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ผอ. อยากคุย
(จริงๆ)

 เผลอแป๊บเดยีว ก็เข้าสู่เดอืนธันวาคม เดอืนสุดท้ายของรอบปี ตามธรรมเนยีม

ก็ต้องมีการกล่าวค�าอ�าลาส่งท้ายปีเก่า 2557 และเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่ 2558             

กันอกีแล้ว ปีมะเมยี หรอื ปีม้า ก�าลังจะจากไป (หนุ่มมากหนุ่มน้อยท่านใดที่ยังมมิเีมยี 

ในปีมะเมยี อย่างที ่ผอ.ได้อวยพรไว้ตัง้แต่ต้นปีผ่านทางสารสถาบนัฯ นี้ กข็อให้แต่ละท่าน

พยายามขวนขวายหากันต่อไปละกัน คงไม่ต้องรอนานถึงอีก 12 ปี ครบอีกรอบของ        

ปีมะเมีย จึงจะประสบความส�าเร็จในการหาคู่ครองนะครับ) ส่วนปีใหม่ ปีมะแม หรือ     

ปีแพะ เข้ามาแทนที่ ก็ขอฝากค�าอวยพรชาวสถาบันฯ ทุกท่านให้ได้ปีแพะที่รับแต่        

ความสุข ความเจริญ (อย่าเผลอไปเป็นแพะรับบาปเข้าละ เดี๋ยวจะหาว่าหล่อใหญ่           

ไม่เตอืน!) เข้ามาตลอดทัง้ปี 2558 ก็แล้วกันนะคร๊าบ

 มีความรู ้สึกว่า ปีนี้นาฬิกาชีวิตช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเสียเหลือเกิน               

อาจเป็นเพราะมีงานยุ่งๆ หลายงานเข้ามาที่สถาบันฯ จ�านวนมากตั้งแต่ต้นปี จนถึง     

เดือนสุดท้ายในปีนี้ ทั้งการได้รับการต่ออายุให้เป็นหน่วยวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์  

อกีรอบ เป็นเวลานาน 7 ปี จากทาง NIAID ท�าให้ปีนี้เรามโีครงการวจิัยใหม่ๆ ที่อยู่ในช่วง

เตรียมการ หรือก�าลังเริ่มด�าเนินการใหม่อยู่หลายโครงการ การต้อนรับคณะผู้มา      

ตรวจเยีย่มจากทางหน่วยงานทีใ่ห้ทนุจากทางสหรฐั DAIDS ในช่วงกลางเดอืนกรกฎาคม 

ที่ผ่านมา การได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ หรือ          

วิจัยเข้มแข็งต่ออีก 1 ปี เพื่อท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ ที่สถาบันฯ          

ท�างานวจิยัร่วมกบัคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนคิการแพทย์ 

ใน มช. ส่วนหน่วยวจิัยอื่นๆ ในสถาบันฯ เช่น ศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาตร์สุขภาพประยุกต์ 

หน่วยวจิัยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง น�าโดยศาสตราจารย์นายแพทย์กติตพิันธุ์ ก็ได้รับทุนวจิัย

ก้อนใหญ่จากทาง วช. และ สวรส. มาท�าวจิัยด้านโรคเรื้อรัง ทางหน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ ดร.ทิพวรรณ และ ดร.ธัญภรณ์ ก็มีทุนวิจัยเข้ามาให้ท�าอย่างต่อเนื่อง         

ด้านหมอกควนั และส่งเสรมิการปลกูผกัปลอดสารพษิทางการเกษตร รวมไปถงึงานวจิยั

ด้านโภชนาการ ที ่ดร.ศกัดา พีใ่หญ่ สว. อาวุโส ของเรา กม็ผีลงานวจิยัออกมาทีน่่าชืน่ชม

อย่างมาก เพราะไปได้รบัรางวลัผลงานบทคดัย่อดเีด่นในปีนี้จากการประชมุวชิาการด้าน

โภชนาการในปีนี้
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ในส่วนของศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด ทั้งคุณบังอร และ             

คุณกนิษฐา (จุ๋ม) ก็ได้รับงบวิจัยสนับสนุนมาจากทาง สสส., 

ปปส. และ ศวส. (ศนูย์ศกึษาวจิยัปัญหาสรุา) รวมไปถงึ โครงการ

ส�ารวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 5 งบจากทาง สวรส.             

ที่สถาบันฯ ได้ร่วมด�าเนินการส�ารวจใน 5 จังหวัดภาคเหนือ     

โดยมีคุณแหม่ม มนต์จันทร์ เป็นแม่งานใหญ่ คุมน้องๆ             

กว่า 20 ชวีติ ตะลอนและเร่ร่อน ลงไปเกบ็ข้อมลูในพื้นทีต่่อเนือ่ง

ยาวนานกว่า 6 เดือน ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เป็นต้น เรียกว่า     

เป็นปีแห่งงานเข้าสถาบันฯ ก็น่าจะว่าได้ เห็นชาวสถาบันฯ         

ทั้งแกนน�าและลูกทีม ท�างานกันจนหัวเป็นน็อต ตัวเป็นเกลียว 

ยามกนิไม่ได้นอน ยามนอนไม่ได้กนิ แต่ไหงมองดแูล้วหลายท่าน

ในปีนี้ ทัง้ตวัแกนน�าและลกูทมี ท�าไมน�้าหนกัถงึได้ขึ้นเอา ขึ้นเอา 

ดูจากค่าเฉลี่ยน�้าหนักของแต่ละทีม แสดงว่าหัวหน้าดูท่าจะ  

เลี้ยงดตูนเองและบรรดาลกูสมนุดเีกนิมาตรฐาน BMI หรอื ดชันี

มวลกาย (อะอะ) ในฐานะของผูบ้รหิารองค์กรกข็อฝากค�าชืน่ชม

ในสิ่งดีๆ ที่ทุกท่านได้ช่วยกันสร้างสรรค์ ท�างานอย่างทุ่มเท         

มีความรับผิดชอบ ขอส่งแรงใจ แรงเชียร์ มาให้ทุกท่าน            

จากใจจรงิครับ

 ส่วนอกีงานสดุท้ายในปลายปีนี้ ทีต้่องขอรบกวนบรรดา

แกนน�าหลักในส่วนของหน่วยวิจัยทางคลินิก ของสถาบันฯ        

น่าจะเป็นการจัดอบรมหลักสูตร “การบริหารงานวิจัยทาง

คลนิกิ” ให้แก่ นกัวจิยัและทมีงานผูส้นใจ จากคณะแพทยศาสตร์ 

ในมหาวิทยาลัยต่างๆ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 

ที่เป็นโรงเรียนแพทย์สมทบ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้าน    

การบริหารงานวิจัยทางคลินิกอย่างเป็นระบบ และการจัดตั้ง

หน่วยวจิัยทางคลนิกิ ในสถาบันแต่ละแห่ง ซึ่งก�าหนดจัดอบรม

ในช่วงวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2557 นี้ ที่ห้องประชุม ชั้น 4 

อาคาร 1 ในสถาบันฯ ของเรา ซึ่งก�าลังเร่งปรับปรุงขยาย         

ห้องประชุมให้กว้างมากขึ้นอยู่ในขณะนี้เพื่อรองรับการอบรม   

ดังกล่าว และเพื่อใช้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ              

ในอนาคตด้วย คาดว่าน่าจะมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม     

ในหลักสูตรนี้ประมาณ 30-40 คน ถือเป็นการจัดอบรม          

ครั้งที่ 2 หลังจากที่จัดครั้งแรกไปเมื่อ 2 ปีก่อน ซึ่งครั้งโน้น          

มี ผู ้สนใจสมัครเข ้ารับการอบรมเกินที่ เราจะรับได ้หมด                 

ส่วนแผนการในอนาคต หากเป็นไปได้ กอ็าจจะพจิารณาหาทาง

จัดอบรมหลักสูตรนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษ เรียกว่า โกอินเตอร์ 

ส�าหรับสถาบันวิจัย โรงเรียนแพทย์ ของประเทศเพื่อนบ้าน        

ในประชาคมอาเซียน เมื่อเราเข้าสู่ยุคประชาคม AEC เต็มตัว    

ในปี 2558 นี้ ตอนนี้เลยต้องช่วยกันผลักและดันให้บรรดา      

แกนน�าทัง้หลายทีม่คีวามเชีย่วชาญในแต่ละส่วนงานทีร่บัผดิชอบ

ได้เร่งฟิตฝึกซ้อมภาษาอังกฤษให้แข็งแรง เผื่อจะหาแหล่งทุน

สนับสนุนให้สถาบัน ฯ จัดหลักสูตรอบรมในระดับอินเตอร์ได้   

ในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไปครับ
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...

 สุดท้ายก่อนสิ้นปีจริงๆ ก็คือ งานสัมมนาสถาบันฯ 

เหมอืนเช่นทกุปี ปีนี้เราก�าหนดให้จดัขึ้นในวนัศกุร์ที ่26 ธนัวาคม 

2557 ณ โรงแรมกรนีเลค รสีอร์ท ทางไปสนามกฬีา 700 ปี  

ช่วงเช้าจะเป็นในส่วนของวิชาการ สรุปผลงานในรอบปี               

ที่ผ่านมาและก้าวต่อไปในอนาคต โดยทีมบริหารสถาบันฯ    

ส่วนภาคบ่าย จะเป็นเนื้อหาวชิาการในการน�าเสนอผลงาน KM 

การจัดการความรู ้ เป็นตัวอย่างจากหน่วยงานย่อยต่างๆ          

ในสถาบันฯ ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งคณะกรรมการ KM   

โดยมีรองผู ้อ�านวยการ ศาสตราจารย์นายแพทย์ขวัญชัย        

เป็นประธาน และคณะท�างาน จะตัดสินผลงาน KM ดีเด่น 

ประจ�าป ีของสถาบันฯ ในวันสัมมนาสถาบันฯ ในป ีนี้                            

กข็อประกาศเชญิชวนทกุท่านไปร่วมรบัฟังการน�าเสนอบทเรยีน 

KM ที่เพื่อนๆ เราได้ช่วยกันท�าและไปช่วยกันโหวตคัดเลือก      

ในการตดัสนิรอบสดุท้ายโดยถ้วนหน้ากนั ส่วนงานสนัทนาการ

และงานภาคกลางคืน การจับฉลากชิงโชครางวัลใหญ่           

มาก ๆๆๆๆๆๆ การจัดชุดแสดงโดยหน่วยงานต่างๆ ก็ยังคงไว้

เช่นเดมิ ขอเชญิชวนพวกเราไปร่วมสนุก และมคีวามสุขส่งท้าย

ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ร่วมกันเหมอืนเช่นทุกปีที่ผ่านมาครับ

 ก่อนจากกันในสารสถาบันฯ ฉบับสิ้นปี ปีนี้น่าจะเป็นปีแห่งการใช้ Social Media หรือ การสื่อสารทางสังคมออนไลน์      

รวมไปถงึการมกีลุ่มไลน์ ของชาวสถาบันฯ  มเีพื่อนๆ ชาวไลน์ ส่งเรื่องราวดีๆ  ข้อคดิ ข้อเตอืนใจ และการให้ก�าลังใจแก่กันและกัน 

อย่างสม�่าเสมอตลอดทัง้ปี เลยขออนุญาตเอาสิ่งดีๆ  จากไลน์ที่ใครไม่รู้ส่งมาให้ มาใช้อวยพร เป็นข้อคดิ ข้อเตอืนสต ิชาวสถาบันฯ 

ทุกท่านในโอกาสส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่นี้ด้วย 

 ทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน....อย่าลมืคดิถงึสิ่งที่ต้องใช้ในชวีติประจ�าเหล่านี้ 

1.เครื่องประดับที่สวยที่สุดบนเรอืนร่าง คอื รอยยิ้ม บนใบหน้าของคุณ (ควรเป็นยิ้มจากหัวใจด้วย)

2. งานที่ท�าแล้วพอใจที่สุด คอื การได้ช่วยเหลอืผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรอืเรื่องใหญ ่

3. ความสุขที่สุด คอื การรู้จักเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่น ที่ส�าคัญที่สุด คอื การให้อภัย 

4.อาวุธร้ายแรงที่ต้องระมัดระวัง และเก็บรักษาให้ดทีี่สุด คอื การพูดท�าร้าย นนิทา ใส่ร้าย ผู้อื่น ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา

5.พลังยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท�าให้ทุกอย่างส�าเร็จ คอื ความรักในสิ่งที่เราท�า และแบ่งปันรักให้คนที่อยู่รอบข้างตัวเรา

6.ความสูญเสยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คอื การท�าร้ายตัวเองทั้งทางกายและทางจติใจ

7.ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่จะต้องเอาชนะให้ได้ คอื ความกลัว ที่จะคดิหรอืท�าอะไรใหม่ ๆ ในชวีติของตนเอง 

8.ยานอนหลับที่ให้ผลดทีี่สุด คอื ความสงบในใจ ไม่คดิร้าย อจิฉา รษิยา เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี

 พบกันใหม่ปีหน้า 2558 ...... บาย บาย ขอจบเพยีงแค่นี้.... เข้าใจตรงกันนะ ออิ.ิ.
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“เล่าขานงานวิจัย”

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 สวัสดคีรับ

 เมือ่วนัที ่13-14 พฤศจกิายน 2557 ทีผ่่านมา สถาบนัฯ        

โดยศูนย์เอดส์ฯ ได้จัดสัมมนาคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน 

(CAB) ขึ้น ที่สวนทวีชล อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่      

ที่ผ่านมาการสัมมนาลักษณะนี้จะจัดขึ้นทุก 2-3 ปี โดยมี

วัตถุประสงค์หลักสองประการคือ หนึ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพ     

ที่จ�าเป็นด้านต่างๆ ของกรรมการ CAB และสอง เพื่อวางแผน

ปรับปรุ งการท�างานของกรรมการ CAB ในอนาคต                          

โดยการสัมมนาครั้งนี้ เป ็นครั้ งแรกที่มีกรรมการ CAB                  

จากศูนย์วจิัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เดนิทางจากกรุงเทพฯ 

มาร่วมประชุมด้วย เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่ตั้งสองสถาบันฯ 

ด�าเนนิงานวจิัยร่วมกันภายใต้ THAI-CTU

 เนื้อหาการประชุมประกอบด้วยการท�าความรู้จัก    

คุน้เคยกนั การทบทวนงานวจิยัและองค์ความรูท้ีจ่�าเป็นส�าหรบั

การท�าหน้าที่กรรมการ CAB เช่น จรยิธรรมวจิัย และฝึกอ่าน

โครงร่างวิจัย ก่อนปิดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้มีโอกาส

มองไปในอนาคตถึงการท�างานร่วมกันของกรรมการ CAB  

คณะต่างๆ ในประเทศไทยอกีด้วย

 นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนี้ ได ้จัดให้มีพิธ ี      

เชิดชูเกียรติให้กับ คุณวิภาดา ชีวะวัฒน์ ผู้ประสานงาน CAB 

ของสถาบันฯ ซึ่งได้เสียสละทุ ่มเทท�างานมาตลอด 25 ปี         

และเพิ่งเกษียณอายุราชการไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา   

โดยท่านผู ้อ�านวยการ อาจารย์หมอสุวัฒน์ ได้อ่านสาร        

แสดงความขอบคุณจาก FHI และมอบโล่เกียรติยศให้กับ       

คุณวภิาดาด้วย

 กรรรมการทีป่รกึษาชมุชน ถอืเป็นกลไกส�าคัญในการ

ด�าเนินงานวิจัยเรื่องเอดส์ ทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลัง       

การวิจัย เนื่องจากเอดส์มีประเด็นละเอียดอ่อนทางสังคม

มากมาย ผู ้วิจัยจึงจ�าเป ็นต ้องได ้รับค�าแนะน�าปรึกษา                  

จากกรรมการ CAB เป็นระยะๆ นอกจากนั้นกรรมการ CAB   

ยังท�าหน้าที่ช่วยประสานงาน และส่งต่อข้อมูลงานวิจัยให้กับ

เครือข่ายชุมชนที่ตนเองเกี่ยวข้องอีกด้วย ปัจจุบันสถาบันฯ       

มีคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน 2 คณะ คือคณะกรรมการ 

CAB ด้านการป้องกัน และคณะกรรมการ CAB ด้านการรักษา 

ส่วนศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มีกรรมการที่ปรึกษา

ชุมชน 1 คณะ
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 ในระหว ่างวันที่  6-8 สิงหาคม พศ. 2557 ที่ผ ่านมา                          

ดร.จีรัง  ว่องตระกูล นักวิจัยช�านาญการพิเศษ สังกัด ศูนย์ชีวโมเลกุล       

และเซลล์วทิยาของโรคตดิเชื้อ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วม

ประชุมวชิาการนานาชาต ิ“The 9th International Symposium of the 

Protein Society of Thailand & Asia oceania Human Proteome 

Organization (AOHUPO)” ทีโ่รงแรมมริาเคลิแกรนด์ คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ  

โดยดร.จีรัง ว่องตระกูลได้น�าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์เรื่อง 

“Differential Expression of potential serum biomarkers for   

hepatotoxicity in  HIV/HCV co-infected and HIV mono-infected 

patients after long-term antiretroviral therapy containing 

Nevirapine” ซึ่งผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจาก            

หลายหน่วยงานคือ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน่วยโรคติดเชื้อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์                      

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, ห้องปฏบิตักิารโปรตโิอมกิส์ สถาบนัจโีนม ศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ

และ สถาบันชวีวทิยาศาสตร์โมเลกุล มหาวทิยาลัยมหดิล

 เนื่องด้วยการประชุมในปีนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคม

โปรตนีแห่งประเทศไทย และ AOHUPO จงึได้มกีารจดังานประชุมทีย่ิง่ใหญ่

ขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาของสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ในพิธีเปิด             

งานประชุมได้รับเกียรติจากผู ้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ                        

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี คือ ร.ท. ชวัช  อรรถยุกต ิ           

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน         

เปิดงาน ซึง่มกีารปาฐกถาพเิศษโดยนกัวจิยัทีไ่ด้รบัรางวลัโนเบลสาขาเคม ี

ในปี 2002 คือ Dr.Kurt Wuthrich, Scripps Research Institute,                 

USA & ETH, Switzerland ได้น�าเสนอเรือ่ง Exploring the protein universe 

with methods of structural biology และมนีักวจิัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจาก

นานาประเทศรวมทั้งนักวิจัยจากประเทศไทยร่วมเป็น invited speaker 

ภายในงาน

 ได้มกีารจัดแบ่งห้องประชุมย่อยอกีเป็น จ�านวน 3 ห้อง และได้มกีารจัดแสดงโปสเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวน 170 เรื่อง 

โดยมผีูเ้ข้าร่วมประชมุเกอืบ 600 คน มกีารออกร้านนทิรรศการของบรษิทัจ�าหน่ายอปุกรณ์วทิยาศาสตร์และเคมภีณัฑ์ อกีกว่า 100 บรษิทั 

ในช่วงพักทานอาหารกลางวันได้มกีารจัด luncheon lecture ตลอดการประชุม

 นอกจากนี้ในช่วงค�่าของงานประชุมในวันแรกได้มีการจัด Welcome reception โดยกล่าวเปิดงานโดย Prof. Fuchu He             

ประธานของ AOHUPO ร่วมกับ ศ. ดร. หม่อมราชวงศ์ ชษิณุสรร สวัสดวิัตน์ ประธานสมาคมโปรตนีแห่งประเทศไทย ส�าหรับเนื้อหา       

ในการประชมุครัง้นี้มุง่เน้นเกีย่วกบังานวจิยัด้านโปรตนีหลากหลายสาขาเช่น โครงสรา้งและหน้าทีข่องโปรตนี, เอนไซม์วทิยา, โรคตดิตอ่, 

การค้นพบยาตัวใหม่, การหาโปรตีนบ่งชี้ทางชีวภาพ ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานด้านโปรติโอมิกส์ โดยงานประชุมดังกล่าวได้จัดให้ม ี

session ส�าหรับนักวจิัยรุ่นใหม่ได้รับฟังประสบการณ์ท�างานวจิัยจากนักวจิัยอาวุโสที่ประสบความส�าเร็จในการท�างานวจิัยอกีด้วย 

 ส�าหรับความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่น�าไปเสนอผลงานมาแล้วนั้น ขณะนี้คณะผู้วิจัยได้ด�าเนินการปิดโครงการ เมื่อวันที่   

30 เดอืนกันยายน พศ. 2557  และจัดท�า manuscript เพื่อตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยในวารสารระดับนานาชาต ิจ�านวน 2 ฉบับ 
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ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด 

 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 คณะนักวิจัยศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด ได้จัดประชุมโครงการบริการวิชาการ เพื่อสรุปผลการ    

ด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในอ�าเภอสันก�าแพง สันทรายและแม่แตง ภายใต้แนวคิดและกระบวนการท�างาน               

เชื่อมประสานเพื่อการปกป้อง (Connect to Protect: C2P) ที่โรงแรมฮอลเิดย์อนิ อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ มผีู้เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 86 คน  

 วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ         

และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานต่อไปในอนาคต ทางโครงการได้เชิญตัวแทนหน่วยงานในระดับจังหวัด     

ได้แก่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต สปสช.เขต 9 เชียงใหม่       

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ องค์กรเอกชน และส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด               

อ�าเภอ ได้แก่ นายอ�าเภอ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ�าเภอ และต�าบล ได้แก่นายกเทศมนตรี ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล        

ส่งเสริมสุขภาพ ในวันประชุม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายโชคดี อมรวัฒน์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม มอบเกียรติบัตร          

แก่คณะท�างานและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการท�างานของคณะท�างานใน 3 อ�าเภอ และบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทาง      

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพตดิของจังหวัดเชยีงใหม่” 

 คณะท�างานของทั้ง 3 อ�าเภอได้น�าเสนอผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขสารเสพติดในชุมชนของตนเองโดยมีรายละเอียด

ดังนี้
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 2. อ�าเภอสนัทราย น�าเสนอโครงการ 

ลดแล้วดี ซึ่งมุ ่งเน้นการแก้ปัญหาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์ ในพื้นที่  ด� า เนินการที่ ต� าบล                  

หนองจ๊อม ซึ่งขับเคลื่อนโดยกลุ่มเยาวชนอ�าเภอ

สันทราย ภายใต้การสนับสนุนของผู้ใหญ่ในพื้นที่

และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สันทราย         

มีความเด่นที่เยาวชนมีบทบาทส�าคัญในการ

ด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 

แผนการด�าเนินงานของเยาวชนจะถูกน�าเสนอ

ผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาเด็ก    

และเยาวชนของต�าบล ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่

อยู่ในโครงสร้างการบรหิารของเทศบาล

 3. อ�าเภอแม่แตง น�าเสนอโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ต�าบลกื๊ดช้าง อันเนื่องมา

จากพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระเทพรตัน์ราชสดุา

สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งมีหลักการเพื่อ “สร้าง

งาน สร้างคน สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างอนาคต” 

เป็นการป้องกันการใช้สารเสพติดโดยการดึง

เยาวชนมาร่วมกจิกรรมสร้างสรรค์ในโครงการ มี

การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและ

องค์กรทัง้ในและนอกพื้นที่ ผลการด�าเนนิงานได้

รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนในพื้นที่น�าเด็ก

และเยาวชนมาร่วมโครงการ นกอจากนี้ชุมชน 

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก้เขเมาร่วม

กจิกรรมอนุรักษ์พันธ์พชืในพื้นที่

 1. อ�าเภอสันก�าแพง ได้น�าเสนอ   

การด�าเนินงานโครงการลดดื่มสักนิด เพื่อชีวิต    

ที่ดี ด�าเนินการที่ต�าบลสันกลาง เป็นโครงการ     

ที่ร ่วมกันด�าเนินงานระหว่าง โรงพยาบาล            

ส่งเสรมิสขุภาพ ผูน้�าชมุชน  และองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต�าบลสันกลาง ได้ร่วมกันขับเคลื่อน

การมีส่วนร่วมของชุมชน มีกระบวนการท�างาน  

ที่น ่าสนใจและได้รับความร่วมมือกับชุมชน       

เป็นอย่างด ีซึง่น�าไปสูก่ารสร้างมาตรการควบคมุ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  8

ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 สวัสดพีี่น้องชาวสถาบันฯ ทุกท่าน อกีเพยีงแค่หนึ่งเดอืนเท่านัน้ปี 2557 ก็จะผ่านพ้นไปแล้ว ปี 2558 ก็จะเข้ามา ขอให้พี่ๆ 

น้องๆ ทิ้งความทุกข์ไว้กับปีเก่าที่จะผ่านไป ยิ้มต้อนรับบใีหม่ที่จะเข้ามา มคีวามสุขในการท�างานตลอดปี นอกจากนัน้ศูนย์ฯ ของเรา

ยังมกีจิกรรมและการด�าเนนิงานในด้านต่างๆ ดังนี้ครับ

หน่วยวิจัยโภชนาการ

 อาหารพื้นเมืองภาคเหนือเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ปัจจุบัน นอกจากการปรุงอาหารพื้นเมืองเพื่อการ

บรโิภคในครัวเรอืน  ได้มกีารพัฒนามาสู่การผลติเพื่อจ�าหน่ายในทางการค้า ดังนัน้

คณุค่าทางโภชนาการและคณุภาพอาหารด้านความปลอดภยั จงึเป็นสิง่ส�าคญัทีต้่อง

ค�านงึถงึ เนื่องจาก อาหารที่ปลอดภัยและมคีุณค่าทางโภชนาการเป็นปัจจัยส�าคัญ

อย่างยิ่งต่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค  และมีผลต่อการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตอาหาร  

รวมทัง้ผลต่อระบบเศรษฐกจิโดยรวม      

 ในฐานะเครือข ่ายพัฒนาศักยภาพอาหารพื้นเมืองและเฝ ้าระวัง                    

ความปลอดภัยในอาหารพื้นเมอืงภาคเหนอื หน่วยวจิยัโภชนาการ ได้ท�าการสุม่ตรวจ

คณุภาพในด้านคณุค่าทางโภชนาการและด้านความปลอดภยั ในตวัอย่างอาหารพื้นเมอืงทีไ่ด้รบัการพฒันาจากโครงการวจิยัอืน่ๆ แล้ว

ในภาคเหนอื 5 ชนดิ ในปี พ.ศ.2554 และ 10 ชนดิ ในปี พ.ศ.2556 พบว่า คุณภาพของตัวอย่างอาหารพื้นเมอืงบางชนดิ ยังไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์คุณภาพ ในปี พ.ศ.2557 นี้ หน่วยวจิัยได้ท�าการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารพื้นเมอืงเพิ่มเตมิอกี 5 ชนดิ จากผู้จ�าหน่าย 10 ราย 

ในตลาดสดในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ จอผักกาด แกงแค แกงขนุน ต�าขนุน และย�าผักเฮือด มาประเมินคุณค่าทางโภชนาการ                  

และตรวจสอบสารตกค้าง/สารปนเปื้อนในอาหาร

 ผลการศกึษาพบว่า จอผักกาด แกงแค และแกงขนุน เป็นอาหารที่ให้พลังงาน โปรตนี ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และใยอาหาร    

ในระดับต�่า ในขณะที่ต�าขนุน ย�าผักเฮือด เป็นอาหารที่ให้พลังงานปานกลาง ให้โปรตีนในระดับต�่า แต่มีใยอาหารสูงถึงร้อยละ 20        

ของ Thai RDI ย�าผักเฮือด มีค่าปริมาณสารประกอบฟีนอลลิกรวมและค่าการต้านอนุมูลอิสระรวมสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ต�าขนุน   

แกงแค แกงขนุน และ จอผักกาด ตามล�าดับ และตัวอย่างอาหารทัง้ 5 ชนดิ มคี่าทองแดง สังกะส ีตะกั่ว และแคดเมยีมต�่ากว่าปรมิาณ

โลหะหนักตกค้างในอาหารที่อนุญาตสูงสุด 

รายการวทิย ุ“เล่าขานงานวจิยั” โดยสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ” อัดรายการวันที่ 24 ตุลาคม 2557 หัวข้อ: กจิกรรม       

การจัดตั้งเครือข่ายพัฒนาศักยภาพอาหารพื้นเมืองและ   

ตรวจสอบปรมิาณสารตกค้างปนเป้ือนในอาหารพืน้เมอืงภาค

เหนอื. โพธิ์ศร ีลลีาภัทร/สะแกวัลย์ อุ่นใจจนี/ธวัชชัย ค�ารนิทร์
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หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 1. ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา     

หน่วยฯ น�าโดย ดร.ธัญภรณ์ เกิดน้อย หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม 

และ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง ได้เข้าพบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     

เช่น หัวหน้าส�านักงานทรัพยากรธรรมชาตจิังหวัดเชยีงราย – น่าน 

หัวหน้าส�านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย-น่าน และนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดเชียง-น่าน พร้อมทั้งลงพื้นที่ส�ารวจการ          

เก็บตัวอย่างดนิ น�้า พชืผัก และการเก็บตัวอย่างเลอืดและปัสสาวะ

ของกลุ ่มตัวอย่างด้วย ในโครงการ “ศึกษาพัฒนาแนวทาง            

การจั ดการความ เสี่ ย งจากสาร เคมีก� าจั ดศั ตรูพื ชกลุ ่ ม                             

ออร์กา-โนฟอสเฟตในพื้นทีภ่าคเหนอืตอนบนด้วยกระบวนการวจิยั

แบบมสี่วนร่วม”

 2. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัด                    

เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จ

พระบรมโอรสาธริาช สยามกุฏราชกุมาร จากมหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุม         

ทีป ังกรรัศมีโชติ ประจ�าปีการศึกษา 2556 จ�านวน 2 คน                  

คือ นางสาวนุชกานต์ สว่าง และนายวิรัตน์ ซอระสี สาขา 

สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 3. ระหว่างวนัที ่29-30 ตลุาคม และ 4 พฤศจกิายน 

2557 ที่ผ่านมา หน่วยฯ น�าโดย ดร.ธัญภรณ์ เกดิน้อย นักวจิัย

ประจ�าหน ่วยวิจัยฯ เป ็นหัวหน ้าโครงการ ลงพื้นที่ เพื่อ            

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในโครงการ ส่งเสรมิศักยภาพ

ชุมชนในการบริโภคและมีแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชน     

อย ่างยั่ งยืน  ภายใต ้ โครงการบริการวิชาการสู ่ ชุมชน                          

ของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ประจ�าปี 2558 ในพื้นที่ อ.อมก๋อย 

อ.แม่แจ่ม อ.พร้าว จ.เชยีงใหม่ และ อ.เมอืง จ.ล�าพูน ระยะเวลา

ด�าเนนิงาน ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2557 ถงึ เดอืนกันยายน 2558 

เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและความเสี่ยงทางสุขภาพ     

แก่ประชาชนในพื้นที่จากการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยมี

กิจกรรมการตรวจระดับสารเคมีในเลือด และการตรวจ            

ผักผลไม้ที่จ�าหน่ายภายในชุมชน เพื่อยกระดับให้คนในชุมชน     

มีแปลงเกษตรที่ปลอดภัยและให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย       

ในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ 

เช่น อบต. รพ.สต. คณะครู นักเรยีน เพื่อให้มสี่วนร่วมในการ

ด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ที่ก�าลังจะเกดิต่อไป

 4. ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส      

พร้อมด้วยนักวิจัยของหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ        

รว่มให้การต้อนรบั Dr.Kelly Dowdall-Garberson  Management 

Assistant และ Pakakrong Makpun Williams  Community       

Liaison Assistant ตัวแทนจากสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา     

ประจ�าจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนพร้อมปรึกษา

ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้วย     

ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 3 เมื่อวันที่ 5 

พฤศจกิายน 2557
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ท�ำบุญวันคล้ำยวันสถำปนำ
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

ครบรอบ 36 ปี
10 ตุลำคม 2557
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"Visitor"

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ดูงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภญิโญ รองผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์สุขภาพ ให ้การต ้อนรับ                       

รศ. นพ.บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช  รองคณบดีฝ่ายวิจัย, 

พญ.ภาสุรี   แสงศุภวานิช  ผู ้ช ่วยคณบดีฝ ่ายวิจัย,             

นางสาวปิยนาฎ  สีระแก้ว  หน่วยส่งเสริมและพัฒนา        

ทางวชิาการ พร้อมคณะศกึษาดงูานจากคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสมาเยี่ยมเยือน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน 

ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 

ณ ห้อง BOARD ROOM อาคาร 1 เมือ่วนัที ่29 ตลุาคม 2557

...

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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นักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ คว้ารางวัล

Best Poster Presentation ระดับประเทศ

 ดร.ศักดา  พรึงล�าภู นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณะ ได้รับรางวัล           

การน�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม (Best Poster Presentation) ของกลุ่ม Community nutrition             

จากผลงานวิจัย “ข้าวเจ้าเสริมธาตุไอโอดีนขณะหุงต้มและภาวะโภชนาการไอโอดีนของเด็กวัยก่อนเรียนใน    

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 8           

(TCN 2014) ณ ศูนย์นทิรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557

 โดยงานวิจัย “ข้าวเจ้าเสริมธาตุไอโอดีนขณะหุงต้มและภาวะโภชนาการไอโอดีนของเด็กวัยก่อนเรียน 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” เป็นการพัฒนาสารผสมไอโอดีนโดยใช้แป้งข้าวเจ้า    

และสารประกอบโปตัสเซียมไอโอเดท เพื่อให้เด็กได้รับธาตุไอโอดีนจากการบริโภคในปริมาณที่เพียงพอต่อวัน 

อีกทั้งยังได้ถ่ายทอดวิธีการหุงข้าวเสริมธาตุไอโอดีนในมื้อกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก ในอ�าเภออมก๋อย 

จ�านวน 9 แห่ง เพื่อการประกอบอาหารที่ถูกต้องให้เด็กด้วย ผลที่ได้คอืแป้งข้าวเจ้าเสรมิธาตุไอโอดนีที่ได้คดิค้น

ขึ้นมานี้ มรีาคาถกู มคีณุค่าทางโภชนาการสงู สามารถเก็บรกัษาได้ประมาณ 3 เดอืน เมือ่น�าไปผสมกับข้าวและ

ท�าการหุงตามปกติ ก็ไม่ได้ท�าให้รสชาติเปลี่ยนไปจากเดิม ขณะที่เด็กเล็กที่บริโภคข้าวเจ้าเสริมธาตุไอโอดีน       

ก็มีภาวะโภชนาการไอโอดีนดีขึ้น จึงถือได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นอีกหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร

ไอโอดนีของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

"Doing & Training"
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...

ประชุมสรุปผลโครงการ MRI / MRS

 นักวิจัยจากศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง        

ร่วมกันให้การต้อนรับ  Napapon  Sailasuta, Ph.D.          

Hunt ington Medica l  Research Ins t i tu tes ,  CA                               

Robert H Paul, PhD.  Professor, Department of            

Psychology, Univers i ty of Missour i-St .  Louis                           

Joanna Hellmuth, MD, MHS  UCSF School of Medicine   

Mr.Steve Durako  Vice President, Westat  and 

Ms.Mekkla  Thompson  Senior Study Director, Westat  

ในการมาเยีย่มเยอืนสถาบนัฯ พร้อมกบัร่วมประชมุในหวัข้อ 

“ S y m p o s i u m  o n  a p p l y i n g  M R I / M R S  a n d                                            

neuropsychological techniques on neurobiological studies”  

ณ ห้องประชุมชั้น 4 (ห้องเอนกประสงค์) อาคาร 1              

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557

 นอกจากนี้นักวิจัยของสถาบันฯ ยังได้รายงาน         

ผลงานวิ จัยโครงการ MRI และได ้ร ่วมแลกเปลี่ยน                 

ความคิดเห็นเพื่อเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน RO1     

จาก NIH ในอนาคตอกีด้วย

บุฟเฟ่ต์สุรายาเมา หลายช่องทาง

กระตุ้นโจ๋เชียงใหม่ติดเหล้ายา

 คุณกนษิฐา  ไทยกล้า นักวจิัยด้านสารเสพตดิ สถาบันวจิัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวในการเสวนา หัวข้อ “ระบบใบอนุญาต

ขายสุรานโยบายส�าคัญของการปกป้องเยาวชนจากโลกมึนเมา”    

ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร          

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ว่าจากการศึกษาจ�านวนร้าน

จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงใหม่ ยึดตามเกณฑ์

ห่างจากสถานศกึษา 500 เมตร พบว่าในปี 2557 ม ี 1,244 ร้าน    

ซึ่งในจ�านวนนี้ มีการจ�าหน่ายที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น  

ร้านนั่งดื่มหรือสถานบันเทิง ร้านหมูกระทะ หรือแม้แต่ร ้าน      

สะดวกซื้อ โดยเฉพาะย่านถนนนมิมานเหมนิท์ ทีอ่ยูร่ะแวกใกล้เคยีง

กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็มีร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ใน

รศัมไีม่เกนิ 500 เมตรอยูเ่ป็นจ�านวนมาก และจากการส�ารวจล่าสุด 

พบว ่ าร ้ านขายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล ์บางร ้ านมีกลยุทธ ์                    

ทางการตลาดใหม่ คือ จัดให้มีบุฟเฟ่ต์เหล้า เบียร์ ไวน์ ร่วมกับม ี 

บารากู่ไว้ให้ลูกค้าของร้านด้วย
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ – สหรัฐฯ 

เตรียมพร้อมน�าเสนอผลงานวิจัยด้านโรคเอดส์

 ผศ. นพ.เกรยีงไกร  ศรธีนวบิญุชยั หวัหน้าศูนย์วจัิย

ด้านโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมด้วย 

นักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมให้การ

ต้อนรับ Prof. Richard M. Grimes จาก Division of General 

Internal Medicine, The University of Texas Health Science 

Center at Houston, Houston Texas , USA ที่ได้เดินทาง    

มาร่วมประชุมกับคณะนักวิจัย เพื่อเตรียมน�าเสนอผล      

การวจิยัของโครงการศกึษาการให้บรกิารขลบิหนังหุม้ปลาย

อวัยวะเพศชายในทารกแรกเกิดเพื่อการป้องกันโรคเอดส์ 

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย (Neonatal 

circumcision service provision for HIV and STIs prevention 

in Thailand) ในการประชุม 18th IUSTI Asia-Pacific           

Conference ทีจ่ะมขีึ้นระหว่างวันที ่11-14 พฤศจกิายน 2557 

ที่กรุงเทพฯ ตลอดจนได้ประชุมเพื่อติดตามโครงการวิจัย

ต่างๆ ที่ได้ร่วมมือกัน ณ ห้อง BOARD ROOM ชั้น 2       

อาคาร 1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจกิายน 2557

...

สถาบันฯ อบรมหลักสูตร

เตรียมน้องก่อนเข้าเมือง

หวังช่วยลดปัญหาวัยรุ่น

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “เตรียมน้องก่อน      

เข้าเมือง” ให้กับครูที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวหรือดูแลพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นในโรงเรียน            

ณ โรงแรมคุม้ภูค�า เชยีงใหม่เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2557 เนือ่งจากปัจจบุนัมเียาวชนทีม่ภีมูลิ�าเนาอยูน่อกตวัเมอืง 

ได้ย้ายเข้ามาเรียนในตัวเมืองเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกิดปัญหาการห่างจากครอบครัว ต้องปรับตัวให้เข้ากับ                

สิ่งแวดล้อมใหม่ ต้องเผชิญปัญหาที่อาจไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาเรื่องโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์ ปัญหาการใช้สารเสพตดิ และปัญหาอื่น ๆ อกีมากมาย ทัง้นี้ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ท�างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว และได้พัฒนาหลักสูตรที่ชื่อว่า     

“เตรยีมน้องก่อนเข้าเมอืง” เพือ่ช่วยเพิม่ทกัษะชวีติและเตรยีมความพร้อมในการใช้ชวีติในเมอืงให้กับเยาวชนกลุ่มนี้ 

และหวังให้ครูผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครัง้นี้จากกว่า 30 โรงเรยีน ในเขตนอกอ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ได้น�ากจิกรรม

และความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ไปปรับใช้กับโรงเรียนของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาเด็กวัยรุ่น           

อย่างยั่งยนืต่อไป
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จัดอบรมการเขียน Manuscript

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการอบรม  

เรื่อง การเขียนภาษาอังกฤษส�าหรับการจัดท�าต้นฉบับ    

ก่อนการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ หรือ การเขียน 

Manuscript ณ ห้องประชุมชั้น 4 (ห้องเอนกประสงค์)    

อาคาร 1 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 โดยม ีProfessor Bruce 

G. Weniger ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดสถาบันฯ  

เป็นวทิยากร ซึง่มนีกัวจิยัและบคุลากรทางด้านวทิยาศาสตร์

สุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข ้าร่วมการอบรม          

ดังกล่าวด้วย

...

ตดิตามความกา้วหนา้โครงการ RV306 ระหวา่ง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ – มหิดล

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวจิัย

วทิยาศาสตร์สขุภาพ พร้อมด้วยนักวจิยัของสถาบนัฯ ร่วมให้การ

ต้อนรับ ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม หัวหน้าโครงการวิจัย 

RV306 และหัวหน้าวิจัยด ้านคลินิก ศูนย ์ทดสอบวัคซีน                 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งได้เดินทางมา  

เพื่อติดตามการด�าเนินงาน “โครงการศึกษาวิจัยแบบสุ ่ม          

และปกปิดสองทาง เพือ่ประเมนิความแตกต่างของการฉดีวคัซนี

กระตุ ้นหนึ่งปี ภายหลังจากได้รับวัคซีน อัลแวค-เอชไอว ี              

(วซีพี ี 1521) ของซาโนฟี ปาสเตอร์ และวัคซนีเอดส์แวกซ์ บ/ีอ ี

ของ โกลบอย โซลูชั่น ฟอร์ อินเฟคเชียส ดีซีส (จีเอส ไอดี)         

โดยวิธีการฉีดวัคซีนแบบปูพื้น – กระตุ้น ในคนไทยที่ไม่ติดเชื้อ 

เอชไอวี” หรือโครงการวิจัย RV306 ตลอดจนการติดตาม      

ความก้าวหน้าในการด�าเนินโครงการวิจัย และร่วมแลกเปลี่ยน

พูดคุยกับทีมคลินิก และหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ ณ ห้องประชุม 

DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557
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...

อบรมการใช้ App n4Studies ช่วยค�านวณขนาดตัวอย่างบนสมาร์ทโฟนได้

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การค�านวณขนาดตัวอย่างบนสมาร์ทโฟน              

(Smartphone)” ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON เมื่อวันที่ 12 พฤศจกิายน 2557 โดยกจิกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกการใช้

โปรแกรม (Application: App) “n4Studies” ที่เป็น App ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อการค�านวณขนาดตัวอย่างและอ�านาจการทดสอบ 

(Power of a study) ภายใต้โครงการวจิยัเรือ่ง “การพฒันาและการทดสอบ n4Studies: โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือ่นทีส่�าหรบัค�านวณ

ขนาดตัวอย่างในงานวิจัยทางด้านระบาดวิทยา” โดยมี ผศ.เชษฐา  งามจรัส นักศึกษาปริญญาเอก สาขาระบาดวิทยา                         

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ และยงัเป็นผูพ้ฒันาโปรแกรม n4Studies เป็นวทิยากรในการอบรม ซึง่ในการอบรม

ครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงบุคคลภายนอก เข้าร่วมการฝึกอบรมกัน               

เป็นจ�านวนมาก

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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"Activities"

ท�าบุญถวายผ้าพระกฐนิ

พระราชทานของ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

วันที่ 25 ตุลาคม 2557

รว่มแสดงความยนิดกีับ

คณะแพทยศาสตร์ เนื่องใน

โอกาสท�าบุญ

วันคล้ายวันสถาปนา

คณะแพทยศาสตร์

ครบรอบ 55 ปี

วันที่ 28 ตุลาคม 2557
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ตารางกิจกรรม

นางนิตยา  ชื่นชอบ Regulatory QA Specialist, นางสุภาภรณ์  แก้วมา Regulatory QA       

Specialist เข้าฝึกอบรม การเขยีนหนังสอืราชการและโต้ตอบเอกสาร ณ โรงแรมเชยีงใหม่ออคดิ 

อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่

นางสาวกนิษฐา  ไทยกล้า นักสถิติ เป็นวิทยากร ทศวรรษแห่งการเรียนรู้และการขับเคลื่อน

นโยบายเพื่อลดปัญหาแอลกอฮอล์ในสังคมไทย โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ร่่วมเป็น

วทิยากร Stat of the ART of HIV Prevention special focus on PrEP ในการประชุม The Joint 

International Tropical Medicine Meeting (JITMM2014) and Food-and Water-Borne Parasitic 

Zoonoses (FBPZ8) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวริ์ล กรุงเทพฯ

นางสาวอสพาภรณ์  นมิมานนติย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ CMU/CTU, นางสาวนริันดร์พร  ใจเกื้อ 

เลขานุการโครงการ เข้าฝึกอบรม การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย            

ณ โรงแรมเชยีงใหม่ออคดิ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่

นางสาวอรยิา  สงิหประเสรฐิ พนักงานปฏบิัตงิาน เข้าร่วมประชุม เรื่องการบรหิารความเสี่ยง

ของมหาวิทยาลัย ส�าหรับเลขานุการส่วนงานหรือหัวหน้างานที่รับผิดชอบด้ายการบริหาร       

ความเสีย่งของส่วนงาน ส�าหรบัสถาบนัฯ ณ โรงแรมแคนทารี ่ฮลิล์ ถนนนมิมานเหมนิท์ จ.เชยีงใหม่

นางสาวกนษิฐา  ไทยกล้า นกัสถติ ิเข้าร่วมประชมุ การพฒันารปูแบบและเครือ่งมอืการประเมนิ

สถานการณ์พฤตกิรรมสขุภาพทีเ่สีย่งและปัจจยัทีเ่กีย่วข้องในระดบัพื้นที ่ณ ห้องประชมุดอยหลวง 

โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จ.เชยีงใหม่

นางสาวกลิ่นสุคนธ์  กันธาน้อย ผู้ประสานงานประจ�าแหล่งการศึกษา ปฏิบัติงานภาคสนาม 

ติดตามโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส. ติดตามโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส.ครั้งที่ 3 เดินทาง  

ร่วมกับ นายศริเศรษฐ เนตรงาม อ�าเภอสันก�าแพง อ�าเภอสันทราย อ�าเภอพร้าว อ�าเภอสารภี

และอ�าเภอแม่รมิ จ.เชยีงใหม่

นายจรัญ  เชื้อเย็น นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ร่วมเป็นวทิยากร อบรมการส�ารวจสถานการณ์

การตีตราและเลือกปฏิบัติ  อบรมการส�ารวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัต ิ                                

ณ โรงแรมรชิมอนด์ นนทบุรี

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ                  

เข้าร่วมประชุม Expert Consultation on Implementation Science Research-Early diagnosis and 

immediate anti-retroviral treatment ณ เมอืง New Delhi ประเทศอนิเดยี

1 - 2      ธันวาคม 2557

2           ธันวาคม 2557    

3           ธันวาคม 2557

3 - 4     ธันวาคม 2557

4           ธันวาคม 2557

6 - 18    ธันวาคม 2557

8 - 9     ธันวาคม 2557

9 - 11    ธันวาคม 2557

ธันวาคม 2557
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12          ธันวาคม 2557

15 - 16   ธันวาคม 2557

17 - 19   ธันวาคม 2557

18          ธันวาคม 2557

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ,                    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรยีงไกร  ศรธีนวบิุญชัย หัวหน้าศูนย์วจิัยโรคเอดส์และโรคตดิต่อทาง

เพศสมัพนัธ์, นางอนัธกิา  วงศ์ธาน ีทีป่รกึษา, นายจรญั  เชือ้เยน็ ร่วมประชมุวชิาการ โครงการ 

Stigma ประชุมเพื่อแจ้งผลการพัฒนาแบบสอบถามของโครงการดังกล่าว ที่ได้ด�าเนินการ             

ณ จ.เชยีงใหม่ ตลอดจนระดมความคดิเห็นจากภาคเีครอืข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเตมิ ที่กองควบคุม

โรคเอดส์ วัณโรค และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ,                    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรยีงไกร  ศรธีนวบิุญชัย หัวหน้าศูนย์วจิัยโรคเอดส์และโรคตดิต่อทาง

เพศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม Japan-ASEAN Collaborative Research Program on Innovative 

Humanosphere in Southeast Asia: In search of Wisdom toward Compatibility Growth and 

Community in the World ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

นายประทักษ์พงษ์  วงศ์กติ ิพยาบาล, นางสาวเรณุกา  ดาวันด ีพยาบาล, นางสาวอมรรัตน์ 

ยางน้อย พยาบาล, นางสาวสุรภี  ทานเคหาสน์ ผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ    

สัมนาระดับชาตเิรื่องโรคเอดส์ ครัง้ที่ 14 และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ ครัง้ที่ 1 อมิแพ็ค ฟอรั่ม 

เมอืงทองธาน ีนนทบุรี

นางสาวกนษิฐา  ไทยกล้า นกัสถติ ิร่วมเป็นวทิยากร รูจ้�านวนกลุม่ประชากรหลกัในระดบัจงัหวดั

ได้ด้วย Network scale up ณ ห้องแซฟไฟร์ที่ 206 อาคารอมิแพคฟอรั่ม เมอืงทองธาน ีนนทบุรี
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มกราคม 2557
นางสาวกลิ่นสุคนธ์  กันธาน้อย ผู้ประสานงานประจ�าแหล่งการศึกษา ปฏิบัติงานภาคสนาม 

ตดิตามโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส. ตดิตามโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส. ครัง้ที่ 3 เดนิทาง  

ร่วมกับนายศริเศรษฐ  เนตรงาม อ�าเภอเมอืง อ�าเภอวังเหนอื อ�าเภอเกาะคา อ�าเภอสบปราบ 

อ�าเภอเถนิ อ�าเภองาว อ�าเภอเมอืงปาน อ�าเภอแม่เมาะ และอ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง

แพทย์หญงิลนิดา เอื้อไพบูลย์ นักวจิัย ร่วมเป็นวทิยากร Bangkok symposium 17th Bangkok 

International Symposium on HIV Medicine และ DSMB training workshop ศูนย์ประชุมแห่งชาติ

สริกิติติ์ กรุงเทพมหานคร

แพทย์หญิงลินดา  เอื้อไพบูลย์ นักวิจัย ร่วมเป็นวิทยากร Pediatrics/Adolescent Workshop  

(E-voting) ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริกิติริ์ กรุงเทพมหานคร

นางสาวธวัลชญาน์  โชตเิจรญิธนันต์ พยาบาลวจิัย, นางสาวอังคณา  ศรตีา พยาบาลวจิัย, 

นางสาวประภาพร  จันทร์จริง พยาบาลวิจัย ร่วมประชุมวิชาการ the 17 Bangkok                        

International Symposium on HIV Medicine 2015 Queen Sirikit National Convention Center 

กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมเป็น

วิทยากร Sexual Health Cases e-voting หัวข้อ Case 4: Safe-sex practices in HIV-                     

serodiscordant couples และ เรื่อง When and how to implement PrEP in resource-limited 

settings ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริกิติิ์ กรุงเทพมหานคร

นางสาวกลิ่นสุคนธ์  กันธาน้อย ผู้ประสานงานประจ�าแหล่งการศึกษา ปฏิบัติงานภาคสนาม 

ตดิตามโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส. ตดิตามโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส. ครัง้ที่ 3 เดนิทาง

ร่วมกับ นายศิรเศรษฐ เนตรงาม อ�าเภอเมือง อ�าเภอปาย อ�าเภอสบเมย อ�าเภอแม่ลาน้อย 

อ�าเภอแม่สะเรยีง และอ�าเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

5 - 17    มกราคม 2557

13 - 16   มกราคม 2557

    

14          มกราคม 2557

14 - 16   มกราคม 2557

15          มกราคม 2557

18 - 31   มกราคม 2557
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

กลุ่มแม่บ้านส�านักงานสถาบันฯ ขะมักเขม้นกับการท�าแพคเกจจิ้ง น�้าพริกต่างๆ จากชาวบ้านบ้านแม

เพื่อน�ามาเป็นของที่ระลึกในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ได้ข่าวว่ายอดขายพุ่งกระฉูด...ชิมแล้วติดใจต้องสั่ง

ซื้อ ขายกันทางออนไลน์กันเรย ก็ของเค้าดีจริงๆ..เริ่ดค่ะ

แป๊บๆๆ รอก�าค๊า....

ขอ Selfie! งามๆ...

ก่อนเขียนใบเสร็จ...เจ้า!

รีเวฟชั่นรุ่นหญ่าย..ม๊วกๆ.. 

ฝ่ายต้อนรับงานวันคล้าย

วันสถาปนาสถาบันฯ
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ลักส่องผ่อเปิ้นเน้อ..วางแผนโจรกรรม!

เค้าป่าวน๊า...มาดูงานงานหอประวัติศาสตร์ต่างหากล่ะ..คริคริ

งานนี้เจ้เฮี๊ยบ...ผู้จัดการส่วนตัวนักกีฬา...คอยมาคุมๆๆๆ    

มิได้ค่ะ อากาศ SO HOT! เด๋วเด็กๆ ในสังกัดเดี๊ยน...

จิเป็งลมเอา..ชิมิ ชิมิ

ก�าลังใจ...มาเต็มร้อย...สู้ๆ นะคะพี่ต่ายคนงาม!

(แม่นู๋ก็ชื่อต่ายเหมียนกัน..อิอิ)
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด

 นี่ก็ใกล้เข้าเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่เข้ามาทุกที หลายๆ คนคิดว่าจะไปฉลองที่ไหนดี

หรือไปเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ไหนดี วันนี้พี่แมงเม้าท์แนะน�าสถานที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

มาให้พวกเราชาวไร่เห็ด ไว้เป็นตัวเลอืกนะคร้า

 มาดทูีแ่รกกนั ทีน่ีเ่หมาะส�าหรบัคนมแีฟนไปกนัสองคน

ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งกัน ต้องบนดอย บรรยากาศเงียบสงบ ท่ามกลาง  

แสงดาว กับความหนาวเหน็บ สัมผัสอากาศหนาวเย็นท่ามกลาง

ขุนเขา ไม่ว่าจะดอยอนิทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยผ้าห่มปก ภูชี้ฟ้า 

บางคนบอกโขดหิน บนผาลาด ตะวันรอน ก็ได้นะเคอะ อิอ ิ           

โลกนี้สวยงาม นบัดดูาว count down ด้วยยกนั สดุแสนจะโรเมนตกิ

 สถานที่ ที่สอง ไม่ควรพลาดเช่นกัน ส�าหรับคอทองแดง 

ผับ บาร์ แอนด์ เรสเตอรอง สังสรรค์ร่วมกันระหว่างหมู่คณะ    

สถานที่ดังกล่าวเหมาะส�าหรับคนไม่มีแฟนที่ไปสังสรรค์ร่วมกัน     

ได้บรรยากาศ และไม่รู้สึกเงียบเหงาเอกา เพราะคุณมีเพื่อนทั้ง    

โต๊ะข้างๆ โต๊ะข้างหน้า โต๊ะข้างหลัง โอ้ย เยอะแยะไปหมด ยังไม่พอ

สร้างความสมคัคไีด้อย่างประหลาดใจ คอืเมือ่ถงึเทีย่งคนืเข้าวนัใหม่

ทุกคนพร้อมใจเปล่งเสยีงพร้อมกัน
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ส�าหรับปีนี้ขอให้ชาวไร่เห็ดทุกท่าน จงมีแต่ความสุข ความเจริญในชีวิต ขอจงมีสุขภาพพลานามัย    

ที่สมบูรณ์แข็งแรง ไร้เทยีมทาน คดิหวังสิ่งใดขอให้สมปราถนาค่ะ ..... โชคดตีลอดปีนะคะ

 มาม๊ะ อีกอัน คือ ถนนท่าแพ ตลอดสาย และบริเวณ

ประตูท่าแพ งานนี้ส�าหรับคนชอบการแสดง Mini Concert             

จากศลิปินชื่อดัง - การแสดงบนเวท ีการแสดงดนตร ีร่วมสมัย - 

การแสดงศิลปวัฒนธรรม - การแสดงพลุ และดอกไม้ไฟ -          

การนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ก็ได้ไปอกีอารมณ์หนึ่ง

เช่นกัน 

งานฤดูหนาว
 อนันี้ถอืเป็นของคูบ้่านคูเ่มอืงชาวเชยีงใหม่มาอย่างช้านาน 

งานฤดหูนาวและงาน OTOP ของดเีมอืงเชยีงใหม่ 2557 กม็กีจิกรรม

และงานวัดให้ท่านๆ ได้ร่วมสนุกด้วยนะคะ บรรยากาศแบบนี้           

ก็ดีเหมือนกัน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ณ บริเวณสนาม    

ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชยีงใหม่

 ส�าหรับคนที่ชอบธรรมมะ หลายๆ วัดในจังหวัดเชยีงใหม่ก็จัดการสวดมนต์ข้ามปี ส�าหรับท่านที่อยากแสวงหาความสงบ

และเริ่มต้นชีวิตในปีใหม่ด้วยการมีสงบและสติ ก็ขอแนะน�าว่าทางวัดของจังหวัดเชียงใหม่ล้วนมีกิจกรรมกันอยู่แทบทุกวัด อาทิเช่น   

วัดโลกโมฬี มกีารตักบาตรตอนเช้า 7.00 น. หรอืสถานที่จัดงานสวดมนต์ก็มดีังเช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร วัดเจดยี์หลวง

วรวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดศรีโสดาพระอารามหลวง อันนี้ต้องบอกว่าหลายวัดมีการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีกันอยู่ตลอด   

อยู่แล้ว เพยีงแต่อาจจะไม่ได้ประกาศหรอืท�าโฆษณา แต่ท่านอาจจะเห็นป้ายเล็กๆ หน้าวัดบอกไว้ อันนี้ก็คอนเฟิร์มว่าเราไปร่วมงาน

ด้วยได้ ใครเลอืกข้อนี้ก็ขออนุโมทนาคร้า
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I  English
By Kittipong & Arunrat

สถาบันฯ ท�างานกับประเทศอื่นๆ และมีการประชุมทางไกลผ่านระบบ

โทรศัพท์ซึ่งต้องมีการนัดหมายเวลา รวมทั้งเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ        

และต้องปรบันาฬิกา ฉบบันีจ้ะขอกล่าวถงึการเทยีบเวลาระหว่างประเทศต่างๆ
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 เมื่อมีการท�าแผนที่โลกและรู้ต�าแหน่งของประเทศต่างๆ แล้วก็มีการสร้างเส้นรุ้ง (latitude) ซึ่งเป็นเส้นแนวนอนและ  

เส้นแวง (longitude) ซึ่งเป็นเส้นแนวตั้งที่ลากจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้ โดยได้มีความตกลงระหว่างประเทศว่าให้เริ่มที่         

เส้นแรกคือเส้นที่ลากผ่านหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ของอังกฤษชื่อ Royal Greenwich Observatory ตั้งอยู่ ณ ต�าบล      

Greenwich นอกกรุงลอนดอน โดยเรียกเส้นนี้ว่าเส้น meridian คือเป็นเส้นศูนย์หรือ 0 องศา จากนั้นก็เพิ่มเส้นไปทางทิศตะวัน

ออกและไปทางทิศตะวันตกเป็น 180 องศาตะวันออกและ 180 องศาตะวันตกตามล�าดับ มีระยะห่างเส้นละ 15 องศา ไปบรรจบ

กันที่ด้านตรงข้ามกับเส้นศูนย์ และเรียกเส้นที่อยู่ด้านตรงข้ามนี้ว่า เส้นวัน (international date line) การก�าหนดให้เส้นมี       

ระยะห่างเส้นละ 15 องศาเพราะโลกหมุนรอบตัวเองในเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อแบ่งตามนี้แล้วจะได้เส้น longitude ทั้งหมด 24 เส้น

ซึ่งน�ามาใช้ในการก�าหนดความแตกต่างของเวลาในแต่ละพื้นที่หรือเรียกว่า time zone โดยให้ Greenwich Mean Time (GMT) 

เป็นเวลาเท่ากับ 0 และเมืองที่อยู่ห่างออกไปจากเส้น meridian นี้ก็จะมีชั่วโมงที่แตกต่างออกไป หากเป็นทางทิศตะวันออก       

เวลาก็จะเป็นบวกคือเร็วกว่าลอนดอนส่วนด้านทิศตะวันตกเวลาจะเป็นลบคือช้ากว่าลอนดอน ประเทศไทยอยู่ทางทิศตะวันออก

จะเรว็กว่าลอนดอน 7 ชัว่โมง สงัเกตว่าเวลา countdown ฉลองปใีหม่จะไม่พร้อมกนัโดยเริม่จากประเทศทางทิศตะวนัออกก่อน คือ 

ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ผ่านไทย ไปทางทิศตะวันตกเพราะเวลาเที่ยงคืนของวันที่31 ธันวาคมของประเทศเหล่านี้แตกต่างจากเวลาของ

ประเทศไทยนั่นเอง ประเทศที่มีขนาดใหญ่มากและกินพื้นที่ตามแนวขวางของโลกจะมีเวลาแตกต่างกัน เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา

มี 5 time zones โดยหนึ่ง time zone แยกออกไปคือ Alaska ส่วนอีก 4 time zones อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเรียงจากตะวันตก

ไปตะวันออก คือ Pacific/Mountain/Central/Eastern Standard Time แตกต่างกัน 1 ชั่วโมงต่อ time zone

Royal Greenwich Observatory
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...

 การที่เวลาในแต่ละ time zone แตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลมากในการเดินทางไปต่างประเทศ   

หรือการท�างานกับประเทศอื่นๆ การนัดหมายเวลาเพื่อประชุมทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ก็จะต้องมี

การเทียบเวลากันเนื่องจากประเทศต่างๆ อยู่ ใน t ime zone ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น                                      

กลุ่ม HPTN 052 จะประชุมกับกลุ่มวิจัยที่ท�างานอยู่ที่ Johns Hopkins 

ซึ่งอยู่ทางตะวันออก ใช้เวลา Eastern Standard Time (EST) ก็จะมี

เวลาตามหลังประเทศไทย 12 ชั่วโมง แต่หากกลุ่ม iPrEx จะประชุม     

ทางไกลกับกลุ่มวิจัยที่ท�างานอยู่ที่ Gladstone Institute, University of California at                  

San Francisco (UCSF) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกและใช้เวลา Pacific Standard Time (PST) เวลา   

ท้องถิ่นที่นั่นจะตามหลังประเทศไทย 15 ชั่วโมง ที่กล่าวมานี้เป็นเวลาปกติในหลักการของ time zone

  ในอีกช่วงเวลาหนึ่งของปีที่คาบเกี่ยวกับฤดูร้อน ประเทศทางตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา 

แคนาดา กลุ่มประเทศทางยุโรป รวมทั้งประเทศออสเตรเลีย จะมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้นหนึ่งช่ัวโมง  

เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ (spring) เพื่อจะมีผลท�าให้ได้เวลาท�างานในภาวะที่มีแสงนานขึ้น 

เนื่องจากว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน (summer) ประเทศดังกล่าวซึ่งอยู่ทางซีกโลก       

ด้านเหนือ (ออสเตรเลีย ด้านใต้) จะมีระยะเวลาที่รับแสงอาทิตย์นานกว่าช่วงอื่นๆ ของปี             

การปรับเวลานี้ในแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันเนื่องจากต�าแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ต่างกัน            

ในสหรัฐอเมริกาการปรับเวลาเริ่มต้นในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมและปรับ       

กลับมาหนึ่งชั่วโมงในวันอาทิตย์ของสัปดาห์แรกในเดือนพฤศจิกายน ในประเทศอื่นๆ เช่น อังกฤษ 

ออสเตรเลีย วนัทีท่�าการปรบัเวลากแ็ตกต่างกนัไป ในช่วงเวลานี้ ตอนเยน็จะยงัมีแสงอาทิตย์ไปจนนาฬิกา

บอกเวลาสองหรือสามทุ่ม ผู้คนจะมีอารมณ์สดใสออกมาเดินเล่นและใช้เวลากับการมีแสงอาทิตย์

ในตอนเยน็เปน็การชดเชยกบัชว่งเวลาแหง่ความมดืมนที่ดหูดหูใ่นฤดใูบไมร่้วง (autumn หรอื fall) 

ต่อเนื่องกับฤดูหนาว (winter) ที่มีแสงอาทิตย์ช่วงสิบโมงเช้าถึงบ่ายสามเท่านั้น  

 ในสหรฐั การทีม่ ีtime zone แตกตา่งกนัและมกีารเปลีย่นเวลาไปมาท�าใหก้ารเขยีนเวลาในสหรฐัตอ้งมกีารเขยีน                

ตัวอักษรย่อของ time zone นั้นตามหลัง เช่น 9:30 am EST เมื่อมีการเปลี่ยนเวลาเป็น daylight saving time ในสหรัฐ

ก็จะเปลี่ยนอักษรย่อตัวกลางจาก S standard เป็น D daylight เช่นจาก Eastern Standard Time (EST) เป็น                 

Eastern Daylight Time (EDT) ส่วนในประเทศอังกฤษเรียกว่า Greenwich Mean Time (GMT) ในช่วงปกติและ            

British Summer Time (BST) ในช่วงปรับเวลา 
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ย�า่เท้าทัว่ไทย ไปทัว่โลก
            ซัวซะเดย-กัมปูเจีย
             เด็กดอย ต้นเดือนตุลาคม บรรยากาศภายใต้ท้องฟ้าที่          

ขะมุกขะมัวท�าให้จติใจหม่นหมองไปบ้าง ระหว่างที่ลากกระเป๋า

ไปนั่งรอเครื่องบางกอก-เสียมเรียบของสายการบินบางกอก 

แอร์เวย์ ณ ท่าเรอืเหาะแผ่นดนิทอง เอ้ย สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เขาประกาศว่าเครื่องบินตกราง เอ้ย เลื่อนเวลาจะออกช้า       

กว่าปกติเลยต้องรอนานหน่อย ใช่แล้วค่ะ วันนี้เด็กดอยจะบิน

ข้ามฟ้าสเีทาๆ ไปทางทศิตะวันออกเฉยีงใต้ สู่จังหวัดเสยีมเรยีบ 

ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศกัมพูชา และใครๆ คงร้องอ๋อ     

ถ้าบอกว่าเป็นที่ตั้งของปราสาทนครวัด นครธม และปราสาท 

ตาพรมอันลือชื่อในนามเมืองมรดกโลก อันที่จริงนั้นจังหวัด 

เสียมเรียบอยู ่ห ่างจากเมืองปอยเปต ติดชายแดนไทยที่

อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปแค่ร้อยกว่ากิโลเมตรเท่านั้น 

แต่อย่างว่า เราเดินทางลงดอยจากลุ่มน�้าปิงแดนล้านนาไป      

ขืนทะลึ่งระบุในหนังสือขออนุมัติเดินทางว่าจะไปประชุม          

โดยทางรถยนต์ มหีวัง ผอ. ไม่อนุมัต ิเพราะท่านจะจับได้ว่าเรา     

วางแผนเองิเอยหนเีที่ยว เอ้ย มันจะเสยีเวลาท�างานไปเป็นวันๆ 

อย่ากระนั้นเลย บินมาไวไวแล้วค ่อยแอบเที่ยวระหว่าง                   

วันประชุมดกี่า ออิอิิ
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 การประชุมที่เขมรรอบนี้จัดโดย Treat Asia ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุน

จากมูลนธิเิพื่อการวจิัยโรคเอดส์  และบางส่วนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาต ิสหรัฐอเมรกิา 

งานหลักๆที่เราท�ากับกลุ่มนี้คือฐานข้อมูลเชิงสังเกตของเด็กติดเชื้อเอชไอวีในเอเชียชื่อเก๋ๆ

ว่า TApHOD ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหลายๆ โรงพยาบาลในหลายๆ ประเทศ ท�าให้มจี�านวน

เด็กในฐานข้อมูลนี้มากถึง กว่า 5,000 ราย และได้น�าข้อมูลไปวิเคราะห์ สร้างงานวิจัย      

ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา การประชุมผู้วิจัยจะมีขึ้นปีละ 2 ครั้งในเดือนมีนาคม     

ที่กรุงเทพฯ  และในเดือนตุลาคม ซึ่งจะวนเวียนเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ ในบรรดา       

ประเทศต่างๆ ทีเ่ข้าร่วมเกบ็ข้อมลู ทีผ่่านมากม็นีครโฮจมินิห์ (เวยีตนาม) บาหล ี(อนิโดนเีซยี) 

โกตาบาลู (มาเลเซยี) และเกาะภูเก็ตของไทยเรา

 กว่าจะถึงเขมรก็ดึกโข มีรถตู้มาจับเอ้ย มารับ พาไปโรงแรมชื่อคุ้นมากจนเกือบ

ลมืตวัคดิว่าอยู่ด้านหลงัไนท์บาซาร์นีเ่อง มนัคอืเลอ เมอรเิดยีน องักอร์ ของเครอืข่ายธรุกจิ

ค่ายเบยีร์ช้าง ในความเป็นจรงิแล้ว โรงแรมที่พักในเสยีมเรยีบนี้อยู่ตดิกับโรงพยาบาลเด็ก 

ในยามเช้าเมื่อได้เดินออกมาชมถนนหนทาง มีรถเข็นขายอาหาร ร้านขายของเล่นกับ    

เสื้อผ้าเด็กแบกะดนิ หน้าโรงพยาบาลมปี้ายโฆษณาเชญิชวนให้บรจิาคเงนิช่วยเหลอืผู้ป่วย

ไข้เลือดออก มีชาวบ้านหอบลูกจูงหลานมารอตรวจกันเยอะแยะ แต่ที่น่าทึ่งมากคือเขามี

ยามรักษาความปลอดภัยประสิทธิภาพสูง พอที่จะขัดขวางไม่ให้หมอไทยหน้าตาอยากรู้

อยากเห็นสามสี่คนมีโอกาสเดินผ่านเข้าไป “ยลเขมร” ในเขตหวงห้ามของโรงพยาบาล       

ได้เลย (มเิหมอืน สวนดอกซติี้อนัเสรขีองเราเลย ใครจะเข้ามาเดนิเล่น กนินอน ชัว่คราวหรอื

ค้างคนืก็ท�าได้ตามอัธยาศัย)   



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   31

 ในงานประชุมเขามีอาหารเลี้ยงจึงไม่มีโอกาสออกไปหากินอาหารพื้นเมืองเท่าไหร่ ได้ลิ้มลอง

บ้างก็หมี่ผัดที่รถเข็นหน้ารพ. ก็อร่อยดีคล้ายๆโซบะหรือผัดหมี่เจบ้านเรา และขนมปังบาแกตผ่ากลาง 

ใส่ไส้ซอส ผกัและหมยูอ คล้ายๆ กบัทีม่ขีายทัว่ไปในลาว ส่วนเมนโูปรดของเดก็ดอยคอืกล้วยทอด ทีเ่ขมร

ก็ม ีทัง้กล้วย เผอืกมันทอดใหม่ๆ ร้อนๆ ที่ตลกคอืตะแกรงพักน�้ามันของเขาคอืฝาครอบพัดลมอ่ะ เอามา

ใช้แบบตั้งใจด้วยนะ เพราะมีหลายอัน ใช้กันหลายเจ้าและสภาพใหม่มากปราศจากสนิม ไม่น่าใช่              

ของรไีซเคลิ หวนคดิถงึขอ้มลูทีเ่คยคน้เจอในเวบ็ เขาว่าอาหารแนะน�าส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนเขมร

คือ “กบยัดไส้ขาหลังตัวเองสับปรุงรสทอด” เขาว่ารสชาติจะคล้ายไส้อ่ัวบ้านเรา ฟังดูยังกะจะหากินได้

ทัว่ไปเหมอืนหมป้ิูง ทีไ่หนได้ สอดส่ายสายตามองหาจนคอหมนุ กไ็ม่ยกัเหน็ คนืหนึง่ทีม่โีอกาสไปเดนิเทีย่ว

ผับสตรีท (บรรยากาศทั้งของขายและแสงสีคล้ายกับถนนคนเดินที่ปาย) มีรถเข็นขายอาหารที่หน้าตา   

พื้นเมืองหน่อย พยายามมองหาแต่ไม่พบกบ พบแต่เพื่อนของมันคือ หอย ปู แมงและแมลงนานาชนิด  

และงูเสยีบไม้ป้ิง อมื รายการสดุท้ายนีน่ะ แม้จะเป็นคนชอบลองของแปลก แต่งานนี้ขอบาย ชมิด้วยสายตา

และเก็บภาพไว้ก็คงพอเนาะ   

 ยามเช้าลุกไปชมบ้านชมเมือง แอบวิ่งออกก�าลังตามหนุ่มเขมรนิดนึง นึกในใจและท�าใจว่าคง   

ไม่ได้เที่ยวไหน โปรแกรมประชุมทัง้วัน และผู้เข้าประชุมไม่เยอะ แถมยังรู้จักกันหมด หายไปคงดูไม่ดแีน่ 

โชคดนีกัทีใ่นยามบ่ายวนัทีป่ระชมุเลกิเรว็ ทางผูจ้ดัใจดพีาไปชมนครวดั อยูห่่างจากทีป่ระชมุแค่ 7 กโิลเมตร 

ก็เป็นปราสาทที่งดงามอลังการสมกับเป็นมรดกโลกอ่ะ เด็กดอยผู้อ่อนด้อยประวัติศาสตร์ ฟังไกด์บ้าง  

ไม่ฟังบ้าง เดนิถ่ายรูปเพลนิกว่า ชมนางอัปสรา และบรรดาสงิห์ไปบ้าง ภาพที่ผนังส่วนใหญ่จะบอกเล่า

เรื่องราวจากรามเกียรติ์และประวัติเมืองเขมร มันก็น่าทึ่งมิใช่น้อยเมื่อทราบว่าปราสาทมหึมานี้ที่ต้อง    

ยกหนิซ้อนหนิก้อนแล้วก้อนเล่านี้ ถูกสร้างขึ้นในยุคที่แทบไม่มเีครื่องจักรทุ่นแรงอะไรเลย เรยีกว่าส�าเร็จ

เป็นสถาปัตยกรรมได้ด้วยแรงคชสารแท้ๆ  โดยมคีนเป็นผู้วางแผนและควบคมุ (หรอืเทวดากไ็ม่รู้ อจัฉรยิะ

จรงิๆ มนษุย์เดนิดนิอย่างเราเกดิอกีสบิชาตกิค็งคดิไม่ได้) ถา้ไม่ตดิว่าการเข้าชมแต่ละครัง้ต้องเสยีคา่บตัร

เข้าชม คงได้แอบแวบกลับไปอกีสักรอบ ก็มันกว้างใหญ่ขนาดนัน้ ชื่นชมยังไม่ทั่วเลย เขามทีัง้แบบเป็นตัว๋

รายวันหรอืรายสามวันแล้วแต่มเีวลามากน้อย อย่างเรามเีวลาว่างครัง้ละ1-2 ชม.คงไม่คุ้มค่าตัว๋เป็นแน่
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 ในคนืทีส่องของการประชมุ ระหว่างเลี้ยงอาหารเยน็กม็กีารแสดงให้ชม เริม่ตัง้แต่

ค๊อกเทลปาร์ตี้ ยืนจิบไวน์ไปพลาง ดูมายากลตลกเล่นกลไปพลาง และพอเริ่มกินอาหาร

จรงิๆ ตัวตลกชุดเดมิก็เปลี่ยนมาเล่นผาดโผน กายกรรมต่อตัวชวนหวาดเสยีว ใจนกึอยาก

จะตามรถฉุกเฉนิ 1669 มาจอดรอข้างเวทจีัง กลัวนักแสดงต่อตัวหัวทิ่มคอหัก เดี๋ยวช่วย

ชวีติไม่ทนั และตามด้วยการแสดงร�าพื้นเมอืงของเดก็ๆจากมลูนธิแิห่งหนึง่ทีร่บัเดก็มาเรยีน

หนังสือ (น่าจะคล้ายๆ วัดดอนจั่นบ้านเรา) เด็กๆ หลายสิบชีวิตนั่งรถมาจากพนมเปญ        

ใช้เวลาประมาณ 8 ชม. เพื่อมาร่วมแสดงงานนี้ นอกจากเงินบริจาคที่ทางมูลนิธิมอบให้ 

พวกเขายังจะได้ไปทัศนศกึษาที่นครวัดในวันรุ่งขึ้นหลังแสดงเสร็จ  

 การประชุมด�าเนินไปด้วยดีค่ะ ไม่มีการตบตีกันระหว่างตัวแทนผู้วิจัย เอ้ย ไม่ใช่  

ก็มีการน�าเสนอผลงานจากข้อมูลที่ท�าไปในรอบปีที่ผ่านมา การวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ๆ       

ตามแผนที่ทีมผู ้วิจัยจากแต่ละประเทศเสนอเข้ามา เพื่อจะใช้ข ้อมูลบางส่วนจาก                 

ฐานข้อมูลใหญ่ ที่กลุ่มของตนสนใจไปเขียนเป็นเอกสารวิชาการเผยแพร่ มีการวางแผน  

การท�างานร่วมกันในอนาคตปีต่อไปและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สถานการณ์การวินิจฉัย รักษาและป้องกันเอชไอวีในเด็กและวัยรุ่นของเอเชีย ก็นับว่า

เป็นการเปิดหูเปิดตา เปิดโลกทัศน์ว่าใครๆเขาท�าอะไรไปถงึไหนแล้ว ก่อนแยกย้ายกันกลับ 

เขาประกาศก�าหนดนัดประชุมตุลาคมปีหน้า 2558 ที่เชียงใหม่ เฮ้อ ..อดเที่ยวแล้วล่ะ        

เด็กดอยเอ๋ย เราคงจะได้พาฝรั่ง แขก ญวน หม่อง นั่งดนิเนอร์ท่ามกลางเสยีงระเบดิ เอ้ย 

ประทัด และเที่ยวชมแสงสปีระเพณยีี่เป็งของล้านนาบ้านเฮาแทน
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ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก

ท่องเบอร์ลิน เยอรมนนี
ดร.อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล
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 สวัสดคี่ะพี่ๆ น้องๆ ชาวสถาบันฯ ทุกคน ย�่าเท้าทั่วไทยไปทั่วโลกฉบับนี้จะขอพาพวกเรา

ไปเทีย่วประเทศเยอรมนกีนันะคะ จากทีต่วัเองได้มโีอกาสไปสอนนกัศกึษาทีม่หาวทิยาลยัฮมุโบลด์ท

แห่งเบอร์ลนิ (Humboldt-Universität zu Berlin) ประเทศเยอรมนเีป็นเวลา 3 เดอืน ในช่วงกลางปี   

ที่ผ่านมานี้ เลยอยากเอาเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะคะ

 จากการที่ได้รับทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงเบอร์ลิน   

ในด้านค่าเดินทางและที่พักตลอด 3 เดือนเต็ม โดยตัวเองได้เข้าพักในห้องพักรับรองของสถานทูต              

รูส้กึประทบัใจและขอขอบพระคณุท่านเอกอคัรราชทตูและเจ้าหน้าทีข่องสถานทตูทกุท่านทีใ่ห้ความ

เอื้อเฟื้อและความสะดวกสบายในทุกๆ ด้านในขณะที่ท�างานด้านวิชาการอยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ภาพที่ 

น�ามาแชร์ให้กับพวกเราได้ดูคือสถานที่บางส่วนภายในสถานทูต ซึ่งเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ของ   

คนไทยในต่างแดน จรงิๆ บ้านหลังนี้มคีวามร่มรื่น สวยงาม มสีนามหญ้าเขยีวๆ สดใส พร้อมด้วย

สวนเล็กๆ ที่ปลูกดอกไม้ พืชผัก และผลไม้ให้คนที่พักและท�างานในสถานทูตได้เก็บกินได้ ภาพที่     

น�ามาให้ดูจะเห็นรูปปั้นหมตีัวโตๆ ยกมอืไหว้ เพราะหมเีป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบอร์ลนิและการไหว้

กเ็ป็นเอกลกัษณ์ของคนไทย รปูป้ันนี้เลยกลายเป็นจดุทีม่คีนมาแวะเวยีนถ่ายรปูด้วย เมือ่ได้มโีอกาส

มาเยี่ยมเยยีนสถานทูตค่ะ

สวนเล็กๆ ในสถานทูตในช่วงที่เราอาศัยอยู่นั้น เจ้าหน้าที่     

เค้าได้ปลูกทั้งพริก โหระพา สะระแหน่ และมีต้นสตรอเบอรี่ 

เชอรี่ และอื่นๆ อีกหลายอย่าง ในช่วงที่ไปพักเป็นช่วงที่          

สตรอเบอรี่และเชอรี่ก�าลังสุก ตัวเราเลยสนุกกับการเก็บ      

ผลไมม้าทาน รปูผลไมล้กูโต ๆ  ทีเ่อามาใหด้นูีเ่ปน็ของจากสวน

เล็กๆ นี่เอง ผลไม้ที่นี่ทั้งสด หวานกรอบ และอร่อยมาก        

เลยค่ะ
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 ในช่วงเสาร์อาทิตย์ทางสถานทูตมักจะมีกิจกรรมให้      

คนไทยในเยอรมนีได้มีโอกาสมาพบปะกัน ทางสถานทูตมักมี

โครงการพฒันาฝมีอืแมบ่า้นคนไทยในรปูแบบตา่งๆ เชน่ มกีจิกรรม

สอนท�าอาหาร ท�าขนม งานตัดเย็บเสื้อผ้า และมีกิจกรรมทาง

ศาสนา เช่น นิมนต์พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยมาเทศนา    

ใหค้นไทยฟงั ดงันัน้อาหารไทยในสถานทตูเลยเปน็สิ่งที่ตวัเองชอบ

และได้ทานบ่อยๆ คนไทยจะช่วยกันท�าอาหาร น�าผลไม้เมืองร้อน

อร่อยๆ มาถวายพระ และน�ามาแบ่งปัน รับประทานร่วมกัน          

อยู่เบอร์ลิน 3 เดือนนี่พูดได้เลยว่า ทานอาหารไทยบ่อยมาก  

มากกว่าอาหารฝรั่งเยอะเลยล่ะค่ะ

 เบอร์ลนิเป็นเมอืงหลวงของประเทศเยอรมนทีีม่ปีระวตัทิีน่่าสนใจตัง้แต่อดตี เป็นเมอืงหลวง

ที่รุ่งเรื่องมากตัง้แต่ยุคสมัยจักรวรรดเิยอรมันนู่นแล้ว และยังผ่านโศกนาฏกรรมต่างๆ สมัยฮติเลอร์

เรอืงอ�านาจ ผ่านสงคราม และการแบ่งแยกเยอรมนอีอกเป็นสองส่วน หลังสงครามโลกครัง้ที่สอง

เบอร์ลนิยังถูกแบ่งแยกเป็นเบอร์ลนิตะวันตกกับตะวันออกอยู่กว่า 40 ปี กลิ่นอายของเมอืงจงึยังคง

หลงเหลอืภาพของความเสยีหายจากสงคราม และการบูรณะสถานที่ต่างๆ ให้กลับคนืสู่สภาพเดมิ 

หรือให้ทันสมัยเท่าเทียมกับเมืองอื่นๆ ในฟากตะวันตกของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งต่างๆ        

เหล่านี้กลับกลายเป็นจุดขายของเบอร์ลิน ที่เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต้องมาชมซากก�าแพง              

เมอืงเบอร์ลนิ รวมถงึร่องรอยความเสยีหายในจุดต่างๆ รอบเมอืง ในส่วนนี้เราไม่ได้เอาภาพมาแชร์

ให้ดนูะคะ เพราะถ่ายรปูไว้ในโทรศพัท์มอืถอืแล้วรปูกห็ายแว้บไปเลยตอนดาวน์โหลดรปู (สงสยัเฮี้ยน

จริงป่ะเนี่ย) แต่ที่เบอร์ลินยังมีสถานที่สวยๆ อีกเพี้ยบให้นักท่องเที่ยวได้ชม ไม่ว่าจะเป็นประตูชัย    

ของเยอรมนี (Brandenburger Tor) วิหารประจ�ากรุงเบอร์ลิน (Berliner Dom) รัฐสภา (German  

Bundestag) และอื่นๆ อกีมากมาย อย่างเช่นพพิธิภัณฑสถานที่มชีื่อเสยีงระดับโลก พระราชวังเก่าๆ 

สวนสวยๆ และแหล่งช็อปปิ้งอันทันสมัยหลายแห่ง ในส่วนของกรุงเบอร์ลนินักท่องเที่ยวต้องมเีวลา

อย่างน้อย 3-4 วัน ถงึจะเที่ยวได้อย่างทั่วถงึ
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German  Bundestag

Berliner Dom
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 นอกจากนี้ ในเมืองหลวงแห่งนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจ

ส�าหรับคนไทยก็คือ Thai Park ซึ่งเป็นชื่อเล่นเรียกกันในหมู่คน 

ในพืน้ทีท่ี ่มันเปน็สวนสาธารณะทีแ่มบ่า้นคนไทยทัง้หลายมกัมา

รวมตัวกัน พบปะสังสรรค์ เหล่าแม่บ้านเลยมีไอเดียบรรเจิด   

โดยการท�าอาหารไทย ขนมไทย มาขายให้กันเองในสวนแห่งนี้ 

เหล่าแม่บ้านส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวอีสานกับชาวเหนือก็เลยท�า

อาหารท้องถิ่นมาขายกัน คนไทยและคนเยอรมันเองก็เลย        

มาเที่ยว และใช้สวนแห่งนี้เป็นแหล่งปิคนิกทานไก่ทอด ส้มต�า 

ย�าแหนม ขนมจีนน้�าเงี้ยว และอีกสารพัดอาหารในราคา        

ย่อมเยาว์ หน้าตาและรสชาติของอาหารมันก็ไทยเอามากๆ 

แม่ค้าส้มต�าที่เอาภาพมาโชว์ให้ดูนี้ พี่เค้าขายดีมากๆ เค้ามีสามี

เป็นชาวเยอรมัน อยู่เมืองไทย 6 เดือนช่วงอากาศหนาว แล้วมา

ขายส้มต�าแบบนี้ 6 เดือนช่วงที่อากาศอบอุ่นขึ้น เขาบอกว่า    

ขายส้มต�าอย่างเดียวก็รวยเริด พี่เค้าบอกว่าอยู่เมืองไทยเป็น

คุณนายทีเดียว อยู่ที่นี่แต่งตัวโลโซขายส้มต�า ชีวิตแฮปปี้ดีแท้

 เดี๋ยวขอพามาเที่ยวมหาวิทยาลัยที่ท�างานและ           

เล่าประวัติซักเล็กน้อยนะคะ มหาวิทยาลัยฮุมโบลด์ท                   

แห่งเบอร์ลิน เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดใน         

กรุงเบอร์ลิน มีนักศึกษาจ�านวนประมาณ 35,000 คน ก่อตั้ง   

ในปี ค.ศ. 1810 (พ.ศ. 2353) โดย Wilhelm von Humboldt        

นักปฏิรูปการศึกษาและนักปรัชญาเสรีนิยมชาวปรัสเซีย 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อในยุคแรกๆ คือ Universität zu Berlin 

ตัวมหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และถูกเปลี่ยนชื่อ

อยู่หลายครั้งขึ้นอยู่กับว่าใครจะขึ้นครองอ�านาจในสมัยนั้น 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้กลายเป็นต้นแบบที่มีอิทธิพลอย่างมาก   

ต่อมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในทวีป ยุ โรปและโลกตะวันตก                      

มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ทั้งในยุโรปและอเมริกาจ�านวนมากล้วนแต่

ต้องปรับตัวเมื่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการปรับระบบการศึกษา  

ในชว่งสองศตวรรษทีผ่า่นมา มหาวทิยาลยัฮมุโบลดท์ กลายเปน็

ที่พ� านักของนักคิดผู้ยิ่ ง ใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรมนี             

จ�านวนมาก ซึ่งในจ�านวนนั้นรวมถึง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์             

นักฟิสิกส์ผู้มีชื่อเสียง, คาร์ล มาร์กซ และ ฟรีดริช เองเงิลส์       

ผู้ก่อตั้งทฤษฎีมาร์กซิสต์ และ โรเบิร์ท ชูมานน์ ผู้รวมยุโรป 

มหาวิทยาลัยนี้เป็นที่พ�านักของผู้ได้รับรางวัลโนเบล 29 คน 

โครงสร้างของมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มข้นแบบเยอรมนี        

ดังเช่นฮุมโบลด์ท ได้กลายเป็นต้นแบบให้กับสถาบันหลายแห่ง

ในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา
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 มหาวิยาลัยแห่งนี้มีความร่มรื่น งดงาม เป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีเยี่ยมให้กับนักศึกษา        

โดยนักศกึษาของประเทศนี้ไม่ต้องเสยีค่าเล่าเรยีน ตัง้แต่ชัน้ ป. 1 ถงึปรญิญาเอกเลยทเีดยีว โอ้ว! 

เป็นไปได้มั้ยเนี่ย แต่ก็เป็นไปแล้วที่ประเทศนี้ รวมทั้งประเทศในภาคพื้นยุโรปอีกหลายประเทศ            

พี่ๆ  น้องๆ คนไหนสนใจทีจ่ะส่งลกูหลานไปเรยีนทีเ่ยอรมนนีีข่อสนบัสนนุเลยนะคะ การเรยีนหลกัสตูร

นานาชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษก็เรียนฟรีค่ะ นักศึกษาทุกคนจะเสียค่าสวัสดิการอื่นๆ บ้าง เช่น            

ค่าเดนิทางโดยรถสาธารณะ (จ่ายเงนิครัง้เดยีวกข็ึ้นรถฟรตีลอดปี) และคา่ใชจ่้ายให้เจ้าหน้าที ่admin 

ของมหาวทิยาลยั ปีหนึง่กไ็ม่กีร้่อยยโูร ทัง้ถกูและคุม้ค่ะ ระบบการศกึษาเค้าดด้ีวย การเรยีนทางด้าน

วศิวกรรม และงานช่างด้านเครื่องยนต์กลไกนี่ถอืว่าดมีาก ตอนนี้สมเด็จพระเทพฯ ของเราก�าลังหา

ช่องทางให้นกัเรยีนไทยได้ไปศกึษาต่อด้านงานช่างทีเ่ยอรมนัเยอะๆ แต่จะตดิกต็รงเรือ่งภาษานีแ่หละ 

ที่บ้านเราจะมีปัญหามากๆ ในเรื่องการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เด็กนักเรียนบ้านเราเลยไปไหน      

ไม ่ไกล ระบบการศึกษาไทยต้องปฏิรูปเรื่องนี้จริงๆ ตอนนี้เอาเป็นว ่า เรามาดูรูปสวยๆ                                  

ของมหาวทิยาลัยไปก่อนแล้วกันนะคะ

 เรื่องอาหารการกิน ที่เบอร์ลินนี่ถือว่าดีมากๆ เลย     

คือถ้าเทียบกับราคาค่าครองชีพส�าหรับเมืองใหญ่ๆ ในเยอรมนี

เองหรือในประเทศอื่นๆ ในแถบยุโรป ที่เบอร์ลินถือว่าค่า      

ครองชีพถูกที่สุด อย่างพิซซ่าที่เอาให้ดูนี่ขนาดเท่าไซส์ใหญ่    

ของร้านพิซซ่าบ้านเรา บวกโค้กให้อีกขวดนึง ราคา 5 ยูโรค่ะ  

ร้านสวยน่านั่ง มีพิซซ่าแบบ home made น่าทาน ตั้งอยู่ข้างๆ 

ภาควิชาที่เราสอนนี่เอง มันทั้งอร่อยและราคาถูก เห็นแล้วยัง 

อดคิดถึงไม่ได้ ในส่วนของไวน์ หรือของกินอื่นๆ ราคาก็อยู่ใน

ระดับที่ใช้ชีวิตอยู่ได้สบาย ถ้าเปรียบเทียบว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ที่

แฟรงค์เฟิร์ตหรือมิวนิค เมืองใหญ่อีกสองแห่งของเยอรมนี 

อาหารราคานี้คงหาไม่ค่อยเจอแล้วค่ะ

เดี๋ยวมาต่อฉบับหน้าจะพาเที่ยวนอกกรุงเบอร์ลนิกันนะคะ


