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 สารสถาบันฯ มีอายุผ่านมาได้ปีเศษ ถือเป็นฉบับที่ 9 และเวียนเข้ามาสู่ช่วง  

เดือนตุลาคม 2555 อีกครั้ง ซึ่งเป็นเดือนที่มีความส�าคัญต่อพวกเราทุกคนที่ท�างาน       

อยู่กับสถาบัน ฯ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเดอะ ที่อยู่กับสถาบัน ฯ มานานมากกกก... อย่างเช่น 

รองรัศมี และ ดร.ศักดา ที่เพิ่งจะเกษียณอายุไปเมื่อเดือนกันยายน 2555 ที่ผ่านมา      

รวมถงึเลขาอ้อย บปุผา เจ๊ใหญ่ของเรา กจ็ดัเป็นรุน่เดอะมากพอกนั หรอื จะเป็นรุน่กลาง 

อย่างเช่น ดร.อุทัยวรรณ ดร.จิรประภา คุณเก๋ ผ่องพรรณ คุณเก๋ สินีนาถ เป็นต้น         

หรือ อย่างรุ ่นเอ๊าะเอ๊าะ ที่เข้ามาท�างานกับสถาบันได้ไม่นาน ล่าสุดก็น่าจะเป็น            

แพทย์หญงิดรนิ คุณหมอคนสวยของเรา (ว่าไปแล้ว คุณหมอผู้หญงิและคุณหมอผู้ชาย

ทุกคนที่ท�างานอยู่กับสถาบัน ฯ รูปร่างหน้าตา จัดอยู่ในขัน้สวยและหล่อกว่ามาตรฐาน

ของหมอทั่วไปก็น่าจะพอพูดได้ แม้แต่คุณหมอผู้หญิงของเราบางคนจะเป็นถึงคุณแม่   

ลูกสาม แต่หน้าตาก็ยังดูเอ๊าะเอ๊าะอยู่.. ส่วนจะไปพาดพิงถึงคุณหมอผู้หญิงคนไหน         

กไ็ปทายกนัเอาเองแล้วกนั) เหตเุพราะว่าในวนัที ่11 ตลุาคม ของทกุปี เราถอืเป็นวนัคล้าย

วันเกิดหรือเป ็นวันสถาปนาจัดตั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แห่งนี้ขึ้น                              

เมื่อปี พ.ศ. 2521 หากนับถงึปีนี้สถาบัน ฯ เราก็มอีายุได้ 34 ปีเต็ม

 ถ้าเป็นมนษุย์กถ็อืเป็นช่วงวยักลางคน และยงัอยูใ่นช่วงวยัเจรญิพนัธุ ์ทีส่ามารถ

เติบโตไปได้อีกมาก ประเมินได้จากความเสียสละและความทุ่มเทในการท�างานของ     

พวกเราทุกคน และผลงานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยหลากหลายด้านที่สร้างชื่อเสียง      

ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประเทศไทยในระยะกว่าสามสิบปีที่ได้ก่อตั้งมา           

รวมไปถึงงานบริการวิชาการที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ในเขตภาคเหนอื ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ งานสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ต่อสู้กับภัยจากยาเสพติด งานด้านโภชนาการที่ประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ล้านนา งานรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและสุรา งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

เตรยีมน้องก่อนเข้าเมอืง สร้างทักษะชวีติให้รู้ทันสิ่งไม่ด ีสิ่งที่เป็นอันตราย และมทีักษะ

ในการปรับตัวได้เมื่อต้องเข้ามาเรียนต่อในเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งผลงาน

สร้างสรรที่มีคุณค่าเหล่านี้ คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ 

และการท�างานอย่างทุ่มเทของบุคลากรจากทุกหน่วยงานภายใต้สถาบัน ฯ อันเป็นที่รัก

ของเราทุกคน
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 เมือ่ปลายเดอืนกนัยายน 2555 ทีผ่่านมา ทางสถาบนัฯ

ก็ได้มโีอกาสจัดงานเลี้ยงอ�าลา-อาลัย และแสดงความขอบคุณ 

ให้แก่พี่ ๆ ของเราที่ครบอายุเกษยีณในปี 2555 จ�านวน 4 ท่าน 

ได้แก่ พี่รัศมี พี่ศักดา พี่ศุภลักษณ์ และพี่วรรทนา ไปแล้ว           

แต่เผอิญมีคนขอแถมมาเพิ่มอีกหนึ่ง คือ ขออนุญาตชรา        

ก่อนก�าหนด ..เอ้ย..ไม่ใช่ ต้องเรยีกว่า ขอเกษียณอายุราชการ

ก่อนก�าหนด อกี 1 ท่าน ก็คอื คุณทัศนัย วงค์จักร เจ๊ใหญ่จาก

ศูนย์สารเสพติดของเรา ซึ่งท่านได้ท�างานอย่างทุ่มเทตลอด  

ระยะเวลากว่ายีส่บิปีทีท่�างานอยูก่บัสถาบนั ฯ  เนือ่งด้วยเหตผุล

ความจ�าเป ็นส ่วนตัว จะขอไปดูแลคุณแม่ที่ สูงอายุแล ้ว                    

ในโอกาสนี้ ผมจงึขอกล่าวค�าแสดงความขอบคณุอย่างสงูมายงั

บุคลากรผู้สูงวัยทั้ง 5 ท่านของสถาบัน ฯ มา ณ ที่นี้อีกครั้ง      

บางท่านก็คงจะได้มาช่วยท�างานให้กับสถาบัน ฯ อยู ่บ้าง          

เช่น รองรัศมี และ ดร.ศักดา เพราะถือว่าท่านเป็นผู้ที่ม ี        

ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ยังสามารถมาช่วยให้   

ค�าปรกึษาในการท�างาน และช่วยให้น้อง ๆ ได้เรยีนรู้ทักษะงาน

เพิ่มเติมไปอีกสักระยะ (อยากจะขอมาช่วยต่ออีกสักยี่สิบปี       

ท่าจะดนีะ ล้อเล่น..ไม่ต้องท�าไม้ท�ามอืตามนะครบั) ส่วนบางท่าน

ก็คงถือโอกาสพักผ่อนใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของตนเองในวัย

หลังเกษียณ ยังไงก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่ ๆ ที่เพิ่งเกษียณไป 

ทุกท่านในปีนี้ได้มาร่วมงานสงกรานต์ รดน�้าด�าหัวผู้หลักผู้ใหญ่

ของสถาบัน ฯ ในเดอืนเมษายน ปีหน้าไว้ล่วงหน้าเลย อย่างน้อย

ท่านก็จะได้ชื่อว่าเป็นน้องใหม่ใสบริสุทธิ์ของคนรุ่นเดอะของ   

ชาวสถาบัน ฯ ที่เกษยีณก่อนหน้าท่านไปหลายปีแล้วครับ

 ส�าหรับความก้าวหน้าในการเตรียมตัวสมัครเป็น  

หน่วยวจิัยทางคลนิกิ (Clinical Trial Unit, CTU) ภายใต้เครอืข่าย

การวิจัยทางด้านโรคเอดส์ เพื่อรับทุนของสถาบันสุขภาพ       

แห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (NIH) อีกรอบ โดยเราจะครบ

รอบแรก 7 ปีในประมาณปลายปีหน้า 2556 ถ้าหากเราสามารถ

ฝ่าด่านอรหันต์ได้รับการคัดเลือกให้เป็น CTU ต่ออีกรอบ        

ทางสถาบัน ฯ ก็จะมีทุนวิจัยเข้ามาให้พวกเราได้ท�างานวิจัย    

ด้านโรคเอดส์ต่อเนื่องไปได้อีก 7 ปี ไปสิ้นสุดในปี พ.ศ.2563    

ซึ่งได้เคยแจ้งข่าวคราวให้พวกเรารับทราบความก้าวหน้า       

ผ่านทางสารสถาบัน ฯ ในฉบบัทีแ่ล้วว่า ในครัง้นี้ เราอาจจะร่วม

สมัครเป็น CTU กบัสถาบนั ฯ อืน่อกี 3 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ 

ทีม HIV-NAT ของสภากาชาดไทย ทีมจากภาควิชากุมาร       

คณะแพทย์ ศริราช และทมีจาก PHPT

 แต ่ เ นื่ อ งจาก เหตุ ผลและความจ� า เป ็ นที่ เ ป ็ น                  

เงื่อนไขเฉพาะของแต่ละสถาบัน ฯ หลังจากได้ปรึกษาหารือ    

ร่วมกันในระยะ 2-3 เดอืนที่ผ่านมา จงึได้มกีารปรับเปลี่ยนใหม่ 

โดยตกลงว่า ทางสถาบัน ฯ จะยังคงสมัครเป็น CTU ร่วมกับ    

ทีมจาก HIV-NAT ของสภากาชาด ส่วนทางทีม PHPT จะขอ

สมัครเป็น CTU แยกออกไปต่างหาก ส่วนทีมของศิริราช            

ขอตัดสินใจไม่สมัครร่วมเป็น CTU ด้วยในครั้งนี้ ตอนนี้               

ทมีของเรากับทมีของ HIV-NAT ก�าลังช่วยกันเขยีนเอกสารเพื่อ

สมัครขอทุนกันอย ่างขยันขันแข็ ง  หรือน ่าจะเรียกว ่า                        

อย่างหมกหมุ่นก็น่าจะได้ โดยม ีอ.บรูส และคุณปีเตอร์ มาช่วย

เขียนกับพวกเรา ตอนนี้เอกสารรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ       

ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเขียน ไม่ว่าจะเป็นทาง  

Lab, SPU, CAB, RCU, Pharmacy, GMU, DMU (ย่อจากอะไร 

ไปหาเอาเองนะครับ) ก็ก้าวหน้าไปพอสมควร คาดว่าเราน่าจะ

เขียนได้เสร็จสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นเดือน

ธันวาคม ปีนี้ และก�าหนดต้องส่งเอกสารการสมัครขอทุน    

พร้อมรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ภายในสิ้นเดือนมกราคม            

ปีหน้า 2556  ต่อไป

 คิดว ่าหลังจากเราได ้ส ่งเอกสารสมัครขอทุนไป

เรียบร้อยแล้ว คงจะได้มีโอกาสจัดงานเลี้ยงฉลองขอบคุณ       

ทีมแกนน�าของแต่ละหน่วยงานที่ได้ช่วยกันท�างานอย่างทุ่มเท  

จนงานส�าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมาย เพื่อเป็นการตอบแทน         

ที่แต่ละท่านอาจต้องมีน�้าหนักลดลงจากการคร�่าเคร่งท�างาน

อย่างหนักร่วมกันไปอีก 4-5 เดือนข้างหน้า แต่เท่าที่ลอง    

สังเกตดู กลับพบว่าบางท่านดูเหมือนจะมีน�้าหนักเพิ่มขึ้น

มากกว่า อาจเพราะต้องท�างานไปด้วย ก็เลยกินเพลิน                 

ตามไปด้วยครับ

 อกีไม่กี่เดอืนก็จะเข้าสู่ช่วงท้ายของปี พ.ศ. 2555 แล้ว 

ถอืเป็นปีอารมณ์ดขีองพวกเราทกุคน เพราะลงด้วย ฮ่า ฮ่า ฮ่า.... 

เลยขอเชญิชวน บุคลากรของสถาบัน ฯ ที่ชอบเขยีน (ส่วนชอบ

ขดี กใ็ห้รอไปก่อน) เรือ่งสัน้ ลองเขยีนเรือ่งสัน้ส่งเข้ามาประกวด 

แบบปีที่แล้ว  เป็น “เรื่องสัน้ เร้าพลัง : ประสบการณ์ประทับใจ 

ดี ๆ ที่ได้จากการท�างานในสถาบัน ฯ”  ขอเป็นเรื่องสั้นแบบ     

เล่าเรื่อง ไม่ใช่เขียนแบบบรรยายเอกสารวิชาการ หรือไปลอก

ตัดแปะเรื่องของคนอื่นมา อยากให้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เรา

ประสบจริงจากการท�างานกับเพื่อน ๆ ในสถาบัน ฯ หรือ       

อาสาสมัครในโครงการ หรือกับชุมชน ที่เราไปให้บริการ           

ขอความยาวไม่เกนิ 3 หน้ากระดาษ A4 ส่วนรายละเอยีดให้อ่าน

จากประกาศประชาสมัพนัธ์เชญิชวนของสถาบนั ฯ อกีท ีก�าหนด

ส่งวันที่ 1 ธันวาคม ปีนี้ 2555 ส่วนผลการตัดสนิเรื่องสัน้ดเีด่น

จะพจิารณาโดยคณะกรรมการทีต่ัง้ขึ้น บวกกบัคะแนนจากการ

โหวตของชาวสถาบัน ฯ  และจะไปประกาศผลการตัดสิน           

ในงานวันเลี้ยงสังสรรค์ของสถาบัน ฯ ในปลายเดือนธันวาคม  
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ต่อไป ส่วนรางวัลจะเป็นอะไร ก็ขออนุญาตอุบไว้ก่อน อาจจะ

เป็นโครงการสนับสนุนจักรยาน (เด็กเล่น) คันแรก หรอื โถส้วม

โถแรก คงพอจะให้ไหว อะไรประมาณนั้น ขอเชียร์ให้ช่วยกัน  

ลองเขียนส่งมาประกวดกันเยอะ ๆ ขอลงชื่อจริง และต้องเป็น

คนของสถาบัน ฯ ที่ยังท�างานอยู่เท่านัน้ที่มสีทิธิ์ส่งเข้าประกวด

 ส�าหรับวันที่ 11 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนา

สถาบัน ฯ ก็ขอเรยีนเชญิพวกเราที่ไม่ตดิภาระงานส�าคัญอื่น ได้

ปลกีเวลามาร่วมพธิสีงฆ์ในช่วงเช้าโดยพร้อมเพรยีงกนั หลงัเสรจ็

พธิแีล้ว ช่วงสาย ๆ ก็จะเป็นการท�า 5 ส. ประจ�าปีของสถาบันฯ 

โดยปีนี้ เข้าใจคณุบปุผา หรอืป้าอ้อย ของเรา เป็นหวัเรอืใหญ่ใน

การท�ากจิกรรม 5 ส. ของเรา แทนรองรัศม ี ที่เกษยีณไปแล้ว 

อย่าลมืมาร่วมด้วยช่วยกนัให้มาก ๆ  ... พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั

#####

34th Anniversary
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“เล่าขานงานวิจัย”

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ. เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ฯ ได้จัดการอบรมเรื่อง   

“การปฏิบัติที่ดีเพื่อการมีส่วนร่วม (Good Participatory      

Practice, GPP)” ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคาร 1 ของสถาบันฯ 

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2555 ให้แก่แพทย์ พยาบาล และนักวจิัย 

จากศูนย์เอดส์ฯ และศูนย์สารเสพตดิฯ จ�านวน 58 คน โดยมี

เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ และบุคลากรจากคณะกรรมการ

องค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) ร่วมกันเป็นวทิยากร 

หลักเกณฑ์ GPP จะเป็นแนวทางมาตรฐานที่ส�าคัญในอนาคต

ทีน่กัวจิยัต้องค�านงึถงึและน�ามาปฏบิตั ิเพือ่ให้ชมุชนมส่ีวนร่วม

มากขึ้นในการด�าเนินการวิจัยในทุกขั้นตอน ซึ่งจะส่งผลต่อ  

งานวิจัยที่มีคุณภาพ การด�าเนินงานวิจัยที่ราบรื่น และผล    

การวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ซึ่งทางศูนย์ฯ     

จะติดตามผลการน�าแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้ในการ    

ด�าเนนิการวจิัยของสถาบันฯ ต่อไป
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 บทคัดย่อเรื่อง Resource needs estimates, resource gaps, and unit costs of HIV      

programs for men who have sex with men in Chiang Mai, Thailand using : Resource Estimation 

Tool for Advocacy (RETA) ของสถาบันฯ ได้รับคะแนนเต็มจากการประเมนิ และได้รับเลอืกให้เป็น  

1 ใน 4 ของผลงานวิชาการด้านโรคเอดส์ที่เกี่ยวข้องกับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย น�าเสนอใน           

ที่ประชุม MSMGF Pre-Conference to the International AIDS Conference 2012: “Stigma to 

Strength: Strategies for MSM, Transgender People and Allies in a Shifting AIDS Landscape”   

ซึ่งจัดโดย The Global Forum on MSM & HIV (MSMGF) ณ กรุงวอชงิตันดซี ีประเทศสหรัฐอเมรกิา 

โดย ศ.นพ.สุวัฒน์ จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันฯ เป็นผู้น�าเสนอ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2555

 ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ จะเป็น          

ผู้ ป ร ะสานการจั ดกา รอบรมหลั กสู ต ร                 

การจัดการงานวิจัยทางคลินิก (Cl in ical           

Research Management Training Course)        

ในวันที่ 10 – 12 ต.ค. 2555 ให้แก่นักวิจัยจาก

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์         

แห่งประเทศไทย (MedResNet) ซึ่งคาดว่าจะมี

ผู้ เข้ารับการอบรมประมาณ 20-30 คน          

การด�าเนินการครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้บริการ

วชิาการ และถา่ยทอดประสบการณก์ารจดัการ

งานวิจัยของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของสถาบันฯ 

อันจะช่วยยกระดับคุณภาพงานวิจัยทางคลินิก

ของประเทศต่อไป

 2
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 สารสถาบันฯ ฉบับนี้ จะกล่าวถึงกลุ ่มงานวิจัย      

ทางด้านการศึกษากลไกการดื้อต่อสารเคมีก�าจัดแมลงใน      

ยุงลายที่เป็นพาหะน�าโรคไข้เลือดออก ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้     

เกดิจากความร่วมมอืกนัระหว่าง ดร.นงคราญ ล�าจวน นกัวจิยั

จากศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ 

ร่วมกับ รศ. ดร.ปรัชญา สมบูรณ์ จากภาควิชาปรสิตวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ 

ดร.จนิตนา ยาโนละ จากคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่ โดยมผีู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Professor Hilary 

Ranson, Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM),  

University of Liverpool, UK เป็นที่ปรกึษาร่วม โครงการวจิัย

ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษายีนและโปรตีนที่เกี่ยวข้อง  

กับการดื้อต่อสารเคมกี�าจัดแมลง 

 ส่วนงานด้านการเรยีนการสอน ดร.นงคราญ ล�าจวน 

ก็ ได ้มี โอกาสเป ็นอาจารย ์ที่ปรึกษาร ่วมกับอาจารย ์      

ดร.จินตนา ยาโนละ ในการท�าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

ปริญญาเอก ชื่อ นายสุริยา  เพลินทรัพย์ และนักศึกษา 

ปริญญาโท ชื่อ MR. STEVEN ANDY STENHOUSE โดยม ี       

รศ. ดร.ปรัชญา สมบูรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาหลัก

 ยุงลายเป็นพาหะน�าโรคไข้เลือดออก ผลกระทบของการเกิดโรคไข้เลือดออก น�ามาชึ่งปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ           

โดยกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัวทั้งด้านการรักษาพยาบาล การดูแล และปัญหาทางจิตใจ ขณะเดียวกันก็น�ามาถึงการขาดงาน      

และการเพิ่มค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ขณะที่การควบคุมการระบาดของโรค

โดยวัคซีนนั้น ยังอยู่ในระยะของการทดลองและพัฒนา ดังนั้นการควบคุมโรค    

ไข้เลือดออกในขณะนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การควบคุมพาหะของโรค โดยการก�าจัด  

แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายและการใช้สารเคมีก�าจัดแมลง การดื้อต่อสารเคมี

ก�าจัดแมลงสามารถเกิดขึ้นในประชากรแมลงได้อย่างรวดเร็วภายใต้สภาวะที่มี

การใช้สารเคมีก�าจัดแมลงอย่างมาก น�ามาถึงการมีชีวิตรอดของแมลงที่ก่อโรค 

การเข้าใจถึงกลไกที่เกี่ยวข้องในการดื้อต่อสารเคมีก�าจัดแมลงในแมลงที่เป็น 

พาหะน�าโรค จะน�ามาถึงการปรับกลยุทธ์เพื่อน�ามาใช้ในการควบคุมประชากร

แมลงต่อไปในอนาคต...

แถวล่าง ซ้าย -> ขวา
จุรีพร วิเชีย/ ดร. นงคราญ ลำาจวน/ อาจารย์ ดร. จินตนา ยาโนละ

แถวบน ซ้าย -> ขวา

นายสุริยา  เพลินทรัพย์/ MR. STEVEN ANDY STENHOUSE

รศ. ดร.ปรชัญา สมบรูณ์
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ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด 
ผศ.นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์

 วันที ่4 กนัยายน 2555  ทมีวจิยัแกง็ค์ซ่า ศนูย์วจิยั

ด้านสารเสพตดิ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่ ได้รับเชญิจากงานสังคมสงเคราะห์ เรอืนจ�าจังหวัด

ล�าพูน เป ็นวิทยากรอบรมให ้ความรู ้ เรื่องผลกระทบ                    

และอนัตรายจากการใช้สารเสพตดิและเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ให้กับกลุ่มผู้กระท�าความผดิในโครงการ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู

ผู้ต้องขังกระท�าผดิซ�า้ จ�านวน 30 คน นอกจากการบรรยาย

แล้วยังมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้เข้ารับการอบรมได้เล่น  

โดยได้ทั้งความรู ้ควบคู่ความสนุกด้วย ตามวัตถุประสงค์

โครงการที่อยากให้ผู้กระท�าความผิดได้รับรู้และทราบรู้ถึง 

ผลกระทบและอันตรายที่ เกิดจากการใช ้สารเสพติด                  

และแอลกอฮอล์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมต่อไป 



โครงการวิจัยฮักชุมชน

 โครงการวิจัยฮักชุมชน ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมกับคณะท�างานโครงการฮักชุมชน  

อ�าเภอสันทราย และทีมปฏิบัติการโครงการฮักชุมชนต�าบลสันพระเนตร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน    

ในพื้นที่เทศบาลต�าบลสันพระเนตร วันที่ 1-2 สิงหาคม 2555 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน    

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนและเชื่อมประสานการท�างานร่วมกันของเยาวชน กิจกรรม       

ในวันเวลาดังกล่าวประกอบไปด้วย กิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาภาวะความเป็นผู้น�า กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ กิจกรรม     

การเรียนรู้การเท่าทันสื่อ และกิจกรรมการวิเคราะห์ปัญหายาเสพติดในชุมชนพร้อมทั้งฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ฯลฯ 

 นอกจากนี ้โครงการวจิยัฮกัชมุชนยงัได้ร่วมกบัคณะท�างานและทมีปฏบิตักิารโครงการฮกัชมุชนอ�าเภอสนัทราย จดักจิกรรมพฒันา

ศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เท่าทันสื่อและการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ ในวันที่ 22 กันยายน 2555 ณ เทศบาลต�าบลหนองจ๊อม         

โดยมีเยาวชนจากต�าบลสันทรายหลวง ต�าบลหนองจ๊อม ต�าบลสันพระเนตร ต�าบลเมืองเล็น เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 50 คน 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้และเท่าทันส่ือ รู้จักเลือกบริโภคระหว่างส่ือไม่สร้างสรรค์กับสื่อเชิง

สร้างสรรค์  และเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์และปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด

 วันที่ 1-2 ส.ค. 55

ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

   วันที่ 22 ก.ย. 55

ณ เทศบาลตำาบลหนองจ๊อม
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ดร.ศักดา พรึงลำ ภู

 สารสถาบันฯ นี้ เป็นฉบับที่ 9 แล้วนะครับ และ เป็นฉบับสุดท้ายส�าหรับตัวผมที่จะได้เล่าเรื่องสู่กันฟังในฐานะหัวหน้า

ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ เนื่องจากวันที่ 30 กันยายน 2555 ก็เป็นวันครบเกษียณอายุราชการของผม                 

หลังจากท�างานในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาตั้งแต่ปี 2517 จนถึงปัจจุบัน นับได้ 38 ปี                     

ซึ่งแน่นอนย่อมมคีวามรักและผูกพันกับสถาบันฯ และเพื่อนร่วมงานทุกคน  อย่างไรก็ตามงานทุกอย่างย่อมมจีุดเริ่มต้น และจุด 

สิ้นสุด ถามว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อเดินทางมาถึงจุดนี้ ค�าตอบก็คงเป็น ความรู้สึกใจหายนิดๆ สลับกับดีใจหน่อยๆ ที่ว่าใจหายนิดๆ 

เพราะว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้า ความเคยชินกับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันที่มีหลากหลายก็จะเปลี่ยนไป แต่ที่ว่าดีใจหน่อยๆ 

(เยอะมากกกก..........ฮา) ก็คอืจะมเีวลาเป็นของตัวเองมากขึ้น และเป็นโอกาสที่จะได้ท�ากจิกรรมอื่นๆ ที่อยากท�ามาตัง้นานแล้ว 

เช่น เรยีนการวาดภาพสนี�า้ เรยีนท�าอาหาร แต่งหนังสอื เล่นดนตร ีพาภรรยาท่องเที่ยว ฯลฯ 

 นอกจากนี้ที่คิดและระลึกอยู่เสมอ ก็คือว่าเมื่อเกษียณไปแล้วก็เท่ากับเราเปลี่ยนชีวิตจากข้าราชการและพนักงาน           

ของมหาวทิยาลยั ไปเป็น “ข้าประชาชน” ทีพ่ดูอย่างนี้กเ็พราะในวยัเกษยีณนี้ผู้ทีเ่ลี้ยงดเูราจนกว่าชวีติจะหาไม่ กค็อื “เงนิบ�านาญ” 

ที่ได้มาจากประชาชนนั่นเอง ดังนัน้อกีสิ่งหนึ่งที่ตัง้ใจจะท�าในวัยเกษยีณนี้ให้ได้ ก็คอื บูรณาการในวชิาความรู้ที่มอียู่ ไปช่วยชุมชน

หรอืสังคมรอบข้างให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ครับ  

 สุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานของสถาบันฯ ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือต่างๆ 

ตัง้แต่วันเริ่มต้นท�างาน จนกระทั่งถงึวันเกษยีณ ท�าให้งานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผดิชอบลุล่วงไปด้วยดคีรับ.......

 กลับมาที่งานของศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ในช่วงนี้ทัง้ 3 หน่วยวจิัยของศูนย์วจิัยฯก็ยังเดนิหน้าและมี

ความก้าวหน้าต่อไปครับ พอสรุปแยกตามหน่วยวจิัยได้ดังนี้ครับ
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หน่วยวิจัยระบบสุขภาพ

รว่มประชมุ โครงการ "การขบัเคลื่อน

การพัฒนาเมืองพร้าวโดยวิถีชุมชน 

(พรา้วโมเดล)” ณ หอ้งประชมุเทศบาล

ต�าบลเวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  

ในวันที่ 7  สิงหาคม  2555

ดร.ศกัดา  พรงึล�าภ ูไดร้บัเชญิไปเปน็

วิทยากรการอบรมพนักงานในเรื่อง

โ ภ ช น า ก า ร แ ล ะ ส า ร สุ ข ภ า พ                       

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ลีโอฟู้ดส์ 

จ�ากัด จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่             

17 สิงหาคม  2555

ดร.ศักดา  พรึงล�าภู เข้าร่วมประชุม  

FCOI ณ อาคาร 1 สถาบันวิ จัย

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ สุ ข ภ า พ  ใ น วั น ที่                  

22 สิงหาคม ๒๕๕๕
ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ข อ ง ส� า นั ก ง า น                   

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ย า            

เพื่ อ เข้ าร่ วมประชุมระดมสมอง        

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับ

พื้ นที่ และชุมชนด้ านอาหารและ

โภชนาการ ณ โรงแรมหลยุส ์แทรเวริน์ 

กรงุเทพมหานคร ในวนัที่ 24 สงิหาคม 

2555

ดร.ศักดา  พรึงล�าภู เป็นวิทยากร

เกี่ยวกับการรายงานผลการประเมิน

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ  

ท้องถิ่น ให้กับส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดล�าพูน ณ โรงแรมล�าพูนวิลล์ 

อ.เมือง จ.ล�าพูนในวันที่ 27 สิงหาคม 

2555
ดร.ศกัดา  พรงึล�าภ ูและ ดร.น�า้ทพิย์  

ศรีรักษ์ เข ้าร ่วมประชุมโครงการ

พัฒนาศั กยภาพ เครื อข ่ ายภาค

ประชาชน เพื่อการดูแลผู ้ติดเชื้อ      

เอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาต ิปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มช.  

เพื่อร ่วมจัดท�ารายงานโครงการ         

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่       

28 สงิหาคม 2555

ดร.ศกัดา  พรงึล�าภู และคณะท�างาน

ของหนว่ยวจิยัระบบสขุภาพ ศนูยว์จิยั

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์  

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการ 

ประชุมเวทีเสวนาด้านอาหารและ

โภชนาการของจังหวัดเชียงใหม่           

ณ โรงแรม เดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่    

ในวันที่  6 กันยายน 2555

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการ 

ประชุมเวทีเสวนาด้านอาหารและ

โภชนาการของจั ง ห วั ดล� า ป า ง                

ณ โรงแรม เอเชียล�าปาง จ.ล�าปาง    

ในวันที่ 7 กันยายน 2555

 ส่วนกิจกรรมอื่นๆ จะมีในส่วนของการติดต่อประสานงานกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาคจังหวัด ภาครัฐ          

และภาคเอกชน ที่ด�าเนินงานร่วมในโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย พร้อมทั้งการ  

จัดท�ารายงาน โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัด          

ภาคเหนอื ปี 2555
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หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

โครงการวิจัยเรื่อง “การขยายผล 

การวิ จั ยมลพิษทางอากาศและ       

ผลกระทบสุขภาพ สู่ชุมชนเพื่อการ

เ รี ยน รู้ และลดแหล่ งก� า เ นิ ดฝุ่ น              

ในอากาศในชุมชนภาคเหนือตอนบน

ของประเทศไทย” งาน Thailand     

Research EXPO 2012 ณ ศูนย์ประชุม

บางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร ์โรงแรม

เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2555

นำาเสนอผลการวิจัยในการประชุม

การประเมินผลและถอดบทเรียน      

ในการตดิตามสถานการณ์หมอกควนั

และไฟป่า ตามโครงการป้องกัน 

ควบคุม และแก้ไขปัญหาหมอกควัน

แ ล ะ ไ ฟ ป ่ า  ป ร ะ จ� า ป ี  2 5 5 5                           

ณ ห ้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม      

เชยีงใหม่ฮลิล์ วันที่ 11 กันยายน 2555

 แผนงานวจิยัผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาวะภมูอิากาศต่อความมัน่คงและความปลอดภยัของอาหารฯ 

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยทราย จัดสัมมนาเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศกับการผลิตข้าว :    

กรณีศึกษาในพื้นที่ลุ ่มน�้าปิงตอนบน" ภายใต้การสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                       

โดยหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ น�าโดย รศ.ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ ผู้อ�านวยการแผนงาน ดร.ชูชาต ิ               

สันธทรัพย์ หัวหน้าโครงการย่อยที่ 2 ดร.ทัตพร คุณประดษิฐ์ นักวจิัยร่วมในโครงการย่อยที่ 3 ดร.สุรัตน์ หงษ์สบิสอง     

นักวจิัยร่วมในโครงการย่อยที่ 4 และ คุณธัญภรณ์ เกดิน้อย หัวหน้าโครงการย่อยที่ 5 และ คุณศริลิักษณ์ ทรายเหนอื 

ปลัดองค์การบรหิารส่วนต�าบลห้วยทราย วันที่ 13 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต�าบลห้วยทราย 

โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนาจากพื้นที่ต�าบลห้วยทราย อ.แม่ริม และต�าบลสันป่ายาง อ.แม่แตง ประมาณ 60 คน   

โดยมีการน�าเสนอผลการวิจัยในแผนงานและหัวหน้าโครงการย่อย ที่ได้จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ต�าบลห้วยทราย    

และ ต�าบลสันป่ายาง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลจากนักวิจัยและเกษตรกร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร             

เป็นอย่างดยีิ่ง



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  12

หน่วยวิจัยโภชนาการ

 โครงการ การประเมินสถานการณ์ภาวะ

ไอโอดีนในหญิงวัยเจริญพันธ์ุและเด็กวัยเรียน                  

ในประเทศไทย

 ได้ด�าเนินการน�าข้อมูลที่ได้จากงานภาคสนาม

ระหวา่ง 28/6/55-12/7/55 ในสว่นของแบบสมัภาษณท์ัว่ไป

และแบบสมัภาษณค์วามถีก่ารบรโิภคของนกัเรยีนและหญงิ

วัยเจริญพันธุ์ จ�านวน 554 ชุด เข้าระบบคอมพิวเตอร์และ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และด�าเนินการทดสอบ

ปริมาณไอโอดีนในเกลือ จ�านวน 297 ตัวอย่าง โดยใช้        

ชุดทดสอบ

 กิจกรรม การจัดตั้งเครือข่ายพัฒนาศักยภาพอาหารพื้นเมืองและตรวจสอบปริมาณสารตกค้างปน

เปื้อนในอาหารพื้นเมอืงภาคเหนอื ในโครงการบรกิารวชิาการเชงิบูรณาการ “การเพิ่มศักยภาพผู้ผลติอาหาร

พื้นเมอืงในเขตจังหวัดภาคเหนอื”

 ท�าการเก็บตัวอย่างจ�านวน 2 ครัง้ ครัง้ละ 4 ตัวอย่าง เพื่อวเิคราะห์การปนเปื้อนของจุลนิทรยี์ สารตกค้าง 

(glyphosate และ aflatoxin) และโลหะ (ทองแดง สงักะสแีละเหลก็) ซึง่ขณะนี้อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการวเิคราะห์ตัวอย่าง

ดร.ศกัดา  พรึงล�าภ ูและ นางโพธิศ์รี ลีลาภทัร์ ได้น�าเสนอ

งานวิชาการแบบโปสเตอร์ เรื่อง “คุณค่าทางโภชนาการ

ของไส้อั่วที่จำาหน่ายในตลาดสด ในเขตอำาเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่” ในการประชุมวิชาการโภชนาการ      

แห่ งชาติครั้ งที่  6  วันที่  10-12 กันยายน 2555                                 

ณ ศูนย์นิทรรศการ และ การประชุม ไบเทค บางนา 

กรุงเทพมหานคร
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ

ดำาเนินงาน สถาบันฯ มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ 

พันธกิจมหาวิทยาลัย และที่ส�าคัญบุคลากรได้มี ส่วนร่วมในการ  

จดัท�าแผนกลยทุธ ์คณะกรรมการไดเ้สนอแนะใหจ้ดัท�าแผนกลยทุธ์

ให้ครอบคลุมทุกด้านการบริหารจัดการและการเงินและ                       

งบประมาณด้วย

ด้านการวิจัย คณะกรรมการเห็นว่าเรามีบุคลากรที่มีศักยภาพ

ในการหาแหล่งทุนจากต่างประเทศ มีกลไกและโครงสร้างพื้นฐาน

ภายในที่สนับสนุนงานวิจัยที่มีคุณภาพ ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ   

ในระดับสากล และน�าไปใช้ ได้ ในทางปฏิบัติและนอกจาก                       

ในคณะกรรมการยังเสนอให้สร้างนักวิจัย (ระดับ PI) ของสถาบันฯ 

เพื่อเป็นผู้บริหารสถาบันฯ ต่อไป และควรมีฐานข้อมูลการวิจัย     

ของสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง 

ด้านการบริหารและการจัดการ คณะกรรมการเห็นว่า          

มีการกระจายอ�านาจภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบ    

ไปที่ระดับศูนย์ มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะว่าการประเมิน

บุคลากรควรมีเกณฑ์และวิธีการประเมินที่ เป็นเกณฑ์กลาง               

มีการสื่อสารสองทาง ระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร เช่นสายตรง

จากผู้บริหาร และควรมีการประเมินผู้บริหารโดยผู้ใต้บังคับบัญชา

ดา้นระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  คณะกรรมการ

เห็นว่าสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบและกลไก  

การประกันคุณภาพ โดยน�าผลการประเมินจากคณะกรรมการ      

ในปีที่ผ่านมาปรับปรุงการด�าเนินงานของส่วนงาน และมี                       

ข้อเสนอแนะว่าควรมีการประเมินการตรวจสอบภายในของ      

หน่วยงาน เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานของตัวบ่งชี้ของ                   

แผนกลยุทธ์

 และนอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัไดใ้หข้อ้เสนอแนะกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหมว่า่ ควรจดัสรรอตัราก�าลงั

นักวิจัยของสถาบันฯ ด้วย 

 และนี่ก็คือสิ่งที่ทำาความภาคภูมิใจให้กับสถาบันฯ อีกครั้ง ที่สถาบันฯ ได้รับคะแนนการประเมินระบบ  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ด้านการเงินและงบประมาณ มีการจัดระบบการเงินและ    

งบประมาณของสถาบนัฯ อยา่งเพยีงพอและตอ่เนือ่ง มกีระบวนการ

ในการหางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อสนับสนุน          

การด�าเนินงาน ข้อเสนอแนะคณะกรรมการควรจัดท�าแผนกลยุทธ์

ในการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการวิเคราะห์สถานะ

ทางการเงินของสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง และประเมินผลการใช้      

งบประมาณที่ใช้สนับสนุนพันธกิจหลักของส่วนงาน

ข่าวดี ! สถาบันฯ ได้รับคะแนน

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ เ ม ิ น

4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00

 จากการที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ        

ได้ด�าเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ           

การศกึษาภายในสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ เมือ่วันที่ 19 มถินุายน 

2555 นั้น คณะกรรมการได้สรุปการประเมิน และมีมติร่วมกันว่า 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้คะแนนเท่ากับ 4.50 คะแนน  

มีระดับการดำาเนินงานของคณะได้คุณภาพในระดับดี 

 ในการประเมนิครัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอจดุแขง็ 

วธิกีารเสรมิใหแ้ขง็แกรง่ จดุออ่นและแนวทางแกไ้ข ส�าหรบัองคป์ระกอบ

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
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สถาบนัฯ จดังานแสดงมทุติาจติ 
และเลี้ยงอำาลาเนื ่องในโอกาส
เกษียณอายุราชการ ปี 2555

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิต 

และเลี้ยงอ�าลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ บุคลากรของสถาบันฯ ประจ�าปี 2555 

โดยมีผู้ครบก�าหนดเกษียณอายุ 4 ท่าน คือ นายรัศมี  แก้ววิชิต รองผู้อ�านวยการสถาบันฯ 

ดร.ศักดา  พรึงล�าภู หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นางศุภลักษณ์  เซ็นนันท์ 

พยาบาลช�านาญการ และนางวรรทนา  โตสิตารัตน์ ลูกจ้างประจ�าหน่วยวิจัยโภชนาการ 

พร้อมด้วยผู้เกษียณอายุก่อนก�าหนด คือ นางสาวทัศนัย  วงค์จักร พยาบาลช�านาญการ 

อีกหนึ่งท่าน ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 วันที่ 21 กันยายน 2555

 และชมรมบคุลากร สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ กไ็ดจ้ดังานเลีย้งอ�าลาใหก้บั

ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 5 ท่าน ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555
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"Visitor"

...

สกอ. ตรวจเยี่ยมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ า ก ส� า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร                           

การอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าเยี่ยมเยียนและรับฟังการน�าเสนอ

โครงการจากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอยู่     

ภายใต้โครงการพัฒนามหาวทิยาลัยวจิัยแห่งชาต ิโดยสถาบันวจิัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ ได้น�าเสนอโครงการพร้อมกับหน่วยงานอื่น ๆ  

ของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ณ อาคาร 1 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์

สุขภาพ วันที่ 14 กันยายน 2555

ผอ. WHO ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เยี่ยมชมสถาบันฯ

 ดร.ส�าลี  เปลี่ยนบางช้าง ผู้อ�านวยการองค์การ

อนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional 

Director, WHO, South-East Asia) เข้าเยี่ยมชมสถาบันวจิัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยม ี      

ศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันฯ        

และคณะผูบ้รหิาร ร่วมให้การต้อนรบั เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 

2555 พร้อมกับน�าเสนอการพัฒนาองค์กรและงานวิจัย 

ของสถาบันฯ นอกจากนี้ยังได้พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

ของหน่วยงานย่อยในสถาบันฯ อกีด้วย
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...

 คุณวราลักษณ์  พัฒนเกียรติพงษ์ ผู้อ�านวยการส�านัก

หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�าคณะผู้บริหารส�านักหอสมุด     

เข้าพบ ศ.ดร.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ และผู้บรหิารสถาบันฯ เพื่อพบปะสร้างความ

สัมพันธ์อันดรีะหว่างหน่วยงาน เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2555

คณะผู้บริหารส�านักหอสมุด เข้าพบผู้บริหารสถาบันฯ

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

          ตอน เล่าขานงานวิจัย

         ทุกวันศุกร์แรกของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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สถาบันฯ จัดกิจกรรมซ้อมการป้องกันและ 

       ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในอาคาร

 ส ถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ สุ ข ภ า พ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดักจิกรรมซอ้มการป้องกนั

และช ่ วย เหลื อผู ้ ป ระสบอุบั ติ ภั ย ในอาคาร                      

เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ และฝึกทักษะให้สามารถ

ป้องกันและบรรเทาอุบัตภิัย ทัง้แผ่นดนิไหว ไฟไหม้ 

และการช ่วยเหลือผู ้บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได ้       

ตลอดเวลา โดยมีวิทยากรผู ้มีความเชี่ยวชาญ      

จ ากงานป ้ อ งกั นและบรร เทาสาธารณภั ย            

เทศบาลนครเชียงใหม่ มาให้ความรู้แก่บุคลากร   

ของสถาบันฯ กว่า 100 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4   

(ห้องเอนกประสงค์) อาคาร 1 วันที่ 18 กันยายน 

2555

"Doing & Training"
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   น�าเสนอผลการศึกษาพฤติกรรมการฉีดยาบ้า

        เพื่อวางแผนป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี

 ส� านั ก งานป ้ อ งกั นและบ� าบั ดการติ ดยา เสพติ ด                     

ส�านกัอนามยั เชญิ ผศ. ดร. นพ.อภนินัท์  อร่ามรตัน์ หวัหน้าศนูย์วจิยั

ด้านสารเสพตดิ สถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ให้เป็นวทิยากร

น�าเสนอผลการศกึษาพฤตกิรรมการฉดียาบ้า พื้นทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ 

ในการประชุมน�าเสนอการศึกษาพฤติกรรมการฉีดยาบ ้า                    

เพื่อวางแผนป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด    

ด ้วยวิธีฉีดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม ่                       

ณ โรงแรมปริน๊ส์ตัน้ พาร์ค สวที ดนิแดง กรงุเทพฯ วนัที ่17 กนัยายน 

2555

...

หวัหน้าศนูย์วิจยัด้านสารเสพติด ร่วมประชมุปดิโครงการ

ศึกษาสุขภาพและความเป็นอยู่ผู้พ้นโทษจากเรือนจ�า

 ผศ. ดร. นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์ หัวหน้าศูนย์วิจัย          

ด้านสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วม            

การประชุมปิด “โครงการน�าร่อง : การศึกษาสุขภาพและชีวิต   

ความเป็นอยู ่ของกลุ ่มผู ้พ้นโทษจากเรือนจ�ากลางเชียงใหม่”         

ร่วมกับเจ้าหน้าที่เรือนจ�ากลางเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 

2555
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   น�าเสนอเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก

          งาน Thailand Research EXPO 2012

 หน ่วยวิจัยสิ่ งแวดล ้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร ่วมน�าเสนอ               

ผลงานวจิยัในงาน Thailand Research EXPO 2012 จดัโดย ส�านกังาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์ประชุมบางกอก           

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2555 ซึ่งทางหน่วยวิจัยได้น�าผล

งานการวจิยั  "เครือ่งวัดปรมิาณฝุน่ละอองขนาดเลก็ เครือ่งต้นแบบ  

ภายใต ้ โครงการวิจัย การสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชน                           

เพื่อแก ้ป ัญหาผลกระทบสุขภาพจากหมอกควันและสร ้าง                    

สิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน" ขณะที่คุณธัญภรณ์ เกิดน้อย หัวหน้า  

หน่วยวิจัยฯ ผศ.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ นักวิจัยร่วมในโครงการ 

พร้อมด้วย ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง ยังได้บรรยายให้ความรู้แก่           

ผู้ที่สนใจภายในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการ 

และนักศกึษาที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

...
นักวิจัยหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

เสนอผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน

 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล พร้อมด้วย คุณธัญภรณ์   

เกดิน้อย หวัหน้าหน่วยวจิยัวจิยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ สถาบนัวจิยั

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง ร่วมน�าเสนอ     

ผลการวิจัยในการประชุมการประเมินผลและถอดบทเรียน             

ในการติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ตามโครงการ

ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจ�าปี 

2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จัดโดย

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่    

วันที่ 11 กันยายน 2555 และนักวิจัยได้น�าเสนอผลการวิจัย          

เรื่องผลกระทบกระทบสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน การศึกษา   

ในเด็กนักเรียนระดับอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน่วยงาน

ราชการ องค์การบริหารส่วนต�าบล และตัวแทนชุมชนต่าง ๆ         

เข้ารวมประชุมกว่า 100 คน
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หน่วยงาน RCU จัดอบรม GCP, HSP 

ส�าหรับทีม Back office

 หน่วย Regulatory Compliance Unit (RCU) สถาบันวจิัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเรื่อง 

Good Clinical Practice (GCP) และ Human Subject Protection 

(HSP) เนื่องจากครบก�าหนด 3 ปี บุคลากรของโครงการวิจัย    

ภายใต้ทุน CMU/CTU จะต้องได้รับการฝึกอบรม โดยหน่วยงาน 

RCU ได้เชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญมาให้การอบรม ประกอบไปด้วย 

ศ. นพ.ปัญจะ  กุลพงษ์  รศ. ดร.นมิติร  มรกต  และ ดร.สุกัญญา  

ลนิพศิาล  ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคาร 1 วันที่ 11 กันยายน 2555

 หน ่วย RCU สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์สุขภาพ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จัดอบรม “SOP-RIHES-Wide” ประจ�าปี 

2555 เพือ่เป็นการทบทวนระเบยีบวธิปีฏบิตัทิีถ่กูต้องแก่บคุลากร

ที่ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ของสถาบันฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 

อาคาร 1 วันที่ 27 กันยายน 2555

อบรม SOP-RIHES-Wide 

ประจ�าปี 2555

...

...
RCU จัดอบรมสร้างความเข้าใจ

ให้บุคลากรสถาบันฯ

 หน่วยงาน RCU จัดการอบรม “Essential Documents 

Recordkeeping Requirements” และ “Source Documentation 

Requirements” พร ้อมด ้วย “Source Documentat ion                         

development and Source Documentation Table” เพื่อสร้าง  

ความเข้าใจให้บุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 

อาคาร 1 วันที่ 28 กันยายน 2555
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"Activities"

นายรัศมี  แก้ววิชิต รองผู้อ�านวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ พร ้อมด ้วยบุคลากรของสถาบันฯ น�าเทียนพรรษา                            

ที่ชาวสถาบันฯ ร่วมกันหล่อขึ้นถวายแก่วัดสีมาราม ต.สันกลาง 

อ.สันก�าแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เพื่อส่งเสริม      

ให้บุคลากรมสี่วนร่วมในกจิกรรมทางศาสนาและปฏบิัตตินได้ถูกต้อง    

อีกทั้งธ�ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนา 

เนื่องในวันเข้าพรรษา

ตัวแทนบุคลากรของสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ น�าต้นผ้าป่า

ของสถาบันฯ เข้าร่วมท�าบุญงานทอดผ้าป่าสามัคค ีร่วมกับหน่วยงาน

อื่น ๆ ของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง 

เพือ่สมทบทนุการบรูณะซ่อมแซมวหิารวัดสวนดอก วันที ่10 สงิหาคม 

2555
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 ศ. นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวจิัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมถ้วยคณะผู้บรหิาร คณาจารย์ ข้าราชการ 

พนักงาน   เจ้าหน้าที่ และนักศกึษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ร่วมพธิ ี

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส                            

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ     

ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ณ บริ เวณ                        

โถงหน้าห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ส�านักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ วันที่ 12 สงิหาคม 2555

...

 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย

บุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมหากุศลมหิดล 55           

เพื่อรวบรวมรายได้สมทบทุนราชสมาทร ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้      

ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ บริเวณอาคารเรียนรวม

คณะแพทยศาสตร์ โดยมนีายฤทธพิงศ์  เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชยีงใหม่ เป็นประธานในพธิ ีเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 

 นอกจากนี้ ผู้อ�านวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยบุคลากรยังได้ 

เข ้ าร ่ วมวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จ                              

พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก เนือ่งในวันมหดิล 

วันที่ 24 กันยายน 2555 ซึ่งในวันนี้ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคต

ของพระองค์ ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภไิธยจากแพทย์และ

ประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”   

และได้ขนานนามวนัอนัเป็นทีร่ะลกึส�าคญันี้ว่า “วนัมหดิล” เพือ่เป็นการ

ถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทตี่อพระองค์ท่าน
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คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสพิธีท�าบุญ

วันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์                           

ประจ�าปี 2555 วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555

คณะเศรษฐศาสตร์ เนื่องใน พิธีท�าบุญสืบชะตา

วันคลา้ยวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร ์ประจ�าป ี

2555 วันที่ 22 สิงหาคม 2555

"สถาบนัวจัิยวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ขอแสดง

ความยนิดกีบัสว่นงานภายในมหาวทิยาลยั

เนื ่องในโอกาสต่างๆ ดังต่อไปนี ้"

คณะมนุษยศาสตร์ เนื่องในพิธีท�าบุญในวาระ 103 ปี

ชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย  

ชุมสาย และคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์       

วันที่ 29 สิงหาคม 2555
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ตารางกิจกรรม

จัดการอบรมหลักสูตรการจัดการงานวจิัยทางคลนิกิ (Clinical Research 

Management Training Course) สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ปี 2555 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคาร 1 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ

กจิกรรม 5 ส.

การประชุมคณะกรรมการบรหิารสถาบันฯ

10-12  ตุลาคม 2555

11       ตุลาคม 2555

15       ตุลาคม 2555

ตุลาคม 2555

พฤศจกิารยน 2555
2         พฤศจกิายน 2555

19        พฤศจกิายน 2555

28        พฤศจกิายน 2555

กฐนิมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ทอดถวาย ณ วัดฝายหนิ

การประชุม Thailand HIV/AIDS CTU Full Group Meeting ณ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

อาคาร 1

งานลอยกระทง

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

เหตุเกิด ณ วัน ซ้อมการป้องกันและ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในอาคาร

ซ้อม...หลบใต้เก้าอี้...กัน เก้าอี้ใครเก้าอี้มัน.... หรือ  เอ้า...จะมุด

ตัวไหน เลือกเอาใครดีใครได้ แบบเก้าอี้ดนตรี กันไปเรย....ฮิ้ว...ว
สาธิตการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอัคคีภัย.. .ในกรณี               

หยุดหายใจ แหม...นายแบบนอนนิ่ง...ทำาเนียนซะจริงเชียว

เอ....หรือว่าหลับคร่อกไปจริง ๆ แระ เป็นแบบนาน                 

ไปหน่อย...อิ อิ 

ไม่ต้องกลัวคร๊าบ...บ เดินเข้ามาพ่นดับไฟใกล้ๆ อีกหน่อย

ก็ได้...แต่ถ้ามีบึ้ม...ก็ตัวใครตัวมัน...ล่ะคร๊าบ.....

โอ้โห...เท่ห์(ระเบิด) ยังกะใช้ effect  ถ่ายหนังยังไงยังงั้น....

ระวังขนหัวลุก...น๊า
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เหตุเกิด ณ งานแสดงมุทิตาจิต และเลี้ยง

อำาลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ทำาไม...ทำาหนา้ตาตืน่ ตระหนก  ตกกะใจ เหมอืนม ีThe sixth 

sense เห็นอะไรบางอย่าง อย่างนี้ล่ะคะ....??

อ๋อ...เข้าใจว่า กลัวน้องขวัญแย่งขนมน่ะค่ะ ชีกำาลังเล็งว่า   

จะทานชิ้นไหนดี…..อิอิ

อุ๊ย...น่ารักอ่ะ พี่กุลเขิร...แก้มอมชมพู  เลขานุการสถาบันฯ

ก็ทำาท่าแอ๊บแบ๊ว...ว like like like..

เลขาฯ หลิน(ปิง)  กำาลังนำาเสนอของขวัญสุดพิ เศษ                      

จากศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ทำาเอา    

"คุณพ่อ" ศักดา เป็นปลื้ม ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันไป ...                

อบอุ่นเจง ๆ

ว้ายๆ......Devil อู๋....ทำาท่าจะขยำ้ากวางเรนเดียร์ ซะงั้น.... 

นานทจีะมปีาร์ตี้งานเลี้ยง ...ดูทุกคน HAPPY มสีสีันกันเจงๆ 

เรย...น๊า

The Voice: นักร้องประสานเสียงกิตติมศักดิ์ของสำานักงาน

สถาบันฯ พร้อมใจกันโชว์พลัง spirit ในเพลง “Live and 

Learn” มอบให้ผู้เกษียณทุกๆท่าน…คร้า
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเมาท์แห่งไร่เห็ด

 วันนี้พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ดกลับมาแล้ว ก็เป็นฉบับที่ 2 แล้วนะค่ะที่พี่แมงเม้าท์ได้มาเจอกับเพื่อน ๆ  เอาหล่ะ ฉบับนี้เอาใจ

ขาชอ๊ปสกัหนอ่ยนา่จะดี  ีส�าหรบัผูใ้ดทีใ่จจดใจจอ่กบักาดนดั หอพยาบาล เคา้จะจดัอกีแลว้จรา้ เหน็วา่จะจดัในวนัที ่11-12 

ตุลาคมนี้ งานนี้ขาช๊อปห้ามพลาดเน้อเจ้า

 และอกีงานนงึทีพ่ึง่เสรจ็ไปหมาด ๆ  งานวนัมหดิลทีผ่่านมา

คณะแพทย์เค้าจัดเพิ่งเสร็จไป เห็นว่าได้รับเงินบริจาคหลายล้าน     

เชียวน๊า  งานนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับเค้าด้วยนะค่ะ          

พี่แมงเมาท์แห่งไร่เห็ดก็ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกับเค้าด้วยน๊า   

งานแรกก็คือวิ่งมหากุศล งานนี้พวกเราชาวไร่เห็ดก็ไปกันเป็น    

จ�านวนมากเช่นกัน  แต่มคีนนงึพอได้กระตกิน�้าร้อนแล้ว

หายไปเลย น้องหลินแก้ข่าวด่วนเลยนะจ๊ะ เอ้า มาดู      

งานที่สอง พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีย์      

เพื่อน้อมร�าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์           

แผนปัจจุบันของไทย” เนื่องในวันมหดิล ประจ�าปี 2555 เมื่อวันที่ 24 

กันยายน 2555 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันฯ ก็ได้สมทบทุนราชสมาทร   

สมทบทนุช่วยเหลอืผูย้ากไร้ในโรงพยาบาลสวนดอกด้วย 

ขะเจ้า

ได้กระตกิน�า้แล้ว 

    ปิ๊กก่อนละเจ้า
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 ไหน ๆ ก่อนหน้าพูดถึงเรื่องงานบุญไปแล้วก็จะขอตามมาด้วยงานบุญต่อเลยแล้วกันนะค่ะ พี่น้องชาวไร่เห็ดส่วนใหญ่รู้มั้ยค่ะ       

ว่าภายในโรงพยาบาลสวนดอกเค้ามีตึกสงฆ์ และเราสามารถจะไปท�าบุญถวายข้าวของเครื่องใช้ส�าหรับพระภิกษุสงฆ์ได้ด้วย พี่แมงเม้าท์  

ก็กะจะไปเหมือนกันถ้ามีใครสนใจไปด้วยกันได้นะคะ ท�าบุญกัน

ตามดว้ยอกีงานนงึเหน็วา่วนัที ่11 ตลุาคม นี ้ไรเ่ห็ดของเราจะมงีานชา้งถงึ 2 งานเลย 

 ช้างเชือกแรกก็คือจัดการอบรมหลักสูตรการจัดการ       

งานวิจัยทางคลินิก  งานนี้มีทั้งหมอ พยาบาล ผู้บริหาร 

ของคณะในสาขาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวหน้า  

หน่วยวิจัยทางคลินิก นักวิจัย แพทย์ พยาบาล จากหน่วยวิจัยทาง

คลินิกของโรงเรียนแพทย์ หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่    

โอ้โห งานนี้พี่แมงเม้าท์จะต้องเข้าไป สังเกตการณ์แน่นอน เพราะว่า

เผือ่จะมหีมอที่ยงัไมไ่ดแ้ตง่งานสนใจพี่แมงเมา้ทด์ว้ย 555 

       ผม 

 หมอโอ๊คครับ
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พดูมายืดยาวพีแ่มงเมาท์แห่งไร่เหด็ขอไปท�าธรุะ

ก่อนนะ ธุระส่วนตัวค่ะ แล้วค่อยเจอกันฉบับหน้า

นะค่ะ bye 

34th Anniversary

 มาดูช้างเชือกที่สองกัน งานนี้ก็คืองานสถาปนาสถาบันฯ   

ปีนี้ครบ 34 ปี เทียบก็คือวัยก�าลังท�างาน แหมวัยนี้ก�าลัง

สร้างเนื้อสร้างตัวเลยนะเนี่ย ส�าหรับกิจกรรมในวันนี้       

ชว่งเชา้จะมพีธิสีงฆ ์และหลงัจากนัน้กจ็ะเปน็กจิกรรม 5 ส. 

ส�าหรับ 5 ส. เห็นเค้าว่าจะมีจุดรวมก�าลังพลด้วยนะ คือจุดนี้จะเป็น

ศูนย์กลางที่ท�าให้เพื่อน ๆ ในไร่เห็ดแห่งนี้ได้รู้จักกันท�างานร่วมกัน      

จะเป็นอย่างไรต้องลงมาช่วยกันนะค่ะ ที่ชั้น 1 อาคาร 1 เน้อเจ้า 
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 ยำ่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก
เยอืนบ้านประธานาธบิดคีนแรกของประเทศสหรัฐอเมรกิา

               กติตพิงศ์  รุ่งเรอืงธนะกจิ

 เดนิทางไปประชุม  ACTG ประจ�าปีที่วอชงิตัน ดซี ี 

หนนี้ ได้มีโอกาสแวะไปเที่ยวที่บ้านของประธานาธิบดีคนแรก      

ของสหรัฐอเมริกา คือ จอร์จ วอชิงตัน ก็ถือว่าได้ไปเห็น "บันทึก     

3 มติเิกี่ยวกับความเป็นอยู่เมื่อ 200 กว่าปีมาแล้ว" และขอน�าเอา

ภาพถ่ายที่บันทึกไว้มาเล่าสู ่กันฟังส่วนใครสนใจศึกษาข้อมูล

ละเอยีดก็สามารถหาอ่านเพิ่มเตมิได้ในเว็บไซต์ต่างๆ 

 บ้านหลังนี้หรือจะเรียกให้ถูกก็ต้องเรียกว่าคฤหาสน์        

ตั้งอยู ่ที่ เม้าท์ เวอร์นอน (Mount Vernon) มลรัฐเวอร์จิเนีย             

ของประเทศสหรฐัอเมรกิา การเดนิทางไปทีน่ีก่ท็�าได้หลายวธิแีต่จะ

ขอเล่าวิธีที่กลุ ่มเราใช้เดินทางไปจากที่พักในวอชิงตัน ดีซี คือ          

ใน ดีซี จะมี Subway หลายสายแยกเป็นสีๆ ให้เดินทางด้วย  

Metro - Yellow Line ไปลงที่สถาน ีHuntington เมื่อไปถงึแล้วต้อง

เลอืกออกทาง Exit Lower Level of Huntington Avenue แล้วเดนิ

ไปที่ป้ายรถเมล์ซึ่งมีหลายป้าย จะแบ่งเป็นหนึ่งป้ายต่อหนึ่งที่พัก    

ผู้โดยสาร เลอืกนั่งสาย 101 จะใช้เวลาอกีประมาณ 20 นาท ี

 รถสายนี้มาไม่บ่อยนกั คอืทกุครึง่ชัว่โมง วนัอาทติย์มาทกุ

หนึ่งชั่วโมง ต้องกะเวลาดีๆ วันที่เราไปเจอปัญหาว่ารถไฟใต้ดิน   

บางสายบางช่วงหยุดวิ่งเพื่อซ่อมบ�ารุงก็เลยต้องนั่งอ้อมไปมา      

เพื่อไปที่สถาน ีHuntington ตอนที่เราไปถงึป้ายรถเมล์ รถสาย 101 

เพิ่งจะผ่านไปถ้าจะรอก็อกีนาน แถวนัน้ก็ไม่มอีะไรให้เดนิแต่ม ีTaxi 

จอดอยู่สองสามคัน ตอนนัน้มฝีรั่งที่จะไปทางเดยีวกันอกีสองกลุ่ม 

เป็นครอบครัวมีเด็กเล็กและเป็นคู่สามีภรรยา ก็เลยมีการไปถาม

แท็กซี่คันใหญ่น่ังได้สามตอนซึ่งจะเอา 30 เหรียญ ตกลงกันว่า      

ไปกันหมดนั่นเลยแล้วช่วยกันออกกลุ่มละสิบเหรียญ ก็ได้นั่งกัน    

ไปเลยไม่ต้องรอรถเมล์กันล่ะ เมื่อมาถงึหน้า Mount Vernon ก็ต้อง

ไปตรวจสอบเวลาที่รถเมล์สาย 101 ขากลับจะมาถึงป้ายนี้เพื่อ

วางแผนว่าต้องออกมารอในเวลาเท่าไร การทีร่ถเมล์มปีระสทิธภิาพ

ในการรักษาเวลาท�าให้ผู ้โดยสารสามารถวางแผนการใช้เวลา        

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพไปด้วย
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 เดนิผ่านปากทางเข้า Mount Vernon เข้าไปด้านในก็เห็น

แถวยาวเพื่อซื้อบัตรผ่านประตู ราคา 15 เหรียญ หากต้องการ       

ได้เครื่องมืออธิบายแต่ละจุดก็จ่ายเพิ่มอีก 6 เหรียญ ซึ่งกลุ่มเรา    

ก็เช่ามาหนึ่งเครื่อง เครื่องนี้จะมีขนาดประมาณสองเท่าของ              

รีโมทใหญ่ๆ มีล�าโพงเล็กๆ แบบโทรศัพท์มือถือ เมื่อไปที่จุดใดก็   

กดปุ่มตามหมายเลขที่ระบุก็จะมีเสียงอธิบายออกมา แต่ไม่เช่ามา

ก็ไม่ได้เสียอรรถรสในการเดินชมแต่อย่างไรเพราะมีป้ายต่างๆ 

อธบิายไว้พอสมควร

 การเดินชมในส ่วนแรกจะเป ็นการเดินชมบริ เวณ          

อาคารบริวาร แต่ก่อนจะเดินไปตามแนวอาคารที่ว่าจะต้องเดินไป

ที่บริเวณด้านหน้าของคฤหาสถ์ที่มีสนามหญ้าขนาดใหญ่มาก      

เป็นจุดที่ผู้คนต้องถ่ายรูปเพราะเป็นภาพที่มีองค์ประกอบสวยงาม

คอืสองด้านซ้ายขวาของภาพจะเป็นแนวต้นไม้ใหญ่โดยมสีนามหญ้า

ขนาดใหญ่อยู ่ตรงกลางภาพและเป็นเส้นน�าสายตาตรงไปสู ่         

ภาพคฤหาสน์ที่อยู่ไกลสุด

 จากนั้นก็เป็นการเดินชมอาคารบริวารซึ่งเป็นที่พักและ    

ที่ท�างานของเหล่าข้าทาสบริวารรวมทั้งคนงาน จะเห็นที่พัก         

ของทาสหญงิและเด็กซึ่งแยกออกจากที่พักของทาสชาย ครัวก็อยู่

ที่มุมหนึ่งของอาคารนั้นเลย ถ้าไม่นับความเป็นทาสการเป็นอยู่    

เท่าที่เห็นก็ดูพอใช้ได้

 เมื่อล ่าสัตว ์มาได ้ก็จะมีที่ เก็บรักษาไว ้ก ่อนน�าไป          

ประกอบอาหารที่ครัวซึ่งมีอุปกรณ์จ�าพวกหม้อต้มและอื่นๆ             

ที่น ่าสนใจคือ Smoke House ที่ เป ็นอาคารส�าหรับถนอม                      

เนื้อสัตว์ใหญ่เพื่อเก็บไว้บริโภคในช่วงฤดูหนาว Smoke House      

เป็นสิ่งปลูกสร้างเหมือนโรงนาแล้วแขวนเนื้อสัตว์ใหญ่ไว้ด้านบน  

ก่อกองฟืนขนาดเล็กไว้ด้านล่าง ใช้ไฟอ่อนค่อยๆ ท�าให้ระเหยน�้า    

ซึ่งแน่นอนว่ากลิ่นของไม้ฟืนนั้นก็จะเกาะติดกับเนื้อสัตว์นั้นด้วย 

เป็นการรมควัน เห็นแล้วนึกถึงโรงบ่มใบยาสูบทางเชียงใหม่ที่         

มาแนวเดียวกัน นอกจากนี้ก็มีโรงตีเหล็กเพื่อสร้างและซ่อมแซม

อุปกรณ์ต่างๆ

  ปากทางเข้า

Mount Vernon

ต่อแถวซื้อบัตร

    เข้าชม

  ที่พักทาส

หญิงและเด็ก

 ในที่พัก

ทาสชาย

Smoke House

หอ้งชา่งเหลก็
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ยานพาหนะที่ใช้กันในสมัยนั้น มีทั้งรถม้าสวยงามมีสี่ล้อแบบที่เห็นบ่อยๆ         

ในหนังและรถม้าอย่างง่ายๆ คือเอาเลื่อนที่ในฤดูหนาวคงใช้กับหิมะแต่น�ามา

วางบนโครงที่มลี้อสองล้อ คงส�าหรับคนงานมากกว่าเจ้านาย

นักท่องเที่ยวจ�านวนมากเข้าแถวเพื่อรอชมคฤหาสน์

ของประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา

 เดินดูกันมาเรื่อยๆ จนถึง Highlight ของการเข้าชมคือ     

ตัวคฤหาสน์ จะพบกับแนวเข้าแถวยาวเพื่อเข้าชมในตัวคฤหาสน์    

ที่นี่มีกฏห้ามถ่ายรูป ระหว่างที่อยู่ในแถวก็จะมีเจ้าหน้าที่มาพูดคุย

เพือ่ไม่ให้เบือ่จนเกนิไป เมือ่เข้าไปด้านในกจ็ะพบห้องต่างๆ มากมาย 

กเ็ดนิกนัไปและแวะฟังบรรยายโดยเจ้าหน้าทีเ่ป็นระยะๆ มเีจ้าหน้าที่

คอยเฝ ้าไม ่ ให ้นักท ่องเที่ยวถ ่ายรูป ด ้านในเป ็นห ้องนอน                      

หลายห้องมาก ห้องท�างาน ห้องเขียนหนังสือ แต่ด้วยความที่       

ต้องเดินไปเรื่อยๆ ก็ไม่ได้พินิจพิจารณาอะไรมากมาย มาคิดดู     

หากยอมให้ถ่ายภาพได้ทุกซอกทุกมุม จ�านวนคนที่อยากมา       

เที่ยวชมอาจจะลดน้อยลงกว่านี้ก็ได้ การกักคนให้เข้าแถวชม       

เป็นรอบๆ ท�าให้เกดิภาพการเข้าแถวรอ เมือ่เผยแพร่ออกไปกไ็ด้ผล

ทางจิตวิทยาว่าต้องมีอะไรน่าสนใจในนั้น ก็เลยท�าให้นึกถึงการ    

เข้าแถวชมแพนด้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ต่างกันที่แต่ของเรามีการ

ถ่ายทอดท่าททีีน่่าเอน็ดขูองเจ้าแพนด้าจนใครๆ กอ็ยากเหน็ตวัจรงิ 

เมื่อเดินออกมาด้านหลังนอกตัวคฤหาสน์ก็จะเห็นแม่น�า้โปโตแมค 

(Potomac) ซึ่งเป็นแหล่งน�้าที่ใช้ในการเกษตรของที่นี่ หากดูในเชิง   

ฮวงจุ้ยของคนจีนแล้วที่นี่จะท�าตรงกันข้ามคือหันหลังให้น�้าเพราะ

ถ้าเป็นคนจนีต้องหันหน้าหาน�า้แล้วหลังพงิภูเขา

 เมือ่เสรจ็จากการเทีย่วชมในส่วนสถานทีส่่วนตวัของจอร์จ 

วอชิงตันแล้ว เราก็เดินต่อมาที่ Donald  W. Reynolds Museum       

& Education Center ซึ่งเป็นสถานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัต ิ     

ความเป ็นมาของการประกาศอิสรภาพไม ่ขึ้นต ่อรัฐบาล                          

สหราชอาณาจักร และการน�าทัพของทหารอเมรกิันรบกับกองทัพ

ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ในสมัยนัน้ถอืว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 

เมือ่ได้ชยัชนะและสามารถตัง้ประเทศได้ในช่วงแรก จอร์จ วอชงิตนั 

กไ็ด้รบัฉนัทานุมัตใิห้รบัต�าแหน่งประธานาธบิดคีนแรกของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา

" ห า ก ย อ ม ใ ห้ ถ่ า ย ภ า พ ไ ด้ ทุ ก ซ อ ก                             

ทุกมุม จำานวนคนที่อยากมาเที่ยวชม          

อ า จ จ ะ ล ด น ้ อ ย ล ง ก ว ่ า น ี ้ ก ็ ไ ด ้ "
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ของประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา

 เมื่อเสร็จจากการเที่ยวชมทั้งส่วนของคฤหาสน์และ       

ศูนย์ความรู้แล้วก็จะมาถึงร้านขายของที่ระลึกซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็น  

ของประเทศสหรัฐอเมริกาและส่วนของ Mount Vernon เอง             

ติดกับร้านนี้ก็เป็นส่วนของศูนย์อาหาร จากการสังเกตลักษณะ        

ผู้เข้าชมไม่เห็นคนผิวสีเลยในวันนั้นซึ่งก็อาจจะเป็นได้ว่าในยุคของ

การประกาศอิสรภาพจากอังกฤษเป็นเรื่องของคนที่มีเชื้อชาติ

อังกฤษเดมิเองทีอ่พยพไปอยูอ่เมรกิา และในยคุนัน้กย็งัมกีารใชท้าส 

เมื่อได้เวลาใกล้รถบัสจะมาก็เดินกลับออกมานั่งรอรถบัสที่ป้าย

บริเวณด้านหน้า เมื่อถึงเวลารถบัสหมายเลข 101 ก็ปรากฏขึ้น        

ต่อสายตา เราใช้เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆ ก็กลับถึงที่พัก

ในเขตจอรจ์ทาวนด์ว้ยความระโหยโรยแรงกเ็ปน็การเทีย่วทีเ่ดนิ เดนิ 

แล้วก็เดิน ทั้งวัน แต่ก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกครั้งหนึ่งใน     

ดินแดนแห่งเสรีภาพนี้


