทรก   

เข้ามาเป็นช่วงๆ แล้วแต่เขาจะนัดที่เรยีกว่า ad hoc meeting บางที

ตรงเวลาพักเที่ยงก็ตักข้าว (หรืออาหารอะไรก็ตามที่เขาเลี้ยง 

ขนมปังมัง่ พาสต้ามัง่ แต่ทีไ่ม่เคยขาดคอืเนื้อไก่ มทีกุมื้อจนพวกเรา

แทบจะปีกงอก บนิและขันได้อยู่แล้วในวันก่อนกลับ) ไปนั่งกนิด้วย 

กนิไปฟังไป ได้พบ Protocol team ที่เถยีงๆ กับเขาทางเมล์มาทัง้ปี 

ก็คราวนี้เอง พวกฝรั่งเขาก็น่าจะอยากเห็นหน้าพวกเราอยู่หรอก 

ความทีเ่ป็น site เจ้าปัญหา ส่งเมล์ไปถามโน่นถามนี ่ถามมนัทกุเรือ่ง 

ก็ท�าไงได้ อยากท�างานให้ได้คะแนนดีๆ ได้ค�าว่า excellent                

ในใบประเมิน ได้รับสายตาชื่นชมและค�าชมจากหัวหน้าโครงการ

วิจัยบ้าง แล้วก็หวังว่าทางสถาบันฯ จะขอต่อทุน NIH grant           

รอบหน้าได้ พวกเราจะได้อยู่กิน เอ้ย อยู่ท�างานด้วยกันแบบนี้         

ได้อกีนานๆ ได้มาประชุมแบบนี้อกีในปีต่อๆ ๆ ไปไง

 เช้าวันศุกร์ เป็นวันเดินทางกลับ ออกจากโรงแรมที่โน่น

เก้าโมงเช้า รอขึ้นเครื่องตอนบ่ายโมงกว่าๆ ก็ประมาณเที่ยงคืน     

วันศุกร์ที่เมอืงไทย บนิตามเข็มนาฬิกากลับมาอกีครึ่งโลกก็ใช้เวลา

ราว 24 ชม. ถึงสนามบินเชียงใหม่เกือบเที่ยงคืนวันเสาร์ แล้วก็    

บ้านใครบ้านมัน Home sweet home ได้พักวันอาทิตย์ตั้งหนึ่งวัน 

ก่อนจะกลับมาท�างานเช้าวันจันทร์ที่ไร่เห็ด เอ้ย RIHES ต่อไป..
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ยำ่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก

ท�างาน เที่ยวไป ณ อเมริกา
                         วิภาดา  ชีวะวัฒน์

 ความจริงมิบังอาจว่าได้ไปทั่วโลกคือไปแค่ครึ่งเท่านั้น 

และไม่ได้ย�่าไปแต่ได้บนิไป ที่ได้ย�่าเท้าจรงิๆ ก็มเีพยีงกระพกีเท่านัน้ 

ยังไงก็ตาม คราวนี้ได้ไปประชุม 2012 IMPAACT Group Meeting 

ระหว่างวันที่ 25-28 ม.ิย. 2555 ณ กรุงวอชงิตันดซี ีสหรัฐอเมรกิา 

แต่ทว่าในระหว่างการเดินทางนั้นก็ได้ไปเปลี่ยนเครื่องที่เกาหล ี       

ณ Incheon International Airport, Seoul ตอนขาไป ตัดผ่านรัฐต่างๆ 

ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาข ้ามไปถึงกรุงวอชิงตันดีซ ี                 

เมอืงหลวง และขากลับก็กลับย้อนทางเดมิเพยีงแต่เขาบนิเลยขึ้นไป

ตัดผ่านทางทะเลสาปที่คั่นระหว่างอเมริกาและแคนาดา เฉียดๆ     

น�า้แข็งขัว้โลกเหนอื มองลงไปจากเครื่องบนิยังเห็นน�้าแข็งลอยฟ่อง

เป็นก้อนๆ อยู่ไปทั่ว (มานกึย้อนหลังไปแล้วสยองขวัญเพราะนกึถงึ

เรื่องไททานิค เหมือนกันยังไงยังงั้นเลย แต่ตอนที่เห็นนั้นไม่ได้นึก    

มีแต่ความอัศจรรย์ใจในความแปลกของทิวทัศน์ที่แลเห็นต่างๆ      

กนัไปในขณะทีเ่ครือ่งบนิผ่าน) แล้วเครือ่งกว็กกลบัลงมาทางรสัเซยี 

จนี มองโกเลยี อะไรแถวนัน้ มาถงึ Incheon ที่เดมิ รอเปลี่ยนเครื่อง

กลับเชยีงใหม่... 

 ใช่แล้วค่ะ จากเชยีงใหม่เราสามารถไปและกลบัอเมรกิาผ่าน

เกาหลี โดยมิต้องผ่านกรุงเทพฯ ระยะเวลาในการเดินทางสิริรวม 

เบ็ดเสร็จ 17 ชั่วโมงค่ะ กล่าวคอื เชยีงใหม่ถงึเกาหล ี4 ช.ม และจาก 

เกาหลถีงึดซี ี13 ช.ม (ทัง้ขาไปและกลับใช้เวลาพอๆ กัน) อันนี้ไม่รวม

ที่เราต้องน่ังรอเครื่องขึ้นหรือรอเปลี่ยนเครื่องนะคะ สาระตะแล้ว    

ย่นระยะเวลากว่าการบินผ่านทาง เชียงใหม่-กรุงเทพ – ญี่ปุ ่น           

ถงึอเมรกิา ซึง่ปกตหิากไปทางนัน้กจ็ะโดยสารด้วยเครือ่งการบนิไทย 

และ UA operated by ANA หรอื All Nippon Airline ซึ่งเป็นสหพันธ์

ระหว่างสายการบินต่างๆ หรือเรียก Star Alliance หากไปสายนี้     

ต ้องเปลี่ยนเครื่องมากกว ่าและต ้องพักค ้างคืนที่กรุงเทพฯ                    

ตอนขากลบั ซึง่ท�าให้เพิม่ความเหนือ่ยเพลยีจากการเดนิทางมากขึ้น 

โดยใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า ประมาณรวมทั้งหมดในการบิน 

20 กว่าชัว่โมง (ไม่รวมการรอเครือ่ง) แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้ เราไม่มสีทิธิเ์ลอืก

เพราะทางผู ้จัดการประชุมเขาจัดการให้เสร็จสรรพว่าให้ไป            

สายการบินไหนไปทางไหน อ้อ! ลืมบอกไปว่าเราไปเครื่อง                

Delta operated by Korean Airline (KE) ค่ะ
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 มีข ้อเสียคือไม่ได้สะสมไมล์ส�าหรับผู ้ที่ใช ้สายการบิน        

Star All iance ยกเว้นว่าจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อสะสมไมล์                   

ของ Delta หรือ KE กันใหม่ ซึ่งก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเพราะเวลาไป  

เช็คอิน เขาก็จะถามและให้เราเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร e-mail           

ในใบที่เขายื่นให้มากรอกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนเกาหล ี    

แต่มีข้อดีคือไม่ต้องไปติดอยู่ที่สุวรรณภูมิเพราะการซ่อมรันเวย์        

ในช่วงนี้...ทีไ่ปคราวนี้ได้ไปท�าหน้าทีใ่นการช่วยแปลให้แก่กลุม่ตวัแทน

ที่ปรึกษาชุมชน (CAB) ของไทยที่ไปร่วมการประชุมเดียวกันร่วม       

10 คนได้ แต่มีบางคนไม่พูดอังกฤษ ก็เลยได้ไปช่วยตรงนี้ มีล่าม      

มอือาชพีทีอ่ยูท่ีอ่เมรกิามาช่วยกนั 1 คน ส่วนภาษาอืน่กม็แีปลระหว่าง

ภาษาอังกฤษ – ภาษาปอร์ตุกีส, อังกฤษ – สแปนีช รวมทั้งหมด        

6 คน (คือ 5 คนจากบริษัทแปลมืออาชีพที่เขาจ้างมาโดยเฉพาะ     

และ 1 คนเป็นมอืสมัครเล่นที่จับพลัดจับผลูได้ไปอยู่ตรงนัน้)

 ต ้องนั่งอยู ่ด ้านหลังห ้องประชุมใหญ่ภายในที่กั้นไว ้            

โดยเฉพาะ มีหูฟังที่ช่วยได้มากในการฟังให้ชัดเจนเพื่อการแปลที่มี

ประสิทธิภาพ แต่หากใครพูดไม่ผ่านไมค์ก็จะเป็นความเดือดร้อน   

ของล่ามอย่างมากเพราะจะท�าให้แปลไม่ได้เนื่องจากไม่ได้ยินว่า     

เขาพูดว่าอะไร ถ้าถามว่าสามารถแปลได้หมดไหม ต้องขอบอก     

ตามจรงิว่าถ้าทนักค่็อนข้างหมด แต่ถ้าไม่ทนักต้็องสรปุเอา เนือ่งจาก

เป็นการแปลแบบ simultaneously คือแปลพร้อมๆ กันไปกับผู้พูด 

เป็นการน�าเสนอที่เร็วมาก มีข้อมูลมากมาย บางคน อ่านเอา          

และเร็วมาก มีศัพท์เฉพาะมากมาย ฯลฯ แต่ล่ามทุกคนก็จะบ่น       

เป็นเสยีงเดยีวกันหากผู้พูดคนใดพูดเร็วเกนิไป บาง Session มลี่าม

บางภาษานั่งสบาย เพราะลูกค้าเขา (คอื CAB คนที่ร่วมประชุมที่ใช้

ภาษานั้นๆ) ไม่มาเข้าประชุม มีแต่ CAB ของไทย จะขยันมาก      

ประชุมตลอด เราเลยไม่ค่อยได้มีการพักกัน แต่ถึงอย่างไรทุกคน      

ก็ต้องสแตนด์บายแม้ว่าไม่มีลูกค้าก็ตามที คือไปไหนไม่ได้เพราะ

ลูกค้าอาจเดินกลับมาเข้าร่วมฟังการประชุมได้ทุกเมื่อ และถ้าหาก 

มกีารประชมุแบ่งเป็นห้องเลก็กลุม่ย่อยกต้็องเป็นโกลาหลกนัระหว่าง

การแปลภาษาต่างๆ เพราะไม่มีที่กั้น และอาจมีเสียงรบกวน        

อย่างมากต่อผู้ฟังที่ไม่ได้ใช้หูฟังการแปล เนื่องจากสังเกตว่าผู้ที่       

น่ังประชุมอยู ่จะพากันหันมาดูพวกเราข ้างหลังกันอยู ่ตลอด                  

ซึ่งดูตลกดี แต่เราก็ช่วยอะไรกันไม่ได้เพราะเราก็ต้องท�าหน้าที่ของ

เราไปตามสภาพ



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  44

 วันที่ 29 มิ.ย. เป็นวันประชุมวันสุดท้ายแต่พวกเราที่เป็น 

กลุ่มชุมชนไม่ต้องเข้าเนื่องจากเป็นการประชุมของคณะกรรมการ

ฝ่ายบริหารของเครือข่าย จึงได้เดินทางกลับกัน แต่ส�าหรับข้าพเจ้า

นั้นได้เดินทางต่อไปยังรัฐเวอร์มอนต์ทางด้านเหนือเพื่อไปเยี่ยม

ครอบครัวเครือญาติอยู่ต่ออีก 1 สัปดาห์ ในวันที่เราออกจาก          

กรุงวอชิงตันดีซีนั้นปรากฎว่าเกิดพายุคลื่นความร้อนเข้า ไฟฟ้าดับ 

ทั่วกรุง เกิดความเดือดร้อนกันมาก นับว่าเป็นบุญที่เราออกมา      

ก่อนเกิดเหตุ ช่วงนี้อเมริกาเป็นฤดูร้อน อากาศร้อนมากคล้าย      

เมอืงไทย แดดจัด พอต ี5 ก็สว่างยัน 3 ทุ่ม แต่พอตกเย็นก็มอีากาศ

เย็นหน่อย กลางคืนถึงขั้นเย็นมาก ต้องแอบหมุนแอร์ในห้องนอน      

ที่โรงแรมเป็นอบอุ่นเลย ไม่งั้นจะถึงขั้นหนาวได้ บางวันมีฝนตก        

ฟ้าคะนอง พายุ ไม่ว ่ารัฐใดก็มีเหมือนกัน บางแห่งมีไฟไหม้              

หรือน�้าท่วมด้วย นับว่าเป็นความเดือดร้อนที่ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง

คล้ายๆ กับที่เกดิในบ้านเรา

 รัฐที่ไปเยี่ยมญาตินั้นนับว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบไป

เพราะใกล้ทะเลสาป ( Lake Champlain) อากาศค่อนข้างด ีบ้านเมอืง

สวยงามเข้าขัน้ทีเ่ศรษฐชีอบไปสร้างบ้านอยู ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัทีค่่อนข้าง

แพงได้ระดับแห่งหนึ่งของอเมรกิา เป็นความสวยงามที่ค่อนข้างสงบ

ที่อเมรกิันชนบางกลุ่มชอบ คอือยู่กับธรรมชาตมิากกว่าความเจรญิ

แบบเมอืงใหญ่ๆ เช่น นวิยอร์ค หรอื วอชงิตันดซี ีมเีหตุการณ์ส�าคัญ

ระหว่างที่อยู่ที่น่ันคือมีการฉลองวันชาติที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศ

เอกราชในวันที่ 4 กรกฎาคม อย่างเอิกเกริก ทุกที่ก็มีปิคนิคหรือ     

กินเลี้ยงฉลองในวาระพิเศษนี้ ตกกลางคืนก็มีการจุดพลุกันอย่าง

มโหฬารทั่วประเทศ ประชาชนก็จะไปคอยดูพลุกันตามจุดต่างๆ เช่น

ริมทะเลสาปหรือจุดในเมืองใหญ่ ส่วนคนที่ไม่ได้ออกไปเพื่อดูพลุ

ที่ไหนเช่นข้าพเจ้าก็คอยดูอยู่หน้าทีวี ดูไปง่วงไป ก็เป็นอันเสร็จไป      

1 วัน

 ตามความรู้สกึของเราก็เฉยๆ พลุก็คอืพลุ สวยก็จรงิแต่แค่

แว่บเดยีวเป็นการสขุทางสายตาทีร่าคาแพงอย่างค่อนข้างน่าเสยีดาย

หากได้น�าไปใช้ประโยชน์ทางอื่นอาจคุ้มค่ากว่า แต่นั่นแหละนะ       

ต่างคนก็ต่างใจ ส่วนใหญ่เมื่อมีวาระพิเศษก็ต้องฉลอง คนอเมริกัน

รู ้สึกตื่นเต้นดีใจกันมากเป็นพิเศษ มีการอวยพรเวลาเจอกัน               

ว่า Happy forth เหมือนเวลาอวยพรปีใหม่ยังไงยังงั้น และมีการ      

แต่งตวัสวยงามกนัเป็นพเิศษในคนบางกลุม่ด้วยคอืแต่งตวัใหม้สีแีดง 

หรอืแดง ขาว น�า้เงนิ ก็ว่ากันไป...
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 จะว่าไปก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเป็นพิเศษตามที่คนคิดว่า           

ไปเมืองนอกคงจะสนุก แต่นี่เราไปท�างานและไปเยี่ยมญาติ และมี

ประสบการณ์ในการเดินทางมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้น แต่ส�าหรับ       

ทริปแรกๆ เวลาไปก็จะมีบางสถานที่ในเมืองใหญ่หรือเมืองหลวง      

ก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจมากมายส�าหรับคนอย่างเราๆ เช ่น               

สถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์       

สถานที่จับจ่ายซื้อของใช้ของฝาก ฯลฯ ซึ่งสุดจะบรรยายได้หมด    

และสดุแล้วแต่รสนยิมของแต่ละท่านว่าชอบไปทีใ่ด แต่ทีล่มืไม่ได้คอื

ได้รบัความกรณุาจากท่านอาจารย์ธรีะ ศริสินัทนะ และอาจารย์วริตั        

พาพวกเราหลายคนที่ไปในทริปนี้ ไปกินอาหารอิตาเลียนที่ร้านดัง

ของอเมริกา คือร้าน UNO ในย่านจอร์จทาวน์ที่อาจารย์พักอยู่          

อันเป็นร้านที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้กรุณาเล่าให้ฟังว่าท่านและ  

เพื่อน ๆ ชอบไปสังสรรค์พบปะกันในสมัยที่เรียนอยู่ที่เมืองชิคาโก  

ร้านนี้เป็นร้านแบบแฟรนชายด์ที่มีไปทั่วทุกแห่ง ไม่เพียงเท่านั้น     

ท่านยังได้กรุณาพาพวกเราเดินชมถนนหนทาง ร้านรวง รวมทั้ง     

ร้านคัพเค้กที่ดังมากในจอร์จทาวน์ ว่ากันว่าเป็นร้านที่ประธานาธิดี

บารัค โอบามา ไปซื้อรับประทาน พวกเราต้องตกตะลึงเมื่อไปถึง     

ทีน่ัน่เพราะแถวทีย่าวเหยยีดของบรรดานกักนินกัเทีย่วทีร่อจะเข้าร้าน 

ท�าให้เราอดไม่ได้ต้องหมายมาดไว้ว่าสกัวนัถ้ามโีอกาสได้ไปอกีจะขอ

ไปลองชมิดหูน่อยซว่ิาจะเทยีบเคยีงร้านฝ้ายของพวกเราชาวสวนดอก

ได้ไหม (อิ อิ) ว่าแล้วก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ เพราะจนบัดนี้ก็ยัง

สะลมึสะลอืเพราะเจ๊ดแลคอยู่เลยค่ะ สวัสด.ี..


