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ผอ. อยากคุย
(จริงๆ)

 สารสถาบันฯ ฉบับนี้ ย่างเข้าปีที่ 4 แล้ว เนื่องจากเราท�าสารสถาบันฯปีละ        

6 ฉบับ ตอนนี้ออกมาได้ 19 ฉบับ ยังมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยมาได้ดี และค่าใช้จ่าย            

กไ็ม่มาก เพราะไม่มกีารพมิพ์เป็นกระดาษออกมาแจก หากใครสนใจกต้็องเข้าไปเปิดอ่าน

ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ ส่วนสมาชิกท่านใดจะชอบหน้าไหนเป็นพิเศษ อยากจะพิมพ์

เก็บไว้ ก็ตามแต่สะดวก (ประเภทหน้านี้ ฉันอุตส่าห์กล้าเขยีนส่งมาลงเอง ต้องขอพมิพ์

เกบ็ไว้เป็นอนุสรณ์ร�าลกึความหลงั..ออิ)ิ เท่าทีไ่ด้ลองคลกิเปิดอ่านดยู้อนหลงัไปฉบบัเก่าๆ 

ดูเหมือนว่าสารสถาบันฯ ของเราจะค่อยๆ มีเนื้อหาและสาระที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 

จ�านวนหนา้ในแต่ละฉบบักด็จูะเพิม่ขึ้นเชน่กนั แถมการจดัวางรปูเล่มให้ดนู่าอ่าน ใส่สสีนั

สดใส ท�าให้น่าอ่าน น่าติดตาม (ไม่รู้คิดไปเองไหม..อคตินิดหน่อยละกัน) ส่วนคนอ่าน    

ที่เป็นชาวสถาบันฯ ก็หวังว่า จะได้เข้าไปเปิดอ่านโดยถ้วนหน้ากันทุกคน หรือหากจะ     

ถือโอกาสส่งต่อไปให้คนนอกสถาบันฯ ได้อ่านเป็นความรู้ ได้รับสาระด้วยก็ยินดียิ่ง       

เชญิตามอัธยาศัยของแต่ละท่าน

 ยุคนี้หากชาวสถาบันฯ ท่านใดไม่ได้เข้าไปเปิดอ่านสารสถาบันฯ แต่ละฉบับ      

ที่ออกมาในเว็บไซต์ของสถาบันฯ ระวังจะเป็นคนตกยุคเน้อ จะหาว่า ผอ.ไม่เตือน       

เพราะเดี๋ยวท่านจะตกข่าว ไม่รู้ว่าเพื่อนๆ ของเราเขาคุยหรอืแซวกันเรื่องอะไร ใครก�าลัง

จะมอีะไรกับใคร ท�าอะไรกัน ที่ไหน เมื่อไหร่ มคีลปิหลุดไหม เฮ้อ...มแีต่สนใจเรื่องของ

ชาวบ้านคนอื่นเขาเนาะ... แซวเล่น ประเภทเนื้อหาดีๆ  มสีาระ ได้ความรู้ เป็นประโยชน์ 

ก็มีมากมายเช่นกันในสารสถาบันฯ ของเรา ในฐานะของผู้บริหาร ก็ต้องขอกล่าว              

ค�าขอบคณุในความเสยีสละ และความทุม่เทรบัผดิชอบ ในการจดัท�าสารสถาบนัฯ มายงั

ชาวทมีงานทุกท่านที่ได้ช่วยกันพัฒนาเนื้อหา สาระ และรูปแบบการน�าเสนอ ให้ออกมา

ดูดี (ไม่รู้มีชาติตระกูลด้วยไหม) น่าสนใจ ชวนให้ติดตามเป็นอย่างยิ่ง มา ณ ที่นี้ด้วย     

ช่วงเดือนที่ผ่านมา เห็นทางทีมจัดท�า ได้ออกแบบสอบถามประเมินสารสถาบันฯ                

ที่ขอความร่วมมือจากชาวสมาชิกสถาบันฯ ให้ช่วยกันตอบ ยังไงถ้าท�าการส�ารวจ        

เสร็จแล้ว ได้ผลเป็นอย่างไร ก็ขอให้น�ามาเสนอในสารสถาบันฯ ให้ได้รับทราบกันโตย  

เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนา รูปแบบ เนื้อหา สาระ ความหลากหลาย ความน่าสนใจตดิตาม 

ให้เป็นไปตามความต้องการของชาวสถาบันฯ ต่อไป
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 เขียนไปเขียนมา บางครั้งก็นึกไม่ออกจริงๆ ว ่า                

“ ผอ...อยากคยุ” อะไรกบัพวกเรา ครัน้จะเขยีนเอาสาระมากไป 

ก็ไม ่อยากรบกวนสมองของพวกเรา เพราะแค่ท�างานที่              

รับผดิชอบในแต่ละวัน ก็เจ็บหัวพอควรกันละ เลยอยากเอาเป็น

เรื่องเล่าเบาๆ มาคุยกับพวกเรา เผื่อจะช่วยผ่อนคลายอารมณ์

ได้ดกีว่า  (ความจรงิ กลัวเขยีนสาระมากไป พวกเราจะเปิดข้าม

ไปอ่านคอลมัน์อืน่มากกว่า..ซะงัน้)  ฉบบันี้ ขอเอาประสบการณ์

ทีไ่ปประชมุกบัทางกระทรวงสาธารณสขุ และคณะแพทยศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เมืองจากาต้าและเมืองสุราบายา 

ประเทศอนิโดนเีซยี มาเล่าสู่กันอ่าน (ไม่ได้ฟัง) จะดกีว่า แต่ขอ

เอาส่วนทีไ่ม่เป็นสาระมาคยุเช่นเคย พอดช่ีวงปลายเดอืนเมษายน

ต่อพฤษภาคม ที่ผ่านมา ทาง WHO SEARO ที่ประเทศอนิเดยี 

ร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทยศาสตร์       

จากหลายมหาวิทยาลัย ของประเทศอินโดนีเซีย ได้จัดเวท ี     

การประชุมปรึกษาหารือเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพและ       

ความปลอดภัยในการท�าวจิยัทางคลนิกิ” ในประเทศอนิโดนเีซยี 

โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศศรีลังกา และมีตัวแทนจาก

ประเทศไทย คอื ตวัอาจารย์ และตวัแทนองค์การอาหารและยา 

(อย.) ไทย ไปเข ้าร ่วมเพื่อเป ็นวิทยากรในการบรรยาย

ประสบการณ์การท�างานของบ้านเราให้กับผู้เข้าร่วมประชุม     

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารโรงเรียนแพทย์ นักวิจัย บุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับการท�าวิจัย และกรรมการจริยธรรมในการวิจัย  

หรอื Ethical Committee จากหลายสถาบัน 

 โดยการประชุมช่วงแรก จัดสองวัน ที่เมืองจากาต้า   

ซึง่เป็นเมอืงหลวง ทีโ่รงแรมชือ่ “ซานตก้ิา” (ตอนแรก ไม่ได้สนใจ

ชื่อโรงแรมที่จัด พอไปถึงที่โน่น จึงได้รู้ว่าเขาจัดให้เข้าพักและ

ประชุมที่โรงแรมชื่อนี้ ท�าเอาสะดุ้งเล็กน้อย เพราะนึกไปถึงชื่อ 

ซานติก้าผับ ในกรุงเทพฯ ที่ไฟไหม้ใหญ่ และไฟคลอกคนตาย  

ไปกว่าร้อยชีวิต ที่เป็นข่าวโด่งดังในเมืองไทย เมื่อหลายปีก่อน 

ท�าเอาก่อนเข้านอนกลางคืน ต้องสวดมนต์ ตั้งนโม สัก 3 จบ  

แผ ่ ส ่ วน บุญให ้ แก ่ ผู ้ ที่ ล ่ ว งลั บ ไปแล ้ ว )  พอประชุ มที่                                  

เมืองจากาต้าเสร็จ ก็บินไปประชุมต่ออีกหนึ่งวัน ร่วมกับ        

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแอลังกา ตั้งอยู ่ในเมือง          

สุราบายา ซึ่งอยู่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเมืองใหญ่

อันดับสอง รองจากจากาต้า ใช้เวลาบนิไปประมาณหนึ่งชั่วโมง 

พอๆ กับบินจากเชียงใหม ่ไป กทม. โดยมีตัวแทนจาก                    

คณะแพทยศาสตร์ จากหลายเมือง ในประเทศอินโดนีเซีย         

มาร่วมประชุมด้วย แต่จะเป็นผู้เข้าร่วมประชุม คนละกลุ่มกัน  

กับการประชุมที่เมืองจากาต้า มีผู ้เข้าร่วมประชุมประมาณ  

เกือบร้อยคน ในส่วนของตัวอาจารย์ ก็ไปน�าเสนอเรื่อง          

“การพัฒนางานวิจัยทางคลินิกให้มีคุณภาพ และประเด็นเชิง

จริยธรรม” โดยเอาสไลด์ที่ ใช ้ท�ามาหากินของสถาบันฯ                  

ไปน�าเสนอ พร้อมทัง้ถอืโอกาสประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรระยะสัน้

ที่เราเคยจัดเรื่อง Clinical Research Management  เมื่อปลายปี 

2556 ที่ผ่านมา ไปเล่าให้ผู้เข้าร่วมประชุมฟัง เผื่ออีกหน่อย      

เราจัดท�าเป ็นหลักสูตรอินเตอร ์ จะได ้มี ลูกค ้าที่มาจาก         

โรงเรยีนแพทย์ จากหลายประเทศในภมูภิาคนี้สมคัรมาเข้าคอร์ส

ของเรา

 อย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่า ขอไม่เอาเนื้อหาสาระ           

ในการประชุมมาเล่า เพราะคงน่าเบื่อหน่ายส�าหรับพวกเรา   

(รวมถึงตัวอาจารย์ด ้วย) ขอเอาประสบการณ์ชีวิตที่ ไป                

เห็นบ้านเห็นเมอืงเขามาเล่ามาคยุ จะน่าสนใจกว่าเน๊าะ ประเทศ

อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ เกาะเล็ก 

จ�านวนกว่าหมืน่เกาะ ประชากรมากกว่าไทยสกัห้าเท่า ประมาณ

สามร้อยกว่าล้านคน และมีกว่า 300 ชาติพันธุ์กระจายอยู่        

ทั่วประเทศ ตัวเมืองหลวงจากาต้า ก็น่าจะใหญ่กว่า กทม.       

ของเรา แต่ที่เราน่าจะยังภูมใิจได้ ก็คอื เมอืงหลวงเขายังไม่มทีัง้

รถใต้ดิน รถบนอากาศแบบบีทีเอสบ้านเราเลย ทั้งที่รถยนต์      

รถจักรยานยนต์ ประชากร มมีากกว่าเราหลายเท่า ที่เคยชอบ

บ่นว่า กทม. รถตดิ พอไปเห็นที่เมอืงหลวงของเขา เลยเลกิบ่น

ไปเลย เพราะบ้านเขาก็ติดสาหัสสากรรจ์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

พอๆ กับ กทม.บ้านเรา อาจจะสาหัสกว่าด้วยซ�้า เพราะระบบ

ถนนของเรายังมีทางด่วนเชื่อมไปเชื่อมมามากพอสมควร       

แถมยังมีทั้งรถใต้ดิน รถลอยฟ้า มาเสริม ความจริงที่จากาต้า  

ก็มีทางด ่วนให ้ขึ้น เหมือนกัน        

แต่รู ้สึกจะมีด่านขยันเก็บตังค์ถี่

เกินไปหน่อย แต่เก็บค่าผ่านด่าน

ถูกกว่าบ้านเรา กว่าจะหลุดไปได้

จากสนามบินมาที่พักในชานเมือง

จากาต้าได้ ใช้เวลากว่าชัว่โมงเศษ 

ในช่วงประชมุอยูส่องวนัอาจารย์ก็         

ไม่ค่อยได้ไปโต๋เต๋ที่ไหนไกลมาก 

อาศัยวิ่งออกก�าลังกายยามเช้า 
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และเดินอยู ่รอบๆ แถวใกล้โรงแรมที่พักอาศัยในตอนเย็น             

ก็เห็นมีร้านค้า รถเข็น ขายของตามริมถนน และบนฟุตบาท 

คล้ายๆ บ้านเรา ใกล้ๆ โรงแรมที่พัก มพีพิธิภัณฑ์อยู่หลายแห่ง

และมคีล้ายๆ เมอืงโบราณ แบบของบ้านเราทีอ่ยธุยา คอื จ�าลอง

สถานที่ส�าคัญๆ ในแต่ละเมือง แต่ละภาค ของประเทศ

อนิโดนเีซยี มารวมกันไว้ที่นี่ ซึ่งมพีื้นที่ขนาดใหญ่มาก  อาจารย์

ได้แต่นัง่กระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปดจูากมมุสงู และนัง่รถสองแถววน

เที่ยวภายในหนึ่งรอบ จะลงมาเดนิก็คงไม่ไหวเหมอืนกัน เพราะ

น่าจะต้องใช้เวลาเป็นวัน 

 เสร็จประชุมจากเมืองจากาต้า ก็บินไปประชุมต่อ      

อกีเมอืงที่เมอืงชื่อ สุราบายา ตอนแรกนกึในใจว่า สงสัยเมอืงนี้ 

ถ้าจะมีชื่อเสียงด้านสุรา และมีใบยาสูบ ชั้นดี เพราะชื่อดูจะ

คล้ายๆ ไปทางนั้น พอถามคนที่นั่นว่า แปลว่าอะไร ถึงได้รู้ว่า  

มาจากค�าว่า ปลาโลมาและจระเข้  ส่วนสุรา หรือ บายา           

เป็นปลาโลมา หรอื จระเข้ ถามแล้ว กล็มืไปแล้วเหมอืนกนั มนิ่า

จึงเห็นมีรูปปั้นจระเข้และปลาโลมา อยู่หน้าธนาคารแห่งหนึ่ง   

ในตัวเมือง ส�าหรับการจราจรในเมืองนี้ ดีกว่าที่เมืองจากาต้า

หน่อยนึง แต่เนื่องจากเดินทางออกจากเมืองจากาต้าไปเมือง

สุราบายาโดยเครื่องบินในวันที่ 1 พ.ค. ซึ่งเป็นวันหยุดแรงงาน 

ของที่โน่น เหมือนในบ้านเรา ต่างกันตรงที่บ้านเขาหยุดกัน     

หมดเลย ทั้งเอกชนและราชการ ที่จริงก็ยังงงเหมือนกันว่า    

ท�าไมประเทศไทย จึงหยุดเฉพาะภาคเอกชนเท่านั้น ราชการ    

ไม่ได้หยุดด้วย หรือถือว่า ข้าราชการไทยไม่ได้ใช้แรงท�างาน

เหมอืนบ้านเมอืงอื่นเขา ฝากใครที่สนทิกับรัฐบาล หรอื กปปส. 

ไปถามให้ด้วย ??? อะอะ เกี่ยวกันไหมเนี่ย พอเป็นวันหยุด

แรงงาน ลงเครื่องที่สนามบินเมืองสุราบายา เพื่อจะนั่งรถต่อ  

เข ้ามาในเมือง เลยเจอรถติดยาวเหยียดเลย ปกติวิ่งแค่            

ครึ่งชั่วโมง ก็ถึงโรงแรมที่พัก แต่วันนั้น เจอรถติดอย่างหนัก      

ใช้เวลาไปเกือบสองชั่วโมง รถที่น่ังมา ต้องค่อยๆ คลานไป      

ตามถนนกว่ามาถงึโรงแรมทีพ่กัชือ่ BUMI Hotel แปลว่า แผ่นดนิ 

หรอื ค�าว่า “ภูม”ิ ในภาษาบ้านเรานั่นเอง ที่รถตดิมากก็เพราะ

ไปเจอขบวนเดินประท้วงของผู ้ใช ้แรงงานที่ โน ่นเนื่องใน                 

วันแรงงานสากล น่าจะเป็นหลักหมื่นคนได้ แถมใส่เสื้อสีแดง 

เป็นส่วนใหญ่ กับมีเสื้อสีฟ้าสลับด้วยบ้าง เลยท�าให้นึกถึง        

ชาวเสื้อแดงเมืองไทยเลย  ขบวนเดินยาวมาก แต่เขาใช้รถบัส

หลายสบิคนั ขนคนมาปล่อยให้ลงไปเดนิบนท้องถนนสายหลกัๆ 

ในตัวเมือง มีรถน�าขบวนติดล�าโพงเป็นสิบกว่าตัวแบบรถ          

น�าขบวน กปปส. บ้านเราเป๊ียบเลย แถมยงัมาเดนิกนัอยูบ่นถนน

หน้าโรงแรมที่อาจารย์พักด้วยเลย พอเช็คอินเข้าที่พักเสร็จ

เ รี ยบร ้ อย  เลย ได ้ ออกมาลง เดิ นขบวนร ่ วม ไปด ้ วย                                   

เพื่อเอาบรรยากาศ ถ่ายรูปการเดินขบวน และการปราศัย      

ของแกนน�า แต่เผอญิไม่มเีสื้อสแีดงตดิตัวไปให้ใส่ด้วยส ิเลยใส่

เสื้อสมี่วงไปก่อนละกัน เหอเหอ...



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  4

 อาหารการกินที่เป็นของคนอินโดนีเซีย หลายอย่าง   

จะคล้ายๆ บ้านเรา ยกเว้นแน่นอนคือไม่มีหมู ไม่มีหมูหยอง 

เพราะประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม แต่มีไก่หยอง

และวัวหยอง ลองกนิดู รสชาตกิ็อร่อยด ีกนิกับข้าวต้มในมื้อเช้า 

ที่แปลกคอื อาหารที่นี่เกอืบทุกมื้อ จะมขี้าวเกรยีบใส่โถ ใส่ปิ๊บ 

วางไว้ให้เราหยิบกินคู่กับอาหาร ส่ังข้าวผัดไก่มากิน ก็แถมใส่ 

ข ้าวเกรียบมาด้วย แต่ชิมดูแล้ว รสชาติและความกรอบ        

อร่อย ของข้าวเกรยีบ ยงัสูบ้้านเราไม่ได้ ส่วนใหญ่จะกนิข้าวสวย 

ไม่เห็นมขี้าวเหนยีวให้กนิ ส่วนขนมหวาน ดูจะคล้ายๆ บ้านเรา 

อาทิเช่น น�้าแข็งไสใส่ของหลากหลายชนิดแบบบ้านเราเลย 

ยกเว้น ไม่เห็นลูกชดิเชื่อมนะ แล้วก็พวกขนมหม้อแกง ขนมชัน้ 

เป็นต้น ขนืเล่ามากกว่านี้ เดี๋ยวพวกเราจะพลอยหวิขนมไปด้วย

 

 อกีเรือ่งทีไ่ม่เห็นแบบในบ้านเราจรงิๆ กค็อื การแต่งตวั

เสื้อผ้าที่ใส่ของผู ้หญิง เนื่องจากเป็นประเทศที่ประชากร         

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ผู้หญิงอินโดส่วนใหญ่ที่เห็นจึง

แต่งตัวกันมิดชิดมาก มีผ้าคลุมศีรษะ แต่ไม่คลุมปิดใบหน้า

เหมือนประเทศในแถบตะวันออกกลาง แม้แต่สาววัยรุ ่น         

เวลาไปเดนิตามห้าง ก็ใส่เสื้อผ้ารัดกุม ใส่ผ้าคลุมทัง้ตัวลงไปถงึ

ข้อเท้า หรือไม่ก็ใส่กางเกงขายาว แบบนุ่งสั้นเหมือนบ้านเรา   

ไม่มใีห้ดูจรงิๆ ฉะนัน้จงอย่าหวังจะได้เห็นขาอ่อนของสาวอนิโด

ละกัน แม้สาวบางคนจะนุ่งกระโปรงสั้น ก็แค่พ้นหัวเข่าเพียง   

เลก็น้อยไม่เกนิคบื แบบสาวใบเตย สัน้เสมอหู อย่าหวังจะได้เหน็

ทีป่ระเทศนี้ครบั  ขนาดเปิดดทูวีท้ีองถิน่ รายการเพลงวยัรุน่ของ

อนิโด ที่จะมสีาวๆ วยัรุ่นมายนืเกาะข้างเวทนีกัร้องและคอยร้อง

คอยเต้นตามนกัร้องแบบบ้านเรา สาวๆ วยัรุน่ของเขากใ็ส่กางเกง

ขายาวเป็นส่วนใหญ่ แม้แต่เสื้อข้างบน ก็ใส่รัดกุม ไม่มีเสื้อ      

สายเดียว หรือไร้สายให้เห็น หรือ เสื้อผ่ากลางแบบตั้งใจโชว์  

ร่องภูเขาไฟหรือแบบหาร่องไม่เจอ ก็ไม่มีให้เห็นทางโทรทัศน์ 

หรือตามห้างสรรพสินค้าที่ไปเดินมา ก็ไม่มีให้เห็นเช่นกัน        

ต้องชื่นชมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนอินโด

ได้อย่างเหนยีวแน่นจรงิๆ

 เขยีนโม้มายาวพอสมควร กข็อจบเรือ่งทีอ่ยากคยุ

เอาไว้แค่นี้ เอาไว้คราวหน้าไปเมืองไหน ได้เห็นอะไร     

แปลก ๆ ค่อยมาเล่าใหม่ให้ฟังอีกนะคร๊าบ.... สวัสด ี              

มคีวามสุขทุกท่านครับ

#####
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“เล่าขานงานวิจัย”

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 เอดสร์กัษาหายขาด ?

 หากเป็นเมื่อประมาณสัก 10 ปี ก่อน มคีนบอกว่าเอดส์รักษาหายขาดได้คงไม่มใีครเชื่อ แต่เมื่อประมาณ 1 ปี ที่ผ่านมานี้เอง 

เริ่มมหีลักฐานที่เป็นทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ว่าเอดส์อาจจะสามารถรักษาให้หายขาดได้

ผู้ป่วยแห่งเมอืงเบอร์ลนิ (the Berlin patient)

  คณุ Timothy Ray Brown ทราบว่าตนเองตดิเชื้อเอชไอวตีัง้แต่ปี 1995 

ซึ่งต่อมาต้องกินยาต้านไวรัสเอดส์เพื่อควบคุมเชื้อเหมือนผู ้ป่วยคนอื่นๆ              

ในปี 2006 ผู้ป่วยรายนี้ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลอืดขาวซ�้าขึ้นมาอกี แพทย์ที่เมอืง

เบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน จึงได้ให้การรักษามะเร็งด้วยการปลูกถ่ายเซลล์        

ต้นก�าเนิด (Stem cell transpant) และเพื่อประโยชน์ในการรักษาการติดเชื้อ     

เอชไอวี แพทย์ได ้ เลือกผู ้บริจาคที่มีพันธุกรรมกลายพันธุ ์ของโปรตีน                     

CCR5 delta-32 ซึ่งเชื้อเอชไอวีต้องใช้ในจับเพื่อเข้าสู่เซลล์ของร่างกาย ให้กับ   

ผู้ป่วยรายนี้ ภายหลังการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิด พบว่าไม่สามารถตรวจหา

เชื้อในร่างกายของคณุ Timothy ได้อกีเลย จงึไม่จ�าเป็นต้องกนิยาต้านไวรสัเอดส์

อกีต่อไป 
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ทารกแห่งมิสซิสซิปปี (Mississippi Child)

 แพทย์ในรัฐมิสซิสซิปปี ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา 

ไดใ้หก้ารดแูลทารกรายหนึง่ซึง่คลอดจากมารดาทีต่ดิเชือ้เอชไอว ี

แต่ไม่ได้รับยาต้านไวรัสเพื่อกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกระหว่าง   

ตั้งครรภ์ แทนที่จะให้ยาแก่ทารกในขนาดเพื่อการป้องกันการ    

ตดิเชือ้ตามปกต ิแพทยไ์ดต้ดัสนิใจใหย้าตา้นไวรสัเอดสเ์ตม็ขนาด

เหมอืนกบัการใหก้ารรกัษาเดก็ทีต่ดิเชือ้แลว้ไปเลยตัง้แตเ่มือ่ทารก

อายุ 31 ชม. ในภายหลังพบว่าเด็กทารกรายนี้ได้ติดเชื้อเอชไอวี

จากมารดาไปแล้วตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจากผลเลือดที่เจาะ   

ณ เวลานั้น ต่อมาเด็กรายนี้ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส   

อย่างต่อเนื่องจนถึงอายุประมาณ 18 เดือน หลังจากนั้น             

ขาดนัดไปและกลับมาพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งตอนอายุ 23 เดือน 

โดยที่ระหว่าง 5 เดือนนั้นไม่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์จากที่ไหน   

แต่ผลเลือดตอนอายุ 23 เดือน และหลังจากนั้นพบว่าไม่สามารถ

ตรวจพบเชื้อไวรัสเอชไอวีได้อีกเลย และเด็กแข็งแรงดี ไม่ต้องกินยาต้านไวรัส

กลุ่มผู้ป่วยชาวฝรั่งเศส (The French cohort)

 
 มรีายงานว่าผู้ตดิเชื้อเอชไอวใีนฝรั่งเศส 14 ราย ซึ่งได้รับ

การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ภายหลังจากการติดเชื้อทันที

ภายในไม่กี่ สัปดาห์ไปเป็นระยะเวลานานประมาณ 3 ปี                  

แล้วหยุดยา มรีะดับเชื้อไวรัสเอชไอวใีนเลอืดต�่ามาก และคงอยู่

อย่างต่อเนื่องจนไม่จ�าเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

เอดส์อกี

 ทั้งสามกรณีไม่ได้หมายความว่าเอดส์รักษาหายขาดได้กับผู้ติดเชื้อทุกราย ในกรณีที่หนึ่งเป็นเรื่อง

เฉพาะเจาะจงมาก มีอันตราย และมีค่าใช้จ่ายสูง กรณีที่ 2 เป็นผลจากบริการสาธารณสุขที่ไม่ครอบคลุม 

เพราะแม่ไม่ได้รับการดูแลระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งเราไม่อยากให้เกิด ส่วนกรณีที่ 3 โอกาสที่จะทราบว่า                

เพิ่งตดิเชือ้มาใหม่ๆ  มนีอ้ย เพราะฉะนัน้ขอ้มลูเหลา่นี้จงึเปน็เพยีงการจดุประกายในความหวงัเรื่องการรกัษา

หายขาดของโรคเอดส์ว่ามีความเป็นไปได้เท่านั้น ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติม และการติดตามผล                   

ในระยะยาวอย่างต่อเนื่องต่อไป
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 เมื่อปีที่ผ ่านมา หลายท่านอาจเคยได้ยิน       

เกี่ยวกับโรคใหม่ที่มีอาการคล้ายเอดส์แต่ไม่ได้เกิดจาก

การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีจากสื่อต่างๆ ในสารสถาบันฯ 

ฉบับนี้ ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาโรคติดเชื้อ     

จะขอเล่าถึงงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งในส่วนที่เผยแพร่

ไปแล้วในวารสาร PlosOne ปี พ.ศ. 2556 และงานที่ก�าลัง    

ด�าเนนิการอยู่และที่จะด�าเนนิการต่อไปในอนาคต

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึง 2555 โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่มีผู ้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อในเซลล์  

หรอืโรคตดิเชื้อฉวยโอกาสประมาณ 120 คน ซึง่โดยทัว่ไป

คนปกติจะไม่ป่วยด้วยเชื้อเหล่านี้ เชื้อที่พบได้บ่อยที่สุด 

ได้แก่ เชื้อในกลุม่ non-tuberculous mycobacteria (NTM), 

Cryptococcus neoformans, Penicillium marneffei,        

และ non-typhoidal Salmonella spp อาการที่เกิดขึ้น       

จะขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อและอวัยวะที่พบเชื้อ แต่มักจะ

คล้ายคลึงกับอาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระยะเอดส์  

(ดังภาพ) มีผู้ป่วยหญิงมากกว่าชายเล็กน้อย อายุเฉลี่ย 

เมื่อป่วยด้วยกลุ ่มอาการนี้ครั้งแรกคือ 49 ปี ผู้ป่วย      

เหล่านี้มอีตัราการเสยีชวีติค่อนข้างสงู คอืประมาณ 32% 

ที่มัธยฐาน 25 เดอืน หลังจากได้รับการวนิจิฉัย ยังไม่พบ

ผู้ป่วยที่มีอายุน้อย จึงเป็นที่มาของค�าว่า Adult-onset 

immunodeficiency 

 ส�าหรับสาเหตุของการตดิเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยโรคนี้ ยังไม่มกีารศกึษามากนัก แต่เชื่อว่ามคีวามสัมพันธ์กับการมแีอนตบิอดี

ซึ่งโดยปกติจะเป็นโปรตีนที่จับกับสิ่งแปลกปลอม แต่แอนติบอดีในผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถจับกับสารคัดหลั่งซึ่งเป็นโปรตีนอีกชนิดหนึ่ง         

ที่เรยีกว่า อนิเตอร์ฟีรอน แกมม่า (Interferon gamma: IFN gamma) ซึ่งเป็นสารส�าคัญที่เม็ดเลอืดขาวสร้างขึ้นเพื่อก�าจัดสิ่งแปลกปลอม             

และเพื่อกระตุ้นเซลล์อื่นๆ ระบบภูมิคุ้มกันให้ท�างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่ออินเตอร์ฟีรอนแกมม่าถูกจับโดยแอนติบอดีจึงท�าให้

ร่างกายไม่สามารถก�าจัดเชื้อโรคได้ เราพบว่าผู้ป่วยกลุ่มอาการนี้มีระดับแอนติบอดีต่ออินเตอร์ฟีรอนแกมม่าสูงกว่าผู้ติดเชื้อเอชไอว ี    

และคนปกตอิย่างมนีัยส�าคัญทางสถติิ
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 นอกจากระดับของแอนตบิอดตี่ออนิเตอร์ฟีรอนแกมม่าแล้ว เรายังพบว่าเซลล์เม็ดเลอืดขาวชนดิ CD4 และ CD8 ลมิโฟไซท์ 

ของผู ้ป่วยสร้างสารคัดหลั่งบางชนิด เช่น ทูเมอร์เนโครซิสแฟคเตอร์อัลฟ่า (Tumor necrosis factor alpha: TNF alpha)                                   

และ อินเตอร์ลิวคิน 2 (Interleukin-2) ซึ่งมีความส�าคัญต่อการก�าจัดเชื้อและการท�างานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ลดลงอย่างม ี        

นัยส�าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มคนปกติ ความผิดปกติต่างๆ เหล่านี้ มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจน                  

กับอาการของโรค โดยผู้ที่มีการด�าเนินโรครุนแรงจะมีระดับของแอนติบอดีต่ออินเตอร์ฟีรอนแกมม่าสูงกว่ากลุ่มที่มีความรุนแรง            

ของโรคน้อยกว่า

 ขณะนี้ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์และคณะเทคนคิการแพทย์ ได้ร่วมมอืด�าเนนิงานร่วมกัน 

ภายใต้การน�าของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัยศุภรัตน์ภิญโญ เพื่อศึกษาสาเหตุของโรค การด�าเนินโรค อัตราการอยู่รอด          

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยและศึกษาระบบภูมิคุ้มกันและลักษณะทางพันธุกรรมในผู้ป่วย คาดว่า   

การศึกษานี้จะท�าให้ทราบถึงการด�าเนินโรคของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ได้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี เข้าใจถึงระบบภูมิคุ้มกัน

ของผู้ป่วยและสาเหตุของการด�าเนนิโรค ทราบถงึโปรตนีหรอืเครื่องหมายบนผวิเซลล์ที่ใช้ในการท�านายการเกดิโรคภูมคิุ้มกันบกพร่อง

ในผู้ใหญ่และเพื่อใช้วางแผนการรักษา ได้ชุดตรวจที่มคีวามไว สามารถใช้ได้ในโรงพยาบาลหรอืสถานบรกิารสุขภาพทั่วไป ความรู้ที่ได้

จากการศกึษานี้น่าจะน�าไปสู่แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มภีูมคิุ้มกันบกพร่องที่ไม่ได้ตดิเชื้อเอชไอวใีนอนาคตต่อไป

...

จริประภา วภิาษา
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ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด 
รศ. พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์
รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด

 ในช่วงนี้งานวิจัยที่น่าสนใจของศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด ก็คือโครงการ  “การศึกษาสารเคมี (เมตาบอไลต์) ในสมอง     

ของผู้ตดิเชื้อเอชไอวแีละ/หรอืตดิสารเมธแอมเฟตตามนีโดยการตรวจด้วยสนามแม่เหล็ก หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า MRI” ซึ่งได้รับทุนจาก

สถาบันยาเสพตดิ ประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นความร่วมมอืระหว่าง สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์วสุขภาพและคณะเทคนคิการแพทย์ 

มหาวทิยาลัยชยีงใหม่ และ Huntington Medical Research Institute ประเทศสหรัฐอเมรกิา โครงการนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อ

 ทางโครงการได้เริ่มรับอาสาสมัครทุกกลุ ่มมาตั้งแต่   

เดือนพฤษจิกายน 2556 และได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื่องต้น    

เพื่อน�าเสนอในงานประชุมวิชาการเรื่อง 10th Anniversary Brain 

Symposium for the program directors for Brain Disorders in the 

Developing world: Research Across the Lifespan (Brain) award 

on February 11-14, 2014 ผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้นพบว่า            

ผิวชั้นนอกของเนื้อเยื้อสี เทาของสมองในกลุ ่มผู ้ที่ติดสาร                    

เมธแอมเฟตตามีนมีความหนา และปริมาตรน้อยกว่ากลุ่มคนที่    

ไม่ตดิสารเมธแอมเฟตตามนี และไม่ตดิเชื้อเอชไอว ีกรุณาดูกราฟ

ด้านข้างประกอบ

 นอกจากนี้ทางกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ยังได้ให้บริการวิชาการ หัวข้อเรื่องการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อมูลเบื้องต้น แก่กลุ่มแกนน�าคณะท�างานอ�าเภอสันทราย สันก�าแพงและแม่แตง เมื่อวันที่ 31 มนีาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น.   

ที่ห้องประชุมเทศบาลสันทรายหลวง มผูี้เข้าร่วมอบรมจ�านวน 39 คน จากอ�าเภอสันก�าแพง 13 คน สันทราย 20 คน และแม่แตง         

6 คน ประกอบไปด้วย สมาชิกคณะท�างานของแต่ละอ�าเภอ บุคลากรด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น      

และ เยาวชน (ภาพที่ 2)

1

2

 1. ศกึษาการท�างานของระบบประสาทของคนไทยที่ 

 1.1) ไม่ติดสารเมธแอมเฟตตามีนและไม่ติดเชื้อเอชไอว ี

เปรียบเทียบกับผู้ที่ 1.2) ไม่ติดสารเมธแอมเฟตตามีนแต่ติดเชื้อ   

เอชไอว ี1.3 ) ตดิสารเมธแอมเฟตตามนีแต่ไม่ตดิเชื้อเอชไอว ีและ 

1.4) ตดิสารเมธแอมเฟตตามนีและตดิเชื้อเอชไอว ีโดยเปรยีบเทยีบ

ความเสยีหายที่เกดิขึ้นกับระบบการรับรู้ในสมอง (neurocognitive 

impairment) ปริมาตรของสมอง และ ความเข ้มข ้นของ                      

metabolite ในสมอง โดยใช้เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็ก     

(Magnetic Resonance Imaging, MRI และ Magnetic Resonance 

Spectroscopy, MRS)

 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เป็นทีมวิจัยไทย  

ที่จะสามารถศึกษาวิจัยปัญหาของระบบประสาทในกลุ ่มผู ้ใช้      

สารเสพตดิที่ตดิเชื้อเอชไอวใีนอนาคต
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 “ปี๋เก่าก็ล่วงไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วก็มาฮอดมาเตงิ” สวัสดปีีใหม่ (ไทย) ครับพี่น้องชาวสถาบันฯ ทุกๆ ครัง้ที่ศูนย์ฯ ของเรา   

มีการพบปะกันจะพยายามหากิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์ฯ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างเช่นวันที่ 11 เมษายน 2557            

ที่ผ่านมา เราได้จัดกิจกรรม “Summer Seminar” โดยมีการอบรมระเบียบวิธีวิจัยแก่สมาชิกฯ ในศูนย์ฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ            

และการร่วมมอืกันในด้านงานวจิัยอย่างต่อเนื่อง
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 หน่วยวจิยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ น�าโดย ดร.ทพิวรรณ ประภามณฑล นักวจิยัอาวุโส ร่วมกบั ส�านักงานทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมจงัหวดัเชยีงใหม่ ด�าเนนิโครงการมลพษิหมอกควันในภาคเหนอืตอนบน โดยเริม่น�าร่องในพื้นที ่4 จงัหวัด ได้แก่ เชยีงใหม่ 

ล�าพูน ล�าปาง และแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจในการลดแหล่งก�าเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในชุมชน     

โดยเมื่อวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2557 ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้น�าชุมชน ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน             

เพื่อแนะน�าโครงการและน�าเสนอข้อมูลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ และในวันที่ 1 และ 2 พฤษภาคม 2557 ได้เข้าร่วม 

การประชมุหวัหน้าส่วนราชการ ของ อ.แจ้ห่ม จ.ล�าปาง เพือ่รายงานความคบืหน้าการด�าเนนิโครงการ พร้อมทัง้น�าเสนอน�าเสนอข้อมลู

การตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ โดยมีการจัดกิจกรรม Work shop ให้กับผู้น�าชุมชนเพื่อแสดงให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหา  

หมอกควันในพื้นที่ ผลกระทบที่เกดิขึ้นในชุมชน การแก้ปัญหาที่ผ่านมา และวธิกีารแก้ปัญหาที่ชุมชนสามารถด�าเนนิการได้ทันที

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 อีกทั้งหน ่วยวิจัยฯ ยังร ่วมกิจกรรมรดน�้าด�าหัว               

ผู้อ�านวยการสถาบัน อดตีผู้อ�านวยการฯ ผู้อาวุโส หัวหน้าศูนย์ฯ 

หัวหน้าหน่วย พร้อมทั้งนักวิจัยอาวุโส ของสถาบันฯ เนื่องใน

ประเพณีสงกรานต์ ประจ�าปี 2557 เพื่อรดน�้าและขอพรจาก     

ผู้อาวุโสทุกท่าน อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ 

และความระลึกถึงคุณงามความดี ของท่านทั้งหลายที่ได้ร่วม

สร ้างองค ์กรให ้มีชื่อเสียง ในวันที่  18 เมษายน 2557                            

ณ ห้องประชุมสถาบันฯ อาคาร 1

 นอกจากนี้หน่วยวิจัยฯ ยังร ่วมกับศูนย์วิจัยและ           

ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม    

การสัมมนาในหัวข ้อ “การศึกษาและวิเคราะห์การผลิต             

พืชอาหารและแนวทางการลดใช้สารเคมีในการผลิตพืชอาหาร

แบบมีส่วนร่วมในอ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” ภายใต้

โครงการวจิยัเรือ่ง “การศกึษาพฒันาแนวทางการลดใช้สารเคมี

ในการเกษตรด้วยกระบวนการวจิัยแบบมสี่วนร่วม: กรณศีกึษา

อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม่” ในวันที่ 22-25 เมษายน 2557 

ให้กับเกษตรกรอาสาสมัครในต�าบลกึ้ดช้าง ต�าบลบ้านช้าง  

ต�าบลบ้านเป้า และต�าบลช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่                   

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการท�าเกษตรอินทรีย ์และ       

สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

 หน่วยวจิยัโภชนาการรบัอาสาสมคัรผูป่้วยจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่เข้าร่วมโครงการ “ผลของการบรโิภคอาหาร

ทีม่คีาร์โบไฮเดรตต�า่ปานกลางต่อการเปลีย่นแปลงของระดบัไขมนัไตรกลเีซอไรด์ ภาวะเมตาบอลกิและรปูร่างในผู้ป่วยตดิเชื้อเอชไอว ี

ที่มกีารกระจายตัวของไขมันผดิปกตแิละระดับไขมันไตรกลเีซอไรด์สูงจากผลของยาต้านไวรัส: การศกึษาน�าร่อง” เริ่มรับอาสาสมัคร

แล้วตัง้แต่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ปัจจุบันได้อาสาสมัครแล้วทัง้สิ้น 5 ราย จากเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 15 ราย 

 ช่วงปลายเดอืนเมษายน 2557 หน่วยวจิยัโภชนามงีานวจิยั

ที่ด�าเนนิเสร็จสิ้นแล้ว คอื โครงการ “โภชนาการและความมั่นคง

ด้านอาหารในพื้นที่สูงของประเทศไทย” ระยะที่ 1 โดยได้มีการ   

จัดประชุมเพื่อคืนข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทาง

การแก้ไขปัญหาโภชนาการของเด็กในพื้นที่อ�าเภอแม่แจ่มในวันที่ 

29 เมษายน 2557 (ดังภาพ) ผลการศกึษาในระยะที่ 1 สรุปได้ว่า 

ภาวะโภชนาการของเดก็อายตุ�า่กว่า 5  ปีในพื้นทีศ่กึษายงัมปัีญหา 

ด้านอาหาร โดยพบว่า ประชากรในพื้นที่ศึกษามีความมั่นคง      

ทางอาหารต�่าและมีอาหารเพียงพอในบางฤดูกาล มีความ     

หลากหลายของอาหารต�่า ส่วนการเลี้ยงดูเด็ก พบว่า แม่เลี้ยงลูก

ด้วยน�า้นมแม่เพยีงอย่างเดยีวไม่ครบ 6 เดอืน มกีารให้อาหารเสรมิ

เร็วเกนิไป และอาหารเสรมิมคีุณภาพต�่า

ร่วมแสดงความยนิดกีับบุคลากรที่ร่วมแข่งขันกฬีาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา

ครั้งที่ 33 หรอื อ่างแก้วเกมส์ ระหว่าง 1-8 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

**  คุณสมบุญ บุญปราบ คว้าเหรยีญทอง จากการเดนิทน 

3000 เมตร ชายรุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป **

**  คุณธวัชชัย ค�ารนิทร์  คว้าเหรยีญทองแดง จากการแข่งขัน

ประเภทวิ่งผลัด 4x400 เมตร ชายรุ่นอายุ 50-54 ปี **
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ จัดพิธีด�าหัว          

ผู้อาวุโสและผู้อ�านวยการ ประจ�าปี 2557 ณ อาคาร 1 สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เพื่อเป็นการ   

แสดงความกตัญญูกตเวที รวมทั้งถือโอกาสขอขมาลาโทษในสิ่งที่

เคยกระท�าให้ขุ่นหมองด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ และใช้โอกาสนี้

ขอพรปีใหม่ไทยอีกด้วย ซึ่งผู้อาวุโสพร้อมกับผู้บริหารสถาบันฯ     

ก็ได้อวยพรให้บุคลากรทุกท่านมีความสุขตลอดปี 2557 มีสุขภาพ 

ที่แข็งแรง พร้อมทั้งมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกด้วย

รดน�้ำด�ำหัวผู้อำวุโส

และผู้อ�ำนวยกำร

ประจ�ำปี 2557
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"Visitor"

ISDSI พร้อมคณะจาก 

Hampshire College, USA เยอืนสถาบนัฯ

 สถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาต ิ

(The International Sustainable Development Studies   

Institute : ISDSI) พร้อมด้วยอาจารย์, เจ ้าหน้าที่                      

และนักศกึษา จาก Hampshire College, USA เข้าเยีย่มเยอืน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เพื่อเยี่ยมชมการด�าเนินงานวิจัยของสถาบันฯ โดยม ี         

ผศ. นพ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย หัวหน้าศูนย์วิจัยด้าน 

โ รค เอดส ์ และ โ รคติ ดต ่ อทาง เพศสั มพั นธ ์  และ                                   

ศ. นพ.กิตติพันธุ ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์วิจัยด้าน

วิทยาศาสตร ์สุขภาพประยุกต ์  ร ่วมให ้การต ้อนรับ                     

ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON ชัน้ 2 อาคาร 1 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

...

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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"Doing & Training"

สถาบันฯ ร่วมลงนาม MOU

กับโรงพยาบาลสวนปรุง

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยผู ้บริหาร      

ของสถาบันฯ และ นพ.ศริศิักดิ์  ธติดิลิกรัตน์ ผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ           

ร ่วมลงนามบันทึกข ้อตกลง (MOU) ความร ่วมมือ                    

ทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

และโรงพยาบาลสวนปรุง เพื่อร ่วมมือเป็นเครือข่าย         

การศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู ้ทางวิชาการ                   

ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของประเทศ   

แล ะกา รแก ้ ไ ขป ัญหาสุ ขภ าพจิ ต ขอ งปร ะช าชน                                 

ณ ห้องประชุม DONALD JEFFERY GIBSON อาคาร 1        

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  16

สถาบันฯ มอบเกมปลอดภัยไว้ก่อนจากสารเสพติด

ให้แด่ มช.

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการ

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

รศ. พญ.อมัพกิา   มงัคละพฤกษ์ รองผูอ้�านวยการสถาบนัฯ 

มอบเกมปลอดภัยไว้ก่อนจากสารเสพตดิ จ�านวน 100 กล่อง 

ให้แด่มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โดยม ีรศ. นพ.อ�านาจ  อยู่สุข 

รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม 

และกิจการพิเศษ พร้อมด้วย รศ.ธีรภัทร  วรรณฤมล            

ผู ้ช ่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่า

สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ             

ณ ส�านักงานมหาวทิยาลัย วันที่ 1 เมษายน 2557

...

 โดยเกมปลอดภยัไว้ก่อนจากสารเสพตดินัน้ เป็นนวตักรรม

จากศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ      

ที่ได้ลงพื้นที่ท�างานวิจัย จนพบรูปแบบการน�าเสนอความรู ้ที่      

เกี่ยวกับสารเสพติด น่ันคือการท�าเกมที่สอดแทรกเนื้อหาที่          

เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องโทษของสารเสพติด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รวมไปถึงวิธีการหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด เพื่อให ้ เข ้าถึง                    

กลุ ่มเป ้าหมาย โดยเฉพาะกลุ ่มเด็กและวัยรุ ่น ซึ่งเป ็นอีก                      

หนึ่งกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้สารเสพตดิ โดยเกมดังกล่าว นอกจากจะ

ท�าให้ผูเ้ล่นเกมได้รบัความสนกุสนานแล้ว ยงัสอดแทรกความรูแ้ละ

ซึมซับผ่านการเล่นเกมได้อีกด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอง   

ก็ได้มอบเกมปลอดภัยไว้ก่อนจากสารเสพติดให้กับกองพัฒนา

นักศึกษา เพื่อน�าไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย         

และเตรยีมน�าเกมบางส่วนแจกให้กบัเครอืข่ายมหาวทิยาลัย 17 แห่ง

ทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ให้เกดิประโยชน์ต่อไป
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บริการวิชาการโดยใช้

เกมปลอดภัยไว้ก่อนจากสารเสพติด

ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

 ทีมวิจัยสารเสพติด (แก๊งค์ซ ่า) สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร ์สุขภาพ น�าเกมปลอดภัยไว ้ก ่อนจาก                

สารเสพติดจ�านวน 20 กล่อง ไปมอบพร้อมกับบริการ

วชิาการ ณ ทัณฑสถานหญงิเชยีงใหม่ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วม

กจิกรรมจ�านวน 20 คน ซึง่อาสาสมคัรกลุม่ดงักล่าวจะเป็น

แกนน�าในการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเล่นเกมไปสู่    

คนอื่น ๆ ต่อไป

...

ประชุม 5 สถาบันฯ ครั้งที่ 1/2557

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นเจ้าภาพ        

ในการ   จัดประชุมกลุ่มสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ทัง้ 5 แหง่ ครัง้ที ่1 ประจ�าปี 2557 ซึง่ประกอบด้วย 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยสังคม 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัย       

และพัฒนาพลังงานนครพิงค์ และสถาบันวิจัยเทคโนโลยี

หลงัการเก็บเกีย่ว ณ ห้องประชมุชัน้ 2 อาคาร 3 สถาบันวจัิย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 9 เมษายน 2557 เพื่อเชื่อม   

ความสมัพนัธ์ ตลอดจนด�าเนนิความร่วมมอืในด้านการวจัิย

อย่างบูรณาการของสถาบันวิจัยทั้ง 5 แห่ง นอกจากนี้         

ยังมี รศ. ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ ผู้ช่วยอธิการบด ี   

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการด�าเนินงาน และรวบรวม

ข้อมูลที่ได้จากการประชุมเสนอต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต่อไป
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สถาบันฯ จัดอบรมการเขียน Manuscript

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ จัดการอบรมเรื่องการเขียน Manuscript                     

ณ ห้องประชุมชัน้ 4 (ห้องเอนกประสงค์) อาคาร 1 ในวันที่ 

19 พฤษภาคม 2557 โดยม ีProfessor Bruce G. Weniger   

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดสถาบันฯ เป็นวิทยากร 

ซึ่งมนีักวจิัยและบุคลากรที่มโีครงร่าง manuscript ในสาขา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 6 คณะ 1 สถาบัน เข้าร่วมการอบรม

ดังกล่าวด้วย

...

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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 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สถาบันฯ   

เข้าร่วมพิธีด�าหัวอดีตอธิการบดี  อธิการบดี  และผู้อาวุ โส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2557 ในวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 

2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีภาคเหนือ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ 

บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ณ บริเวณลานสกั หน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

สถำบันฯ ร่วมพิธีด�ำหัว

อดีตอธิกำรบดี อธิกำรบดี 

และผู้อำวุโส มช.

"Activities"
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ตารางกิจกรรม

นักข่าวจาก CNS สัมภาษณ์ ผู้อ�านวยการ และหัวหน้าโครงการ MTN

นางสาวกลิ่นสุคนธ์  กันธาน้อย ผู้ประสานงานประจ�าแหล่งการศึกษา ปฏิบัติงานภาคสนาม 

ติดตามโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส. ติดตามโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส.พร้อมด้วย               

นายศิรเศรษฐ  เนตรงาม อ�าเภอเมือง อ�าเภอปาย อ�าเภอสบเมย อ�าเภอแม่สะเรียง                     

และอ�าเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

การประชุมคณะกรรมการบรหิารสถาบันฯ ณ อาคาร 1 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ

การประชมุผูบ้รหิารสาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ณ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ อาคาร 1

นางจนิตนา  ค�าร้อง นักจติวทิยา, นางจริาภรณ์  จันทร์ทอง พยาบาล, นางสาวอังคณา 

ศรตีา และนางสาวชนัญญา  ค�าไชยเทพ ร่วมประชุมในโครงการวจิัย 2014 IMPAACT Group 

Meeting การประชุมประจ�าปี IMPAACT Group Meeting 2014 โรงแรม Crystal Gateway          

Marriott Hotel เมอืง Arlington รัฐ Virginia ประเทศสหรัฐอเมรกิา

นางสาวหอมไกล ต้นสกั พยาบาล ร่วมประชมุในโครงการวจิยั AIDS Clinical Trail Group (ACTG) 

Network Meeting Renaissanc Downtown Washington Hotel Washington DC USA

ทมีผูใ้ห้ทนุ RV306 เยีย่มชม และตดิตามโครงการวจิยั RV306 ณ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ

การประชมุ คณะกรรมการทีป่รกึษาชมุชนด้านการป้องกนั CMU Prevention CAB, ณ สถาบนัวจิยั

วทิยาศาสตร์สุขภาพ

การประชุมอนุวชิาการ สัมมนาเอดส์

2           มถิุนายน 2557  

2 - 13    มถิุนายน 2557    

3           มถิุนายน 2557

11          มถิุนายน 2557

16 - 20  มถิุนายน 2557

23 - 27  มถิุนายน 2557

24         มถิุนายน 2557

25         มถิุนายน 2557

30         มถิุนายน 2557

มิถุนายน 2557

กรกฎาคม 2557
2           กรกฎาคม 2557

3           กรกฎาคม 2557

9           กรกฎาคม 2557

15          กรกฎาคม 2557

18 - 25   กรกฎาคม 2557

20 - 25  กรกฎาคม 2557

Thai CTU เยี่ยมชมสถาบันฯ พร้อมตดิตามการด�าเนนิงานการวจิัย

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการด�าเนินการ     

ด้านประกันคุณภาพการศกึษาสถาบันฯ

การประชุมผู้บรหิาร 5 สถาบัน ในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

ทมีงาน DAIDS เยี่ยมชมสถาบันฯ

แพทย์หญิงลินดา  เอื้อไพบูลย ์ นักวิจัย เข ้าร ่วมสัมมนาทางวิชาการ โรคเอดส์                                          

The 6th international workshop on HIV pediatrics and the AIDS 2014 conference กรุงเมลเบริ์น 

ประเทศออสเตรเลยี

ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.                        

ผศ. นพ.เกรยีงไกร  ศรธีนวบิุญชัย หัวหน้าศูนย์วจิัยโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ 

เข้าร่วมประชุม 20th International AIDS Conference ณ เมอืง Melbourne ประเทศออสเตรเลยี
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

งามแต้น่อ!...ตึงช่างฟ้อนประจำาสถาบันฯกะปี้เลี้ยงนางงาม  

แบ๊วๆ กันได้อีก..ค๊า

ซ้อมฟ้อนมาจ๊าดดี...มาต๋ายตอนท่าจบนี่แหละ...เจ้า 

ลืมซ้อม อี้หวะ  เออนั่นเนอะ....คริคริ 

ท่านรองฯ กิตติพงศ์...ยะหยังกำ๋าโพยบ่เหมียนคนอื่นล่ะเจ้า...

อ่านโพยออนไลน์แหมตวยเนอะ..สวด..ด ยอด  อิอิ
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OMG!..... ซีอุย..แว๊กๆๆ น่ากัวจุง...เลือดกระฉูด

(แผนกสับ)
อยู่กะพี่แล้วสบาย...ป่ะ แล้วพี่จะพาไปกินตับ

ตับ ตับ ตับๆๆๆๆ (แผนกซอย)

กนๆๆๆๆ มานเข้าไป ฮื้อเข้าพริกเข้าเกลือ หนัวๆๆๆ ล้างผักๆๆ กินผักๆๆ...ไร้สารเคมี ปลอดสารพิษ รับประกัน

คุณภาพ QC ชนะขาด...อยู่แล้น...น
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อาจารย์ผอ.ทำามิวสิค.. ท่า เก็บตะวันที่เคยส่องฟ้า เก็บเอามาเก็บไว้ทำาไม..ฮ้อน! ปาดโซ๊ะ!

ฮ้อนๆๆๆ จะละลาย... แย้ว! ช่างฟ้อนขะใจ๋ ฟ้อนโวยๆ 

คนตางหลังจะเป๋นปิแล้วนิ....แดดก็เปรี้ยง กำ๋าก่หนักแต้ว่า 

ขอท่าถวายบังคม ...(ลา) บังกั๋นฝ้าแดด แจ๊ะกั๋นหมดละนิ...

ไค่หุย..ย  ขนาด..ด

เข้าใจแล้วค่ะว่า ที่มาของคำาว่า อาบเหงื่อต่างนำ้า..มันเป็นเช่นไร!  

อืม..ม นะ พูดมะออก..ก ขออยู่นิ่งๆ สงบเงียบ ใจพอจะเย็น 

ก็ยังดี โวยวายไปก็เท่านั้น อะนะ..5555
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด

 ไม่ทันไรก็เดินทางมาถึงครึ่งปีแล้วในปีนี้ อีกแค่ 6 เดือนก็จะถึงปีใหม่อีกแล้ว เวลาเดินไวมากเลย จนบางครั้งพี่แมงเม้าท์          

ก็ตั้งตัวไม่ทันเช่นกัน เหลืออีกแค่  6 เดือนในปีนี้ ใครยังไม่ได้ท�าอะไรให้รีบท�านะจ๊ะ คนที่ยังไม่มีแฟนก็ให้รีบๆ หานะ                

อย่าท�าชวีติให้มันยุ่งยากเลย! ! ! ! ! !

คดิถงึใครสักคน... โทรหาเค้าส!ิ

อยากพบใครสักคน... นัดเจอเค้าส!ิ

อยากจะให้คนอื่นเข้าใจ... พยายามอธบิายหน่อย!

เมื่อคุณสงสัย... แค่ถามกัน!

หากไม่ชอบอะไร...ก็บอก!

หากชอบอะไร ... แจ้งกันหน่อย!

เมื่อต้องการอะไร ... ถามหา!

และเมื่อคุณรักใคร... ก็แค่บอกมันออกไป!

เกดิมาแค่ 1 ครั้งท�าให้เป็นเรื่องง่ายๆ

 ลองท�าดูแล้วชีวิตมันจะง่ายขึ้นนะคะ อิอิ เมื่อพูดถึงเรื่องเวลา เมื่อเดือนที่แล้ว พฤษภาคม 2557 มช. เราได้ม ี        

งานใหญ่เกิดขึ้น นั่นก็คืออ่างแก้วเกมส์นั่นเอง เค้าจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งผู้แข่งขันก็คือบุคลากร

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จ�านวน 51 สถาบันฯ งานนี้พี่แมงเม้าท์ไปแอบตดิขอบสนามกับเค้าด้วย เผื่อจะได้

นักกีฬาต่างมหาวิทยาลัยรูปร่างก�าย�ามาเป็นแฟน พยายามจะท�าอะไรให้เป็นเรื่องง่ายๆ โอ้มายก๊อด! นักกีฬาตบลูกขนไก่

ประเภทชายคู่ทั่วไป จาก มท.พระจอมเกล้าพระนครเหนอื ซึ่งเป็นเต็ง 1 ของรายการพี่แมงเม้าท์แอบปลื้ม ลองใช้วธิทีี่ว่ามา

ข้างต้นไม่ได้ผลอ่ะ เค้าไม่สนใจพี่แมงเม้าท์เลย ฮอื ฮอื ฮอื ไม่เป็นไรเค้าอาจจะมแีฟนแล้วก็เป็นได้ เลยไม่สนใจพี่แมงเม้าท์     

พี่แมงเม้าท์ทัง้สวยทัง้สาวหาเอาใหม่ก็ได้ (หลายคนคงแอบส�ารอก 555)
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 นักกฬีาของเราเก่งๆ ทัง้นัน้ งานนี้พี่แมงเม้าท์ขอขอบคุณในความทุ่มเทของนักกฬีาที่ขยันฝึกซ้อม และตัง้ใจ

ในการแข่งขัน น�าพาชื่อเสยีงให้ไร่เห็ด และมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ อันเป็นที่รักยิ่งของเรา ขอบคุณจรงิๆ คะ

 อ่างแก้วเกมส์คราวนี้ไร่เห็ดของเรา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับเค้าด้วยน๊า ได้เหรียญมาชื่นชมมากมายด้วย         

บางคนถงึกลับหอบเหรยีญกลับมาไร่เห็ดไม่ไหว ไม่ใช่เพราะเหรยีญหนักนะคะ เพราะว่าหมดแรงแล้ว ออิ ิ งานนี้ ท่านรองฯ กติตพิงศ์    

มอีะไรอัดฉดีนักกฬีาหรอืเปล่าน๊อ 

 ดูสเิราได้เหรยีญอะไรบ้าง 

**แพทย์หญงิ ลนิดา  เอื้อไพบูลย์  ได้ 2  เหรยีญทอง  2  เหรยีญทองแดง 

     จากกรฑีา ประเภท เดนิ 3,000 เมตร ,วิ่งพลัด  4 x 400 เมตร ,   วิ่ง 1500 และ 3000 เมตร  หญงิ รุ่นอายุ  40 - 44  ปี

**นางผ่องพรรณ   เสาร์เขยีว ได้ 1  เหรยีญทอง

     จากกรฑีา  ประเภทวิ่งพลัด 4 x 100  เมตร        หญงิ รุ่นอายุ  40 - 44  ปี

**นายสมบุญ   บุญปราบ  ได้ 1   เหรยีญทอง

     จากกรฑีา ประเภท เดนิ   3,000  เมตร        ชาย  รุ่นอายุ  55  ปีขึ้นไป

**นางนงลักษณ์    ไชยพสิทิธิ์ ได้ 1 เหรยีญเงนิ  2  เหรยีญทองแดง

     จากกรฑีา ประเภท  ทุ่มน�า้หนัก , ขว้างจักร และ พุ่งแหลน      หญงิ รุ่นอายุ  55  ปีขึ้นไป

**นางพมิผกา    ปวงโพธา ได้ 1 เหรยีญเงนิ

     จากกรฑีา  ประเภท    ขว้างจักร        หญงิ  อายุไม่เกนิ  29  ปี

**นายธวัชชัย   ค�ารนิทร์  ได้ 1 เหรยีญทองแดง

     จากกรฑีา ประเภท  วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร      ชาย  รุ่นอายุ  50 - 54 ปี

**นางมยุร ี   สุตัน  ได้ 1 เหรยีญทองแดง

     จากกรฑีา ประเภท  วิ่ง  200  เมตร      หญงิ รุ่นอายุ  45 - 49  ปี

**นายปิย    ปัญญาราษฎร์ ได้ 2 เหรยีญทองแดง

     จากกฬีาประเภท สนุกเกอร์ - บลิเลยีด     เดี่ยวมอื 1 และ ประเภททมีชาย 3 คน

**นายรุ่งโรจน์    มาระดา, นายเจษฎา    เกตุการณ ์ ได้ 1 เหรยีญทองแดง

     จากกฬีาประเภท สนุกเกอร์ - บลิเลยีด     ประเภททมีชาย 3 คน

**นางสาวชไมพร    ณะพรหม, นางสาวกาญจนา    ไชยรังศร,ี นางปิยะพร    มาระดา  ได้ 1 เหรยีญทองแดง

     จากกฬีาประเภท  เปตองทมีหญงิ 3  คน
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I  English
By Kittipong & Arunrat

 เทคนคิการพฒันาภาษาองักฤษของผม คอื เรยีนการพดูจากการฟงั เรยีนการเขยีนจากการอา่น ซึง่นา่จะใชไ้ดผ้ล

กบัพวกเราทีต่อ้งท�างานรว่มกบัชาวตา่งชาตทิีเ่ปน็เจา้ของภาษาองักฤษ เราสังเกตวา่ฝร่ังพดูอยา่งไรแล้วจ�าไวพ้ดูมัง่ สงัเกต

วธิเีขยีนตา่งๆ ในอเีมลห์รอืเอกสารโครงการแลว้เอามาใชเ้มื่อตอ้งเขยีน วธิกีารนี้ใชไ้ดผ้ลดมีาก สิ่งที่ส�าคญัคอืตอ้งชา่งสงัเกต

และท�าความเข้าใจครับ 

ฉบับนี้เราจะทบทวนการใช ้ภาษาอังกฤษ 2 เรื่องนะครับ                     

คือ Adjective และ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  ซึ่งจะช่วย       

พวกเราในการเขียน e-mail หรือเอกสารต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น            

อย่าลมืนะครับว่า เมื่อรู้แล้วต้องเอาไปใช้ และต้องใช้ให้สม�่าเสมอ

"

"

 ในภาษาองักฤษจะมกีฏการเรยีงล�าดบัของค�าขยายต่างๆ 

สมัยเป็นนักเรยีน เพื่อนๆ บางคนก็จ�ากฏเป็นภาษาไทย บางคนก็

ใช้วิธีผูกประโยคภาษาอังกฤษเพื่อให้จ�าได้ง่าย แบบที่ในวิชา    

ภาษาไทย เราจ�าอักษรกลางว่ามอีะไรบ้าง ได้แก่ ก จ ด ต ฎ ฏ 

บ ป อ เป็น “ไก่จกิเด็กตายบนปากโอ่ง”

 การเรยีง adjective นัน้ จะเริ่มด้วยตัวเลขคอืล�าดับที่และ

ตามด้วยจ�านวน จากนั้นก็เป็นการพรรณาเรียงตามล�าดับ ดังนี้ 

[ล�าดบัที]่ [จ�านวน] [คณุสมบัตหิรอืความเหน็] [ขนาด] 

[อายุ] [รูปร่าง] [ส]ี [สัญชาต]ิ [วัสดุ] [วัตถุประสงค์] 

 ทีนี้  เราลองเอามาผูกเป ็นค�าที่มีค� าขยายต ่างๆ                        

ให้มากที่สุดแล้วยังง่ายต่อการจ�า เช่น [My] first two      

beautiful big old round brown Chinese plastic 

fishing [rods]

 เทคนิคการจ�าของผม จะแบ่งออกเป็น          

3 ตอน

 ตอนที ่1  หลกัการจ�าคอื [ล�าดบัที]่ และ[จ�านวน] 

จ�าง่ายๆ เป็น [My] first two                                                 

 ตอนที่  2 ท ่อนนี้ยาวหน่อยแต่อาสัยค�า

คล้องจอง คอื [คุณสมบัตหิรอืความเห็น] [ขนาด] [อายุ] 

[รูปร่าง] [ส]ี [สัญชาต]ิ จ�าเป็น beautiful big old round 

- brown Chinese (จ�าว่า be ก่อน bi, o ก่อน r) –             

(b ก่อน C)

 ต อ น ที่  3  เ ห ลื อ  2  ค� า  คื อ [ วั ส ดุ ] 

และ[วัตถุประสงค์] แต่ผมจะจ�าเป็นคันเบ็ดพลาสติก 

หรอื plastic fishing [rods] 

 เป็นไงครับ ไม่น่าจะยากเกินไปใช่ไหมครับ   

ใครจะลองคดิเทคนคิการจ�าแบบอื่นๆ ก็ได้ สนุกดอีอก

เกร็ดน่ารู้: ภาษาอังกฤษที่มาจากภาษาต่างประเทศกลุ่มหนึ่งจะยากต่อการจ�าตัวสะกด ได้แก่ champagne         

(เหล้าชนิดหนึ่ง) campaign (การรณรงค์) lasagna (เส้นใหญ่อิตาลี) cognac (เหล้า) ขอให้จ�าอักษรชุด -gn-                

และออกเสยีงเป็น น เมื่อเป็นตัวสะกด หรอืเป็น ญ (ย-หญงิ) เมื่อเป็นอักษรน�า จะจ�าได้ง่ายขึ้น เช่น sign อ่านว่า ไซน, 

cognac อ่านว่า คอน-ญัก
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 Punctuation เครือ่งหมายวรรคตอน

 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนมีความส�าคัญในการเขียน

ภาษาอังกฤษ เมื่อเราพูด เราสามารถใช้การยกเสียง การหยุด 

ประกอบการพูดได้ แต่เมื่อเราเขียนก็จ�าเป็นต้องมีเครื่องหมาย

สัญญลัษณ์มาก�ากับ เป็นการคั่นจังหวะเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ                     

ในทิศทางเดียวกับเรา เครื่องหมายเหล่านี้ได้แก่ ! ? , ; : “..” ‘ – 

 ในคราวนี้ จะขออธิบายเฉพาะเครื่องหมายที่เราต้องใช้      

ในการเขียนเอกสารภาษาอังกฤษในการท�างานและยังใช้กันได้         

ไม่ค่อยถูกต้องกัน คือ : (colon) และ ; (semi-colon) จ�าวิธีใช้        

ง่ายๆ คือ

colon :  ใช้ใน 2 กรณี

 -  ใช้คั่นระหว่างประโยคน�าและประโยคที่อธิบาย          

ขยายความ เช่น He decided to buy a car: he had to 

travel to the remote area. แต่ที่พบบ่อยในวงการพวกเราคือ 

หัวข้อรายงานวิจัยที่มีชื่อเรื่องหลัก แล้วมี colon คั่น แล้วตามด้วย   

วลีที่แสดงรายละเอียดมากกว่า เช่น Targeting Teenage Girls:        

Innovative Approaches to Raising HIV/AIDS Awareness in a      

Vulnerable Population (ไม่จบด้วย . นะครับ)

 - ใชค้ัน่กอ่นการแจ้งรายการ นยิมใช้ตามหลงั

วลี  as fol lows  หรือ  the fol lowing เช ่น                                  

… the following criteria: (ตามด้วยรายการ อาจจะ

เป็นข้อๆ ก็ได้) หรอื Your questions are answered 

as follows: (แล้วอธบิายเป็นข้อๆ)

semi-colon ; 

 -ใช้คั่นเพื่อเชื่อมสองประโยคที่อยู ่ระหว่าง

เครื่องหมายเข้าด้วยกัน เนื่องจากมีความสัมพันธ์กัน 

อาจจะเป็นเพราะก�าลังอธบิายต่อเนื่อง เช่น

 The subject has conditions that make       

participation unsafe; complicate interpretation of 

outcome data; or otherwise interfere with achieving 

the study objectives. 

 ที่ส�าคัญที่สุดและต้องระวังไม่ให้ผิดคือ       

ต้องเขียนครื่องหมายติดกับค�าสุดท้าย แล้วเว้น        

1 เคาะ จงึจะเริ่มเขยีนต่อ ลองหาอ่านและสังเกตดู

ใน protocol, SSP หรอื manual นะครับ
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ย�า่เท้าทัว่ไทย ไปทัว่โลก
ทัวร์ชวนเที่ยว...

เยอรมัน-เนเธอร์แลนด-์เบลเยี่ยม ตอนที่ 1
อรยิา  สงิหประเสรฐิ
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 เริ่มเที่ยวกันเลย .... หลังจากที่คุณเพื่อนชวนเที่ยวเดอืนเมษา 

ว่าต้องแอ่วก่อนสิ้นเดือนให้ได้ โอ้..เอาไงเอากัน ก่อนอื่นก็หาทัวร์ก่อน 

โดยเรามีส่วนร่วมอย่างมาก คือ แจ้งว่าขอแค่ทัวร์ดอกไม้ ที่ไหนก็ได้     

คุณเพื่ อนที่ ออกจะเชี่ ยวชาญเล็กน ้อย  ก็คั ดสรรจนได ้ทั วร ์                        

เยอรมนั-เนเธอร์แลนด์-เบลเยีย่ม 7 วนั ออกเดนิทางตามสเป็ค 29 เมษา 

ครบตาม KPI เราทั้งคู่ก็จัดเลย..จองทัวร์ ขอวีซ่า (วีซ่าเนเธอร์แลนด์ 

เนือ่งจากอยูน่านสดุ ต้องไปขอกรงุเทพแน่ะ พยายามต่อรองน้องทวัร์ว่า

พี่ๆ ขอที่เยอรมันได้ไหมคะ มีส�านักงานกงสุลเยอรมันที่เชียงใหม่  

สามารถขอวีซ่าได้ แต่ต้องเสียใจ น้องบอกว่าซอรี่ค่ะคุณพี่) ....               

เดนิทางกับกลุ่มทัวร์ 23 ชวีติหลากหลายวัยและอาชพี...ไปกัน.

 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ ด้วยสายการบนิ QATAR เวลา 2 ทุม่ 

ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที ถึงเมืองโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง    

(ห้ามลงผดิที่ มสีถาน ีARRIVAL และสถาน ีTRANSIT ถ้าไปเองห้ามหลับ) 

แล้วมุ่งหน้าสู่ Frankfurt เยอรมัน (สายการบินนี้คนไทยไม่ค่อยนิยม       

ใช้บริการ แต่เราชอบกันมากเพราะเสิร ์ฟอาหารบ่อย และที่นั่ง            

กว้างขวาง อุอุ) ใช้เวลาเดนิทางอกี 6 ชั่วโมง 20 นาท ี

 ถึง Frankfurt ตอนเช้า 07.00 น. ทัวร์พาเราไปเที่ยวที่              

เมืองโคโลญจน์ นั่งรถบัส 40 ที่นั่งไป (จ�าหน้าคนขับและป้ายทะเบียน  

กันให้ดีๆ รถแบบนี้เพียบ) 2 ชั่วโมง เยี่ยมชมมหาวิหารโคโลญจน์         

(Co logne Cathedra l )  ที่ ใหญ ่ โตเป ็นอันดับต ้นๆ ของโลก                                          

เป็นสถาปัตยากรรมแบบโกธคิ หอคอยแฝดสงูถงึ 157 เมตร ปัจจบุนัเป็น

มรดกโลกด้วย ว้าว..สูงจัง กล้องเก็บไม่หมด....แถวนั้นมีบ้านเลขที่      

4711 ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างด ีเพราะเป็นยี่ห้อน�้าหอมนั่นเอง 
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 จุดหมายปลายทางล�าดับถัดไปคอืเข้าสู่ฮอลแลนด์ ... ปราสาท เดอร์ ฮาร์(Kasteel de Haar) ว่ากันว่า ถ้ามาฮอลแลนด์แล้ว

มีเวลาเที่ยวได้เพียงปราสาทเดียว ต้องมาที่นี่ ปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เดิมเป็นปราสาท     

ของท่านเคาท์แห่งอูเทรค ปัจจุบันเป็นสมบัตขิองชนชัน้สูงชาวฝรั่งเศส งาม...มาก
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 วันรุ่งขึ้น ไปเที่ยวหมู่บ้านกังหันทีเ่มอืงซานส์คันส์ (Zaanse Schans) อยู่ห่างจากเมอืงอัมสเตอร์ดัมประมาณ 28 กโิลเมตร 

เป็นเมืองที่อนุรักษ์บรรยากาศเก่าแก่ไว้อย่างครบถ้วน เขาบรรยายว่างั้น มีวิถีชีวิตชาวดัชต์ให้ชม เช่น การท�าชีส การท�ารองเท้าไม้         

ได้ดูท�ารองเท้า แต่อดดูท�าชสี เพราะคนมาเยอะมากกกก เนื่องจากเป็นวันหยุดวันแรงงานของเค้าด้วย (1 พ.ค.)
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ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก
HR ตะลุยเมอืงกอก (ตอนจบ)

ปภาวด ี ด�ารงมณี

 เช้าวนัที ่19 พฤศจกิายน 2556 เราตืน่ขึ้นมาดว้ยความ

อ่อนล้า แทบจะกระดิกตัวไม่ได้ เพราะเมื่อวานซ่ามากไปหน่อย 

ขึ้นรถแท๊กซี ่ลงเรอืเลก็เรอืใหญ่ ป่ันจกัรยาน นัง่ตุก๊ตุก๊ นัง่รถไฟฟ้า 

และเดนิ เดนิ เดนิ แหมนะ อยู่เชยีงใหม่ เดนิจากที่จอดรถมาถงึ

สถาบันฯ บ่นแล้วบ่นอีกว่าเหนื่อย เมื่อย เพลีย มาเจอชีวิต        

เมืองกรุงแค่สองวัน ก็บอกตัวเองว่าจากนี้ไปจะไม่บ่นอีกแล้ว       

ว่าจอดรถไกลค่ะ เราสบายว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงเยอะ 

...เฮ้อ... แต่ถงึจะปวดเมื่อยอย่างไร ก็ต้องลุกขึ้นไปอาบน�า้แต่งตัว 

เตรียมตัวไปเข้าร่วมการประชุม วันนักบริหารงานบุคคล :            

HR Day 2013 ซึง่เป็นภารกจิหลกัทีส่ถาบนัฯ ส่งเรามาในครัง้นี้ค่ะ

 อาบน�า้แต่งตัวเสร็จแล้ว ทัง้ 3 น. คอื นาย หนงิ โหน่ง  

ก็พากันลงไปทานอาหารเช้าของโรงแรมก่อน (พลาดไม่ได้         

เด็ดขาด) จากนัน้ เราก็นั่งแท๊กซี่ไปที่ประชุมคอื โรงแรมเซ็นทารา 

แกรนด์  แอท เซ็นทรัลพลาซ่า เมื่อไปถงึแล้วก็จัดการลงทะเบยีน

และเดินชมบูธต่างๆ ที่มาออกงานค่ะ ยังไม่ทันจะเริ่มงาน            

คุณ น.หนงิ ก็ได้หนังสอื ปากกา กระเป๋า ฯลฯ จากการร่วมสนุก 

ตอบค�าถามตามบูธต่างๆ ถุงเบ้อเริ่มแล้วล่ะค่ะ พร้อมกับรูปถ่าย

อกีบานตะไท อันนี้ว่าไม่ได้นะ ต้องยกความดใีห้ เพราะขณะทีเ่ขยีน

ต้นฉบับนี้ ก็ต้องไปขอรูปเค้า เพราะเราไม่ได้ถ่ายไว้เลยค่ะ 
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 เริม่เปิดการประชมุตรงเวลาตามก�าหนดการ การประชมุ

แบ่งออกเป็น 2 แบบ ช่วงเช้าเป็นการฟังบรรยายรวมกันในห้อง 

วิทยากรท่านแรกคือ คุณบุญคลี ปล่ังศิริ ผู ้บริหารระดับสูง            

ชัน้แนวหน้าของประเทศไทย ทีป่รกึษาบรษิทัเบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ�ากดั 

(มหาชน) ท่านที่ 2 คือ Mr. Hester Chew CEO of McThai,        

McThai Co.Ltd. จากนั้น ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวัน        

ซึ่งผู้จัดได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมจาก มช. ไปรับประทานอาหาร   

ในห้องอาหารเดียวกัน ท�าให้พวกเราได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย     

แลกเปลีย่นประสบการณ์การท�างานกบัผู้อ�านวยการและพี่ๆ  จาก

กองบริหารงานบุคคล นอกจากนี้ ยังได้ท�าความรู้จักกับเพื่อน    

ร่วมอาชพีจากต่างคณะอกีด้วย ส่วนช่วงบ่าย พวกเราแยกย้ายกนั

ไปเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อที่แต่ละคนสนใจ พอเบรคก็ออกมา

เจอกนันอกห้อง แลกเปลีย่นสิง่ทีไ่ด้ฟัง ซึง่สรปุได้ว่า ทกุคนต่างกไ็ด้

เปิดโลกทรรศน์เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล    

และตัง้ใจจะน�าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการท�างานต่อไป

 จบการประชุมวันแรกด้วยความชื่นมื่น แต่แอบเพลีย    

เล็กน ้อย แต ่ เมื่อนึกถึงจุดหมายต ่อไปของเรา ทุกคนก็

กระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันท ี....เยาวราชคร้า (โปรดสังเกตน�้าเสยีง)

 คณุนายจดัการกดโทรศพัท์หาเจ้ามอืทนัท ีเมือ่ปลายสาย

ตอบรับว่า รออยู่แล้ว เราก็ออกเดินทาง ด้วยการงมๆ ซวามๆ       

ไปหาสถานรีถไฟใต้ดนิ เพื่อจะไปต่อรถไฟฟ้า BTS ไปยังจุดหมาย

ปลายทางคอืทีท่�างานของเจ้ามอืของเรา สถานรีถไฟใต้ดนิทีอ่ยูใ่กล้

เซ็นทรัลลาดพร้าว น่าจะชื่อสถานีลาดพร้าว แต่กลับชื่อสถานี

พหลโยธินซะงั้น โชคดีที่คุณโหน่งได้หาข้อมูลการเดินทางไว้ก่อน

แล้วไม่เช่นนัน้คงสับสนน่าดู พวกเรามุดลงใต้ดนิ แล้วโผล่ขึ้น BTS 

ที่สถานีศาลาแดงไปลงที่สถานีช่องนนทรี พอเดินลงบันไดไป           

ก็เจอเลย สถานที่นัดพบของเรา โรงแรม I Resident สีลมค่ะ         

เมือ่ถงึแล้ว กโ็ทรหาเจ้ามอืทนัท ีขอแนะน�าเจ้ามอือย่างเป็นทางการ 

พี่ตุ้ย ด�ารงมณ ีMD ของโรงแรมค่ะ ไหนๆ พี่ชายก็เลี้ยงข้าวน้องๆ 

ทั้งทีก็ขอแอบโฆษณาโรงแรมให้นิดนึงว่า อยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้า 

ช ่องนนทรีพอดีนะคะ เดินทางสะดวก จากสุวรรณภูมิก็                        

ไม่ไกลมากค่ะ ที่ส�าคัญ หน้าโรงแรมม ีMcDonald ด้วยค่ะ 
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 ไปเยาวราชกันเลยค่ะ ระหว่างเดินทางพี่ตุ ้ยก็บอก 

รายการอาหารยอดนิยมท�าเอาเคลิ้มเลย ว่าจะเริ่มต้นด้วย 

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดฮั่วเซ่งฮง ต่อด้วยก๋วยจั๊บอ้วนโภชนาหน้าโรงหนัง   

และบะหมี่มังกรขาว ตามด้วยของหวานค่ะ เราจอดรถเรียบร้อย  

ก็ออกเดินทันที  ออกมาจากซอยข ้ามถนนที่รถเยอะสุดๆ                 

หัวใจจะวายหายหิวก็ตอนนี้ เข้าซอยอีกฟากถนน เดินเข้าไป        

ไกลพอสมควรเพื่อจะพบว่า ร้านปิดคร้า (คราวก่อนพี่ตุ ้ยพา       

น้องนายมาแล้ว แต่หลงซอยหาร้านไม่เจอ คราวนี้เจอร้าน             

แต ่ ดันป ิด แต ่ เราไม ่หมดหวัง คราวหน้ามาใหม่แน ่นอน)                        

เดนิกลบัมาใหม่ คราวนี้ตรงไปทานก๋วยจับ๊เลย คนรอควิพอสมควร

แต่เราก็โชคดีได ้ที่นั่ง ก ๋วยจั๊บที่นี่รสชาติอร ่อยเข ้มข ้นดีค ่ะ          

ระหว่างนั้นก็สะกิดคนขายน�้าผลไม้ที่ขายอยู่ใกล้ๆ จัดน�้าทับทิม    

กับน�้าส้มเช้งมาดื่มให้ชื่นใจคนละขวดสองขวด ก่อนจะเดินต่อไป

ร้านบะหมี่มังกรขาว จัดการสั่งบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง เกี๊ยวปู หมูแดง     

ขนมจบีกุง้ ขนมจบีป ูมาเตม็โต๊ะราวกบัว่า เมือ่กี้ไม่ได้กนิก๋วยจับ๊มา

งัน้แหละ แต่ก็หมดค่ะ

 ตอนนี้เริ่มอิ่มแล้ว แต่ยังมีที่ว่างส�าหรับของหวาน นั่นไง 

ร้าน Sweet time ค่ะ ถงึตอนนี้ คุณนายกับคุณโหน่งเริ่มอยากจะ 

unlock ตะขอกางเกงแล้ว มีแต่คุณหนิงเท่านั้นที่เตรียมตัวมาด ี    

นางใส่ชดุแสคมาค่ะ สบายทีส่ดุ พวกเราสัง่ของหวาน เช่น แปะก้วย

นมสด บัวลอยน�้าขงิ บัวลอยงาด�า มาลิ้มรสกันแบบลมือ้วนไปเลย 

เจ้ามือบอกว่า กินเยอะๆ ฮีไม่ชอบเลี้ยงคนที่กระมิดกระเมี้ยน

เกรงใจ ให้กนิแบบเปิดเผยว่างัน้ จบของหวานแล้ว เจ้ามอืเหมอืน

จะชวนกินอะไรต่ออีก แต่นาทีนั้น ไม่ไหวแล้วค่ะ ใจคิดถึงเตียง       

ที่โรงแรมมาก รบเร้า งอแงจะกลับท่าเดียว คุณพี่ตุ้ยหลังจาก     

จ่ายเงินเลี้ยงน้องๆ จนกระเป๋าเบาแล้ว ก็ยังต้องพาทุกคนไปส่ง     

ที่ โรงแรมอีก พรุ ่งนี้ถ ้าไม ่ติดว ่าเลิกประชุมแล ้วต ้องกลับ            

เชยีงใหม่เลย กก็ะว่าจะมาให้เลี้ยงอกีรอบนะเนีย่ คราวนี้ขอเจาะจง

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดฮั่วเซ ่งฮง ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กระทะทองเหลือง                

แล้วก็ข้าวต้มแปลงนาม 24 น. นะคะ
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 วันรุ ่งขึ้น เราก็ตื่นแต่เช้า จัดการเช็คเอ้าท์ และแบก

สั ม ภ า ร ะ  เ ดิ น ท า ง ไ ป ป ร ะ ชุ ม ค ่ ะ  เ ช ้ า นี้ วิ ท ย า ก ร คื อ                                             

คุณปัทมาวลัย รัตนผล Chief People Officer (CPO) & Chief      

Operation Officer (COO) The Minor Food Group PCL. เป็นผู้หญงิ

ทีด่สูมารท์มาก ได้ฟังการบรรยายแล้วรูส้กึชืน่ชมเป็นอย่างมากค่ะ 

ช่วงกลางวัน เราได้ทานอาหารร่วมกับพี่ๆ จากกองบริหาร          

งานบุคคลเช่นเดิมค่ะ ก่อนจะแยกย้ายกับไปเข้าฟังการบรรยาย

ตามหวัข้อทีแ่ต่ละคนสนใจ และเตรยีมตวักลบัเชยีงใหม่ในช่วงเยน็ 

นับเป็นการเดินทางไปประชุมพร้อมกันทั้งหน่วยเป็นครั้งแรก         

ได้ใช้ชีวิตร่วมกันตลอดเวลา ที่รักกันอยู่แล้วก็รักกันมากขึ้นไปอีก 

ทีอ้่วนอยูแ่ล้ว ก.็..ขึ้นไปอกี ออิ ิเป็นช่วงเวลาทีม่คีวามสขุตามประสา

เพือ่นร่วมงานทีอ่ยูก่นัมาจนกลายเป็นครอบครวัเดยีวกนัไปแล้วค่ะ


