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ผอ. อยากคุย
(จริงๆ)

 พบกันอกีเช่นเคยในสารสถาบันฯ เจ้าเก่ากับ ผอ. หน้าเก่าในวาระใหม่อกีรอบ

เป็นเวลาอีก 4 ปี หลังจากที่ทางคณะกรรมการสรรหาฯ ที่มีท่านอธิการบดี มช.              

เป็นประธาน ได้เห็นสมควรเสนอชื่อของอาจารย์ต่อที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ เมื่อเดอืนมถิุนายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งทางสภาฯ ได้มมีตใิห้แต่งตัง้ให้อาจารย์

ได้เป็น ผอ. สถาบันฯ ต่อเนื่องอกีหนึ่งสมัย นับจากวันที่ 27 มถิุนายน 2556 ไปจนครบ

วาระวันที่ 26 มถิุนายน 2560 โน่น ถงึตอนโน้นคงจะแก่ขึ้นอกีพอสมควรและคงได้แก่ 

ไปพร้อม ๆ กับผู้อาวุโสหลายท่านของสถาบันฯ ที่หันมองคนรอบ ๆ ตัวแล้ว คงจะ        

ค่อย ๆ ทยอยเกษียณตามกันไปด้วยในช่วงสี่ปีข้างหน้านี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ไฟแรง           

ของสถาบันฯ ได้ขยับเข้าสืบทอดเป็นทายาทอสูร เอ้ย..ไม่ช่าย.. เป็นทายาทคุณธรรม   

ช่วยกันสร้างสรรค์งานวจิัยด ีๆ  ที่มคีุณค่า ออกมารับใช้สังคม ช่วยกันพัฒนาให้สถาบันฯ 

เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไป ตอนนี้อาจารย์ได้เสนอเรื่องขอแต่งตั้งทีมผู้บริหารขึ้นไป    

ทาง มช. แล้ว มีรองผู้อ�านวยการ หน้าเก่าสองท่าน คือ อาจารย์หมออัมพิกา                  

และอาจารย์หมอขวัญชัย ได้กรุณาอยู ่ร่วมด้วยช่วยกันท�างานต่อไปอีกหนึ่งสมัย            

และได้เสนอเรื่องขอแต่งตั้งลูกหม้อของสถาบันฯ เพิ่มอีกหนึ่งท่านเป็นรองผู้อ�านวยการ

แทนรองรัศม ีที่เพิ่งเกษยีณไปเมื่อเดอืนกันยายน 2555 ปีที่แล้ว ตอนนี้พวกเราส่วนใหญ่

คงจะพอทราบแล้ว ก็คือ คุณกิตติพงศ์ หรือ คุณด้วงจาก SPU ของพวกเรานั่นเอง      

เรยีกว่าคนหน้าเก่า (และเริ่มสูงวัย) มาร่วมอยู่ในทมีบรหิารชุดใหม่ด้วย

 ส�าหรับหัวหน้าศูนย์วิจัยฯ ทั้ง 4 ศูนย์ ส่วนใหญ่ยังขออนุญาตใช้บริการ               

คนหน้าเดิมต่อไปอีกหนึ่งสมัย มีอาจารย์หมอเกรียงไกร เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย                 

ด้านโรคเอดส์ฯ ต่อ และมีคนหน้าใหม่ (แต่ก็เริ่มเก่าได้ที่แล้วเช่นกัน เพราะได้กรุณา       

มาช่วยเป็นหัวหน้าหน่วยโภชนาการตั้งแต่ปลายสมัยที่แล้วของอาจารย์) ก็คือ                    

ศ. นพ.กิตติพันธุ์ จากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ มาเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ดูแลรับผิดชอบ 3 หน่วยวิจัยย่อย ได้แก่ หน่วยวิจัย           

สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ หน่วยวิจัยโภชนาการ และหน่วยวิจัยระบบสุขภาพ                   

ส่วนท่านอาจารย์หมออภนิันท์ ที่เคยเป็นหัวหน้าศูนย์วจิัยด้านสารเสพตดิ ในรอบที่แล้ว 

รอบนี้ท่านขออนุญาตบาย ไม่ขอต่ออายุเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ อกีสมัย เพราะมภีาระหน้าที่

ต้องกลบัไปช่วยงานทีภ่าควชิาเวชศาสตร์ครอบครวั คณะแพทย์ ซึง่ในฐานะทีม่าเป็น ผอ. 
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ต ่อสมัยที่สอง ก็ต ้องขออนุญาตเป ็นตัวแทนบุคลากร                      

ของสถาบันฯ ได้กล่าวค�าขอบคุณจากใจจริงต่อคณะผู้มา       

ร่วมกันบริหารงานของสถาบันฯ ทุกท่านทั้งชุดเก่าที่ครบสมัย   

ไปแล้ว และชุดใหม่ที่เข้ามารับช่วงการบริหารต่อไปอีก 4 ปี     

ข ้างหน้า ซึ่งถือเป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีความท้าทายต่อการ         

บรหิารงานของสถาบันฯ ให้สามารถเจรญิก้าวหน้า ขอพวกเรา

ชาวสถาบันฯ ที่รักทุกคนได้ร่วมแรงกายแรงใจ ทุ่มเทท�างาน   

ร่วมกับทีมบริหารชุดใหม่ของสถาบันฯ มาช่วยกันสร้างบ้าน   

แปงเมืองของเราให้ไปสู่การเป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพชัน้น�าของประเทศและของภูมภิาค ท�าหน้าที่สร้างสรรค์

งานวิจั ย เพื่ อ รับใช ้สั งคมไทยสั งคมโลกร ่ วมกันต ่อ ไป

นะคร๊าบบบบบ...

 ในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา เรามกีจิกรรม

ส�าคัญอยู ่หลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสถาบันฯ ของเรา 

กิจกรรมแรกที่ส�าคัญมาก ก็คือ มีคณะแขกส�าคัญจาก         

หน่วยงานการให้ทนุวจิยัในต่างประเทศ ซึง่เป็นหน่วยงานภายใต้

สถาบนัสขุภาพแห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา หรอื NIH มาเยีย่มเรา

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา อาจจะถือเป็นการ       

มาเยี่ยมอย่างไม่เป็นทางการ เพราะคณะแขกที่มาเยี่ยมเรานั้น 

พอดีเขามีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับแนวทาง

ปฏบิตัใินการรบัทนุวจิยัของทาง NIH ซึง่ในครัง้นี้ จดัขึ้นทีโ่รงแรม

เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจาก 

หลายประเทศ และจากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย      

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้อง ก็สมัครเข้ารับการ

อบรมในครั้งนี้ด้วยกว่าสิบคน ซึ่งแขกกลุ่มที่มาเยี่ยมเราก็ต้อง 

มาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้อยู่แล้ว เขาจึงถือโอกาส

มาขอพดูคุยกบัทมีบรหิารและเยีย่มชมหน่วยวจิยัทางคลนิกิ หรอื 

Clinical Trial Unit (CTU) ที่เราได้สมัครขอแข่งขันรับทุนการวจิัย

จากทาง NIAID ต่อไปอกีหนึ่งสมัย เป็นเวลาอกี 7 ปี ตามที่เคย

เรียนให้พวกเราทราบผ่านทางสารสถาบันฯ มาหลายครั้ง 

นอกจากนี้ เราได้เชิญท่าน ศ. นพ.ประพันธ์ ศ. นพ.เกียรต ิ      

และคุณเกตดาว เจ้าหน้าที่บริหาร จากทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 

สภากาชาดไทย ได้ขึ้นมาร่วมพบปะพูดคุยกับทางคณะแขก   

ที่มาเยี่ยมพวกเราด้วย เนื่องจากในการสมัครแข่งขันเป็น CTU 

ใ น ร อ บ ใ ห ม ่ นี้  ท า ง ส ถ า บั น ฯ  แ ล ะ ท า ง ศู น ย ์ วิ จั ย ฯ                                          

ของสภากาชาดไทย ได้ตกลงสมัครเข้าเป็น CTU ด้วยกัน โดยมี

นักวจิัยหลักที่รับผดิชอบ CTU ร่วมกัน คอื อาจารย์หมอสุวัฒน์ 

และ อาจารย์หมอเกยีรต ิครับ

 ขออนุญาตเล่าสรุปผลการมาเยี่ยมเยยีนโดยย่อ ๆ ว่า 

มีการพูดคุยซักถามเกี่ยวกับเหตุผลที่เราสองแห่งตัดสินใจ        

มาสมัครร่วมกัน และวิธีการบริหารจัดการ CTU ระหว่าง        

ทางเชยีงใหม่และกรงุเทพฯ การบรหิารและใช้ทรพัยากรร่วมกนั

เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพจะมแีนวทางอย่างไร วธิกีารรับทุนวจิัย

จากทาง NIH และการบริหารเงินจะด�าเนินการและควบคุม

อย่างไร เป็นต้น เรียกว่าผู้มาเยี่ยมจ�านวน 6 ท่านได้ซักถาม      

ในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบรหิาร CTU ในอนาคต หากเรา

โชคดีได้รับเลือกเป็น CTU ต่ออีกหนึ่งสมัย กันอย่างละเอียด

พอควร จนเผลอลืมคิดไปว่า เรายังไม่รู้จะได้เป็นต่อหรือไม่      

เท่าที่ทราบจากทางทีมงานที่มาเยี่ยมเรา แจ้งว่าเราจะได้          

รับทราบคะแนนผลสอบอย่างเป็นทางการของเราว่า ได้กี่แต้ม

ภายในสิ้นเดอืนกรกฎาคมนี้ ถ้าคะแนนต�า่ จะถอืว่ามโีอกาสมาก

ที่จะได้รับเลือกเป็น CTU ต่ออีกหนึ่งสมัย แต่ถ้าคะแนนที่ได้      

สูงมาก แปลผลกลับทศิกัน คอืมโีอกาสสอบตกมาก หมดสทิธิ

ลุน้ อย่าเผลอไปแปลผลคะแนนผดิเอาแบบเราสอบนกัศกึษาทัว่ไป

 ส่วนประกาศผลการตดัสนิครัง้สดุท้ายว่า สถาบนัวจิยั

ใด จะได้ผ่านเข้ารอบและได้รับเลือกเป็น CTU ต่อภายใต้        

เครอืข่ายวจิัยต่าง ๆ ในการป้องกันและรักษาโรคเอดส์ ภายใต้ 

NIAID นั้น จะทราบผลในเดือนตุลาคม 2556 นี้ เท่าที่ทราบ      

น่าจะมสีถาบนัวจิยัสอบตกประมาณ 3 ใน 4 ของจ�านวนผูส้มคัร 

หรือพูดง่าย คือสอบผ่านแค่ 1 ใน 4 ฉะนั้นพวกเราคงต้อง        

ช่วยกันลุ้นต่อไปอีกหลายเดือน กว่าจะรู ้ผลว่าออกหัวหรือ     

ออกก้อย หมู่หรือจ่า พลโทหรือพลเอก (เกี่ยวกันยังไงหว่า ?) 

งานนี้คงวดักนัทีฝี่มอืหรอืกรรมเก่าของแต่ละทมีทีส่่งเข้าประกวด

ล้วน ๆ ไม่มีแฟนคลับมาช่วยได้เหมือนประกวดเดอะสตาร์      

ส ่วนใครจะแอบไปบนบานศาลกล ่าวกับเจ ้าพ ่อเจ ้าแม ่                        

ที่ท่านเคารพไว้ที่ไหน ก็ขอไปแก้บนเอาคนเดียว กลัวประเภท  

ลูกน้องแอบไปบนเอาไว้ว่า หากได้เป็น CTU ต่ออีกสมัย              

จะขอเชิญ (บังคับ) ให้ทีมบริหารสถาบันฯ มาร�าลิเกถวาย        

ตรงหน้าศาลาธรรม ใน มช. ที่เป็นห่วง คือกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์    

ท่านทราบสิ่งที่ไปบนเอาไว้แล้ว  ท่านจะเปลี่ยนใจ รบีให้สอบตก

เสียก่อนประกาศผล  เพราะไม่อยากพบภาพอุจาดสายตา      

เหอ เหอ... ยังไง ขอเอาบนแบบที่ท่านอยากดู ดูแล้วเจริญหู 

เจรญิตา เอาน้อง ๆ  เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ไปร�าถวาย จะปลอดภัย

กว่านะครับ ยังไงเราก็สู ้กันเต็มที่ด้วยฝีมือและผลงานดี ๆ            

ที่เราได้ช่วยกันสร้างมาตลอดกว่า 40 ปีที่ก่อตัง้สถาบันฯ แห่งนี้

มาด้วยกันทุกรุ่น ทุกคน จะดกีว่าเน๊าะ....
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 ส่วนอีกงานกิจกรรมที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นกับสถาบันฯ      

ในวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ก็คอื คณะกรรมการตรวจสอบ

และประกันคุณภาพจาก มช. ได้มาตรวจเยี่ยมที่สถาบันฯ     

ตรวจกันตั้งแต่เช้า ไปเสร็จเอาตอนบ่ายสี่โมง ซึ่งโดยปกต ิ        

เราจะถูกตรวจปีละครั้ง ตรวจสอบคราวที่แล้ว เราได้ไป           

4.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 ได้อยู่ในระดับ “ด”ี ขาดไป .01 

คอื ถ้าได้เท่ากับหรอืมากกว่า 4.51 คะแนนขึ้นไป จะเป็นระดับ 

“ดมีาก” ส่วนการตรวจเยีย่มในรอบนี้ เรายงัไม่ทราบผลคะแนน

อย่างเป็นทางการจากทางคณะผู้ตรวจเยี่ยม ก็คงได้รอลุ้น      

การประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการที่คาดว่าน่าจะรู้ใน

ปลายเดือนกรกฎาคมนี้เช่นกัน แต่อย่าเผลอลืมไปนะครับ 

คะแนนประกันคุณภาพ ยิ่งสูงใกล้ 5 แปลว่า ยิ่งด ีมคีุณภาพสูง 

จะกลับทิศกับคะแนนสอบของการสมัคร CTU ที่ยิ่งต�่าใกล้ 1    

จะยิง่ดมีาก ๆ  ฉะนัน้อย่าลมืตอนสวดอธษิฐาน ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

ให้ช่วยลูกช้างในสองเรื่องที่ส�าคัญต่อสถาบันฯ นี้ ก็ขอให้บอก

กล่าวท่านถกู ๆ  อย่าไปขอคะแนนสลบัทศิทางกนั ถ้าขอเป็น CTU 

ต้องขอให้ได้คะแนนต�า่ ๆ  ส่วนของผ่านการตรวจประกนัคณุภาพ

ของสถาบันฯ แบบดมีาก ต้องขอคะแนนสูง ๆ ใกล้ 5 แต้มครับ

   เขียนไปเขียนมา ชักจะหมดแรงแล้ว เพราะมีเรื่อง    

ต้องลุ้นอกีหลายเรื่อง ขอยุตแิค่นี้ก่อน ต้องขอไปท�างานค้างคา

ในช่วงวนัหยดุยาวอกีหลายชิ้นให้เสรจ็ ยงัไงกร็อตดิตามฟังข่าวดี

ในสารสถาบนัฯ ฉบบัหน้า ในคอลมัน์ ผอ.อยากคยุ อกีสองเดอืน

ข้างหน้า ส่วน ผอ.จะคุยออก หรอื คุยไม่ออก เดี๋ยวคงได้รู้กันแน่ 

ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป ท้ายนี้ ขอทุกท่านมีความสุข        

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ใครที่ติดเหล้า ติดสุรา ก็ขอโปรด      

งดดื่ม ในช่วง 3 เดือนนี้ แต่ถ้าจะตัดสินใจงดเหล้าอย่างถาวร   

ได้ตลอดไป กจ็ะเป็นบญุกศุลต่อตบั ต่อหวัใจ และกระเป๋าสตางค์

ของท่านครบั...ด้วยความรกัและความปรารถนาด.ี.. บาย ๆ  เจา้

#####
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“เล่าขานงานวิจัย”

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 สวัสดีครับ ส�าหรับสารสถาบันฉบับนี้ ผมขอเล่าเกี่ยวกับโครงการวิจัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอดส์ของสถาบันฯ                

ชือ่โครงการ “การพฒันาตวัชี้วดัในการตดิตามการตตีราและเลอืกปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งเอดส์ส�าหรบัประเทศไทย” โดยสถาบนัฯ 

ด�าเนินงานร่วมกับ ส�านักงานพัฒนานโยบายสาธารณสุขระหว่างประเทศ (International Health Policy Program, IHPP)                       

และ RTI International ร่วมกับได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆที่ท�างานเกี่ยวข้องกับเรื่องเอดส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ได้แก่ ศนูย์อ�านวยการบรหิารจดัการแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาต ิมลูนธิศินูย์คุม้ครองสทิธิด้์านเอดส์ โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาต ิ

(UNAIDS) และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization) จากชื่อโครงการจะเห็นว่า โครงการนี้ไม่เชงิเป็น

งานวิจัยเต็มรูปแบบเหมือนโครงการวิจัยทางคลินิกที่พวกเราท�าและคุ้นเคยกัน แต่ลักษณะเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาทางด้าน

สาธารณสุขมากกว่า วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือน�าตัวชี้วัดเรื่องการตีตราและเลือกปฏิบัติในลักษณะของข้อค�าถาม                

ในแบบสอบถามที่เคยใช้มาแล้วบ้างในพื้นที่อื่น มาพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเพื่อใช้วัดสถานการณ์เรื่องนี้          

เบื้องต้นทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ และกรงุเทพมหานคร ประมาณเดอืน กนัยายน ถงึ ตลุาคม 2556 นี้ และปรบัใช้ส�าหรบัตดิตามสถานการณ์

เรื่องนี้ในระยะยาวต่อไป 

 การลดการตตีราและการเลอืกปฏบิตั ิเป็น 1 ใน 3 เป้าหมายของการด�าเนนิงานเรือ่งเอดส์ระดบันานาชาต ิภายใต้วสิยัทศัน์ 

“สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (Getting to Zero)” ส่วนอกีสองเป้าหมาย คอื การไม่มผีู้ตดิเชื้อรายใหม่ และการไม่มผีู้เสยีชวีติจากเอดส์ 

ส�าหรับในมุมของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี การถูกตีตราและถูกเลือกปฏิบัติ ท�าให้ถูกรังเกียจ ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม              

และถูกละเมิดสิทธิต่าง ๆ เช่น ไม่ให้เข้าเรียนหรือไม่รับเข้าท�างาน หรือถูกปฏิเสธการให้บริการสุขภาพ เป็นต้น เหล่านี้ส่งผลให้        

ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อมีคุณภาพชีวิตลดลง และสูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นอกจากนั้นในมุมของการป้องกันเอดส์ การตีตรา          

เรื่องเอดส์ท�าให้ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อกลัวไม่กล้ามาตรวจเลือด ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อไม่กล้าเปิดเผยผลเลือดของตัวเองและชะลอ        

การเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา ท�าให้มีโอกาสถ่ายทอดเชื้อให้ผู้อื่นมากขึ้น พวกเราชาวสถาบันฯ ในฐานะที่ท�างานวิจัยเรื่องเอดส์ 

จ�านวนมาก จงึควรมคีวามเข้าใจเรื่องนี้ และเป็นแบบอย่างที่ดตี่อผู้อื่น โดยไม่ตตีราและเลอืกปฏบิัตเิรื่องเอดส์นะครับ
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 ฉบับนี้จะมาเล่าขานงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งในศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ คือโครงการวิจัยเรื่อง      

ความสามารถในการเพิ่มจ�านวนไวรัสเอชไอวีชนิด-1 ที่แยกได้ในอดีตเปรียบเทียบกับเชื้อที่แยกได้ในปัจจุบัน หรือเรียกกันง่าย ๆ    

ว่าโครงการ Viral Replication Capacity: VRC ภายใต้ทุนวจิัย Grants-in-Aid for Scientific (B) for Oversea Investigation by Japan 

Society for Promotion of Science โดยการสนับสนุนจาก Dr. Toshiyuki Miura โดยทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ส่ง       

นักวิจัยคือ ดร.ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ ซึ่งขณะนั้นยังเป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู ่ เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยโตเกียว                             

ในปี พ.ศ. 2554 ได้เพยีง 3 วัน แต่มเีหตุการณ์จ�าเป็นที่ท�าให้ต้องรบีกลับมาประเทศไทยก่อนก�าหนด เพราะมเีหตุการณ์สนึามถิล่ม

และเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระเบิด หลังจากที่ ดร.ศุภชัย ศึกษาจบปริญญาเอกได้กลับมาช่วยท�าโครงการวิจัยนี้ให้กับทาง              

สถาบันวิจัยฯ ต่อ โดยโครงการวิจัยนี้ได้ท�าการผลิตไวรัสที่จะใช้ทดสอบแบบ chimeric virus เพื่อน�ามาท�าการศึกษาเปรียบเทียบ

ความสามารถในการเพิ่มจ�านวนไวรัสเอชไอวีชนิด-1 ที่แยกได้ในอดีตตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2542- 2555 งานวิจัยนี้มีสมมุติฐานว่า        

ภายหลังการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี-1 ร่างกายของผู้ติดเชื้อจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านเชื้อไวรัส การอาศัยอยู่ภายใต้สภาวะ  

ที่มภีูมคิุ้มกันจงึเป็นแรงกดดันให้มกีารคัดเลอืกไวรัสเอชไอว-ี1 ที่มกีารเปลี่ยนแปลงเพื่อหลบหนภีาวะความกดดันของภูมคิุ้มกันขึ้น

ในร่างกายของผูต้ดิเชื้อ เนือ่งจากไวรสัเอชไอว-ี1 เหล่านี้สามารถ

ถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปสู ่อีกคนหนึ่งได้ ท�าให้คาดว่าไวรัส               

เอชไอว-ี1 ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเพือ่หลบหนภีาวะความกดดนัของ

ภูมิคุ้มกันเหล่านี้น่าจะมีการสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน    

อย่างไรกต็ามในบางครัง้การเปลีย่นแปลงเพือ่หลบหนภีาวะความ

กดดันของภูมิคุ้มกันของไวรัสเอชไอวี-1 อาจมีผลต่อการเพิ่ม

จ�านวนของไวรัส จงึท�าให้คาดว่าไวรัสเอชไอว-ี1 ในปัจจุบันอาจ

มคีวามสามารถในการเพิม่จ�านวนลดลงเมือ่เทยีบกบัไวรสัในช่วง

แรก ๆ   ของการระบาด

 

 ขณะนี้โครงการได้ก้าวสู่ปีที่ 2 ของการท�าวิจัยอย่างเต็มตัว ซึ่งสามารถสร้างระบบในการผลิต chimeric virus                       

จากตัวอย่างเลอืดผู้ตดิเชื้อ เพื่อน�าไปศกึษาวจิัยในการเพิ่มจ�านวนของตัวไวรัสต่อไป

ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

รูปเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ใช้ในการผลิตไวรัส เมื่อมี

การสร้างไวรัสเซลล์จะเรืองแสงสีเขียว
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ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด 
รศ. พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์
รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด

 ผลพวงจากการที่ต้องท�างานกับผู้กระท�าความผิด

ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ บุคลากร และอาสาสมัครที่ช่วยงาน     

ของกระทรวงยุตธิรรม ตลอด 3 ปี ท�าให้รู้ว่าเขาเหล่านัน้ยังไม่มี

ความรู ้ เรื่ องโทษและอันตรายสารเสพติดอย ่างเข ้าถึง                      

และเพียงพอ Gang SAA ได้ระดมก�าลังของคนหลาย ๆ รุ่น           

ที่ชอบท�ากิจกรรม ชอบเล่นเกมส์มาช่วยกันพัฒนากิจกรรม        

ให้ความรู้ในรูปแบบของเกมส์ประเภทต่าง ๆ โดยในปีแรกได้จัด

กิจกรรมรู้เท่าทันสารเสพติดในรูปแบบของ walk rally พร้อม   

สือ่ให้ความรูอ้นัตรายจากการเสพไอซ์และยาบ้า ผลกระทบจาก

การ ใช ้ ส าร เสพติ ด  พรบ . เครื่ อ งดื่ มที่ มี แอลกอฮอล ์                                

พรบ.สารเสพติด ทั้ งที่ เป ็นหนังสือ โปสเตอร ์  จิ๊กซอร ์                      

เกมส์บัตรค�า บิงโก เกมส์กล่อง ฯลฯ แก่ผู้กระท�าความผิดใน 

เรือนจ�ากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่       

เรอืนจ�าจังหวัดล�าพูน และเรอืนจ�าอ�าเภอฝาง

 ในปีที่ 2 ทางส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดล�าพูนเห็น

ประโยชน์กิจกรรมของ Gang SAA จึงได้ขอความอนุเคราะห์     

มายังสถาบันฯ ให้ทมี Gang SAA ไปจัดกจิกรรมแก่ อาสาสมัคร

คุมประพฤติทุกอ�าเภอในจังหวัดล�าพูน ขณะเดียวกันศูนย์ฝึก  

และอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ให้ไปจัด

กิจกรรมแก่เยาวชน 500 คน โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา         

และเทศบาลต�าบลหนองป่าครั่งก็ให้ไปจัดกิจกรรมให้เยาวชน 

เช่นเดียวกัน และในปีนี้ได้ร่วมท�าบุญด้วยการจัดกิจกรรม           

ให้สามเณรภาคฤดูร้อนวัดโลกโมฬีได้รู้เท่าทันสารเสพตดิ

          ผลบุญต่าง ๆ ที่ทาง Gang SAA ได้ท�ามาตลอดสามปี

ท�าให้ทางกรมคุมประพฤตเิห็นประโยชน์ในกจิกรรมต่าง ๆ  จงึได้

จัดสรรงบประมาณก้อนใหญ่ส�าหรับพัฒนาสื่อส�าหรับวิทยากร             

ตัวคุณพ่อแม่อาสาน�าพาปลอดยาเสพติด ขณะเดียวกัน           

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา(ผรส.) 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนงบประมาณในการ

ทบทวนองค์ความรูเ้รือ่ง “ไอซ์” เพือ่เผยแพร่แก่บคุลากร จ�านวน 

3,000 เล่ม และช่วยผลิตเกมส์ SAP ซึ่งเป็นเกมส์ที่ทาง           

Gang SAA ได้คดิพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการประเมนิ        

ความเสี่ยงจากการใช้สารเสพติดตามแนวทางขององค์การ

อนามัยโลก และสอดแทรกความรู้ในเรื่องของ พรบ.เครื่องดื่ม  

ที่มีแอลกอฮอล์ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ และการบ�าบัดรักษา   

แบบย่อ  ส�าหรบัเป็นสือ่การให้ความรูเ้รือ่งสารเสพตดิแก่เยาวชน

ในสถานศกึษาจ�านวน 4,000  กล่อง

 เพื่อไม่ให้น้อยหน้ากว่ากันทางส�านักงาน ป.ป.ส. ได้ให้

งบประมาณในการจัดพิมพ์หนังสือ “รู ้เท่าทันสารเสพติด” 

ส�าหรบัแจกบคุลากรทีป่ฎบิตังิาน จ�านวน 3,000 เล่ม และหนงัสอื 

“ทันสารเสพตดิ ฉบับประชาชนทั่วไป” ส�าหรับแจกจ่าย จ�านวน 

1,000  เล่ม และในช่วงสุดท้ายของปีงบประมาณนี้
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ได้สนับสนุนค่าพิมพ์หนังสือ “นี่แหละใช่ : StreetNames”         

เป็นหนังสือเกี่ยวกับค�าเรียก ภาษาที่ใช้สื่อสารในวงการ        

เสพ-ค้ายาเสพติดของไทยและประเทศในกลุ่ม AEC (รอลุ้นว่า

จะได้งบส�าหรับพิมพ์กี่พันเล่ม) 

 ด้วยความเมตตาของ ผอ.สุวัฒน์ ที่ เปิดโอกาส          

และสนบัสนนุให ้Gang SAA ไดน้�าความรู ้ประสบการณท์ีไ่ดจ้าก

การท�างานไปเผยแพรแ่กเ่ยาวชน ประชาชนทัว่ไป บคุลากรสงักดั

กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันสร้าง

ภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดแก่เยาวชน ครอบครัว ชุมชนในการ      

รู้เท่าทันยาเสพติด...
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ประสบการณ์การทำาวิจัยใน "คุก"

 ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ที่ผ่านมาทีมวิจัย

จากศนูยว์จิยัดา้นสารเสพตดิทีม่คีณุกนษิฐา ไทยกลา้ เปน็หวัหนา้

โครงการ “รปูแบบการกระท�าความผดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารเสพตดิ

และการได้รับบ�าบัดรักษายาเสพติดของผู้ต้องขัง” ได้ลงพื้นที่   

เก็บข้อมูลภาคสนามโดยมีพื้นที่ศึกษาอยู่ 7 แห่ง ใน 3 จังหวัด   

คือ เรือนจ�ากลางเชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ศูนย์ฝึก

และอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7จังหวัดเชียงใหม่ เรือนจ�ากลาง

ขอนแกน่ ศนูยฝ์กึและอบรมเดก็และเยาวชนเขต4 จงัหวดัขอนแกน่  

เรือนจ�ากลางสุราษฏร์ธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  

เขต 8 จังหวัดสุราษฏ์ธานี เรียกได้ว่าเป็นงานวิจัยที่เดินทางไป  

ต่างที่ ต่างถิ่น ทั้งเหนือ อีสาน และใต้ จึงอยากจะเล่าถึง

ประสบการณ์จะสิ่งที่ทางทีมวิจัยได้พบเจอในการเชิญหน้า         

กับพื้นที่ภาคสนามที่มีเงื่อนไข อุปสรรคหลายสิ่งเป็นโจทย์ให้เรา

ต้องพิชิต

เบลล์ ศราวุฒิ
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 ประการแรก การท�างานในเรือนจ�า 

ซึ่งเป็นสถานที่ เข้มงวดในเรื่องการรักษา  

ความปลอดภัย ทางทีมจึงสามารถน�าเพียง

กระดาษ (แบบสัมภาษณ์) และปากกาเท่านั้น

ที่ เข้าไปบันทึกสัมภาษณ์ได้  อีกทั้ งการ

สัมภาษณ์ผู้ต้องขัง ก็ต้องพยายามสร้าง 

“ความไว้เนื้อเชื้อใจ” ระหว่างกัน ทั้งนี้

ผู้ต้องขังคดียาเสพติดเองก็ระแวงว่าทางทีมวิจัยจะเป็นสายลับมาล้วงข้อมูล              

ในขณะที่อุปสรรคการสัมภาษณ์อีกอย่างก็คือเจ้าหน้าที่เรือนจ�า เนื่องจากบางครั้ง

ผู้ต้องขังจะให้ข้อมูลที่พาดพิงเกี่ยวกับทางเรือนจ�า เช่น เรื่องความหละหลวม             

ในการตรวจสิ่งต้องห้ามในเรือนจ�า เป็นต้น เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณสัมภาษณ์           

ก็เป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ท�าให้ผู้ต้องขังไม่สะดวกที่จะพูด จึงต้องท�างานแข่งกับเวลา

อย่างมาก ในขณะเดียวกันทางทีมงานก็ต้องการข้อมูลที่มีคุณภาพมากที่สุดด้วย

 ประการที่สอง ความแตกต่างของบริบทแต่ละที่ การที่ทีมงานต้องไป         

ท่ัวทั้งสามภาค จึงเจอ “กำาแพงภาษา” ในการสื่อสาร อาทิ การสื่อสารระหว่าง

กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่เชียงใหม่ ผู้ต้องขังชาวลาวที่ขอนแก่น และผู้ต้องขังคนใต้ที่มี

ส�าเนียง “ทองแดง” ที่สุราษฎร์ธานี

 อย่างไรก็ดี ถึงจะพบเจออุปสรรคดังที่กล่าวมา ทางทีมวิจัยก็ได้พบ

ประสบการณ์อันดี คือ อัธยาศัยที่ดีของผู้ต้องขัง จึงอยากจะบอกว่าภาพลักษณ์   

ของผู้ต้องขังที่น่ากลัวนั้นคงจะไม่จริงเสมอไป การที่เคารพ “ศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์” ของเขา เขาก็ตอบแทนทีมงานโดยการให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์  

เป็นอย่างดีทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน ในทุก ๆ พื้นที่

 นี่กเ็ปน็ประสบการณท์ี่ทางทมีวจิยัไดพ้บตลอดระยะเวลา 2 เดอืนทีผ่า่นมา 

คราวหน้าจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในแต่ละพื้นที่ในโอกาสต่อไปครับ...

"

"

การสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง 

ก็ต้องพยายามสร้าง 

"ความไว้เนื้อเชื่อใจ" 

ระหว่างกัน
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 สวัสดีครับพี่น้องชาวสถาบันฯ ทุกท่าน ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวแดดออก ไปไหนมาไหน             

ก็พกร่มไปด้วยนะครับ ในเดือนนี้ก็มีวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันเข้าพรรษา คิดว่าพี่น้องชาวสถาบันฯ หลายท่านคงได้    

ออกไปท�าบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเรียบร้อยแล้วนะครับ และขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาต ิ            

ครัง้ที่ 7 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 ที่ศูนย์นทิรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร งานนี้มผีลงาน  

การวจิัยที่น่าสนใจมากมาย ยังไงตดิตามรายละเอยีดกันดูนะครับ

 ส�าหรับศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ยังคงด�าเนนิงานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ครับ

หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยวิจัยโภชนาการ หัวหน้าหน่วยวิจัย          

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และหัวหน้าหน่วยวิจัยระบบสุขภาพ เพื่อร่วมหาแนวทางการดำาเนินงานของศูนย์ฯ     

และประชุมสรุปการดำาเนนิงานในรอบ 6 เดอืนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยวจิัยโภชนาการ
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หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 1. ทีมวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นำาเสนอผลงาน  

ต่อยอดไปสู่นโยบายสาธารณะ

 ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล หัวหน้าโครงการการประเมนิ

การรบัสมัผสัสารมลพษิทางอากาศในเด็กนักเรยีนอนบุาลจากพื้นทีม่ี

จุดความร้อนสูงในจังหวัดเชยีงใหม่ พร้อมด้วยนักวจิัยจากหน่วยวจิัย

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ได้น�าเสนอ

โครงการวิจัยฯ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒ ิทัง้ ศ. ดร. นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ 

ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ศ. ดร.มิ่งสรรพ์         

ขาวสอาด ผู ้อ�านวยการสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มช.,            

รศ. ดร. นพ.พงศ์เทพ  ววิรรธนะเดช หัวหน้าภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน 

คณะแพทยศาสตร์ มช. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยฯ     

เพื่อน�าไปสู ่การก�าหนดนโยบายสาธารณะเรื่องเกี่ยวกับปัญหา     

หมอกควันไฟป่าต่อไป

 2. หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ต้อนรับ         

ผู้ทรงคุณวุฒ ิวช. เยี่ยมเยอืนศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ

ประยุกต์

 ศ.  นพ.กิตติพัน ธุ ์   ฤกษ ์ เกษม หัวหน ้ าศูนย ์ วิ จั ย                                

ด ้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ พร้อมด้วย ดร.ทิพวรรณ          

ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส คุณธัญภรณ์  เกิดน้อย หัวหน้า         

หน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และคุณโพธิ์ศร ี ลลีาภัทร นักวจิัย

จากหน่วยวจิยัโภชนาการ รว่มให้การต้อนรบั ศ. ดร.อ�านวย  ถฐิาพนัธ์    

ผู ้ทรงคุณวุฒิจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)              

ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนและชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   

พร้อมแนะน�าแนวทางการเขียนโครงร่างเพื่อขอทุนวิจัยจาก วช.         

อกีด้วย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์

สุขภาพ อาคาร 3
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

 โครงการ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนำ้าหนัก 

เด็กแรกคลอดและกลุ่มอาการอ้วนลงพุงด้านพันธุกรรม

   - ขณะนี้ได้มีการจัดเรียงตัวอย่างอย่างเป็นระเบียบ          

ทั้งตัวอย่างเลือด เอกสาร รวมทั้งข้อมูล electronic และน�าเลือด    

ไปท�า DNA extraction เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดเตรียม    

DNA extraction เพื่อส่งตรวจ epigenetic (methylation) ที่              

University of Cambridge ประเทศอังกฤษ 

 โ ครงการ การศึกษาความสัมพันธ ์ ระหว ่ าง                      

RBC omega 3 index และ peripheral artery disease 

 - ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลู visit 1 ได้ครบแล้ว อยู่ระหว่างการ

วิเคราะห์ข้อมูล และส่งตัวอย่างเลือดไปวิเคราะห์หาปริมาณ 

omega 3 ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�านวน     

231 อย่าง และด�าเนนิการเก็บข้อมูล visit 2 ต่อไป

 โครงการ การศึกษาความคุ้มค่าระหว่างการรักษา

แผลโรคผิวหนังเน่าระหว่างการรักษาโดยมาตรฐานปัจจุบัน 

กับ Alginate Silver Dressing  

 -  โครงการผ ่ านการยื่ นขอด� า เนินการวิจั ยจาก                       

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ไปหนึ่งครั้ง ขณะนี้ก�าลังส่งแก้ไข         

ตามแนะน�าจากทางกรรมการ โครงการนี้จะเก็บข้อมูลจากผู้ป่วย  

ที่เข้ารับการรักษาที่ห้องตรวจ OPD 101 โรงพยาบาลมหาราช      

นครเชียงใหม่ โดยศึกษาวิธีการรักษาโดยมาตรฐานปัจจุบัน            

กับการรักษาโดย Alginate Silver Dressing

 โครงการ การศกึษาความชุกของโรคหลอดเลอืดดำา

เรื้อรังในผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลในประเทศไทย

 - เก็บข้อมูลจากอาสาสมัครเรียบร้อยแล้ว ได้จ�านวน       

ทั้งสิ้น 560 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลลงระบบ 

electronic และจะท�าการศึกษาเพิ่มในสิ่งที่ไม่มีใครศึกษาเป็น          

รูปธรรม ได้แก่ โภชนาการณ์ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ว่าสัมพันธ์กับอาหาร

บางประเภทอย่างไร

 กจิกรรม การจัดตั้งเครอืข่ายพัฒนาศักยภาพอาหารพื้นเมอืงและตรวจสอบปรมิาณสารตกค้างปนเปื้อนในอาหาร

พื้นเมอืงภาคเหนอื ในโครงการ “การเพิ่มศักยภาพผู้ผลติอาหารพื้นเมอืงในเขตจังหวัดภาคเหนอื” ปีที่ 2 และ กจิกรรม การจัดตั้ง

เครือข่ายเตือนความปลอดภัยด้านอาหารและเฝ้าระวังความเสี่ยงปนเปื้อนในอาหาร ในโครงการ “การฝึกอบรมบูรณาการ   

แบบครบวงจรแก่สถานประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในเขตจังหวัดภาคเหนอื” ปีที่ 2

 - ทั้ง 2 กิจกรรม ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจากตลาดสดในอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อตรวจคุณภาพด้านโภชนาการ                  

การปนเปื้อนด้านจุลนิทรยี์ รวมทัง้สารเจอืปนบางรายการ โดยตัวอย่างอาหารใน กจิกรรมที่ 1 คอื อาหารพื้นเมอืง 10 รายการ (ได้แก่ 

แหนมหม้อ แหนมซี่โครง แหนมเห็ด เนื้อแดดเดยีว หมูแดดเดยีว ปลาแดดเดยีว หนอนไม้ไผ่ น�า้พรกิอ่อง แกงฮังเล และลาบหมูคั่ว)  

และตัวอย่างอาหาร ใน กิจกรรมที่ 2 คือ ก๋วยเตี๋ยว 2 รายการ (ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สด และเส้นเล็กกึ่งสด) ส�าหรับการวิเคราะห์              

อยู่ระหว่างด�าเนนิการ
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 โ ค ร ง ก า ร  ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร รั ก ษ า                              

ด้วยสารกัมมันตภาพรังสีไอโอดีนฯ ในผู้ป่วยต่อมไทรอยด์    

เป็นพษิโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่

 - อยู ่ระหว ่างการเก็บข ้อมูลโดยใช ้แบบสอบถาม                 

การบรโิภคอาหาร และเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ในอาสาสมัครผู้ป่วย

ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่ โรงพยาบาลน่าน                    

และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ขณะนี้เก็บข้อมูล         

และตัวอย่างได้ประมาณร้อยละ 20

 โครงการ การผลิตไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคน    

จากถั่วชวีภาพ ระยะที่ 3: การออกแบบระบบถังหมักชวีภาพ

เพื่อผลติไอโซฟลาโวนโดยเทคโนโลยเีชื้อบรสิุทธิ์เริ่มต้น

 - ขณะนี้ได ้วิธีการผลิตและสกัดไอโซฟลาโวนจาก         

จมูกถั่วเหลืองหมักแล้ว และอยู่ระหว่างการศึกษาวิธีการท�าให้       

ไอโซฟลาโวนบรสิุทธิ์โดยการใช้ column บรรจุ resin แตกต่างกัน

จ�านวน 4 ชนดิ ระหว่างมถิุนายนและกรกฏาคมนี้ มกีารวเิคราะห์

ปริมาณไอโซฟลาโวนในตัวอย่างจากการศึกษากระบวนการ       

ผลติ สกัด การท�าให้บรสิุทธิ์ ประมาณ 75 ตัวอย่าง

 โครงการ  โภชนาการและความมั่นคงด้านอาหาร    

ในพื้นที่สูงของประเทศไทย

 - ทางโครงการได้รับหนังสืออนุญาตจากผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม ่ให ้ด�าเนินการวิ จัยในพื้นที่อ�าเภอแม ่แจ ่ม               

จงัหวดัเชยีงใหม่ได้  ขณะนี้อยูร่ะหว่างการประสานงานกบัเจ้าหน้าที่

ในพื้นที่ เพื่อขอข้อมูลภาวะโภชนาการ และด้านการเกษตร       

ส�าหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของโครงการ รวมทั้งมีการพัฒนา  

เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ต่าง ๆ และประเด็น

ค�าถามในการจัดอภิปรายกลุ ่มรวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก          

ส่วนผลการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการจริยธรรมฯ        

อยู ่ระหว่างการปรับแก้ไขตามค�าแนะน�าเพื่อส่งให้พิจารณา            

อกีครัง้หนึ่ง
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 จากการทีผู่อ้�านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

ได้ด�ารงต�าแหน่งครบวาระ 4 ปีใน วันที่ 26 มิถุนายน 2556 นั้น    

ทางสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ท�าการสรรหาผู้อ�านวยการ      

และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในคราวประชุม                      

ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวัน ที่ 15 มิถุนายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้ง 

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ ์
เป็นผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในสมัยที่ 2      

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2556

ผูอ้�ำนวยกำรสมยัที ่2
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ผู้ อ� านวยการสถาบั นฯ  ประชุ มชี้ แจงน โยบาย                          

การบริหารงานสมัยที่ 2

 ศ. ดร. นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ได้เริ่มประชุมแนะน�าทมีบรหิารงานชุดใหม่ 

อันได้แก่ ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการสถาบันฯ 3 คน คอื ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภญิโญ, 

รศ. พญ.อัมพกิา  มังคละพฤกษ์ และนายกติตพิงศ์  รุ่งเรอืงธนะกจิ นอกจากนี้ยังมี

หัวหน้าศูนย์วจิัยทัง้ 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ผศ. นพ.เกรยีงไกร  ศรธีนวบิุญชัย หัวหน้า

ศูนย์วจิัยด้านโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์, ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภญิโญ 

รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ,                

ศ. ดร. นพ.กติตพิันธุ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

และ รศ. พญ.อัมพกิา  มังคละพฤกษ์ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วจิัยด้านสารเสพตดิ

 

 นอกจากนี้ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพยังได้ชี้แจงนโยบาย

การบรหิารงานในอกี 4 ปีข้างหน้า โดยจะเน้นในเรื่องการหาทุนเพื่อท�างานวจิัยทัง้จาก

ภายในและภายนอกประเทศ รวมไปถึงการเพิ่มผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์         

จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ ให้มากขึ้น เช่นเดียวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลที่จะขอ  

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการบรรจุบุคลากรให้เข้าเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยมากขึ้นไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อให้ 

รับกับงานวจิัยที่จะเกดิขึ้นในอนาคต ตลอดจนการพัฒนาให้สถาบันฯ เป็นแหล่งเรยีนรู้ 

ศึกษาดูงาน ของผู้ที่สนใจด้านงานวิจัยจากทั่วโลก เพื่อให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพมุ่งสู่ความเป็นเลศิในการวจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมกับสร้างงานวจิัย

ที่น�าไปสู่การรับใช้สังคมไทยและโลกต่อไป
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ตอ้นรบัแขกจำก NIAID / NIH

 ศ. ดร. นพ.สวัุฒน์  จรยิาเลศิศกัดิ ์ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยั

วิทยาศาสตร ์สุ ขภาพ พร ้อมด ้ วยนักวิ จั ยของสถาบันฯ                               

และ ศ. นพ.เกยีรต ิ รักษ์รุ่งธรรม รองผู้อ�านวยการศูนย์วจิัยเอดส์ 

สภากาชาดไทย ร่วมให้การต้อนรับแขกจาก NIAID Division of 

Extramural Activities (DEA) ในโอกาสมาเยี่ยมชมสถาบันฯ                

ที่ได้รับทุนการวจิัยจาก NIAID เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

 โดยทาง NIAID Division of Extramural Activities     

ได้มีการจัดฝึกอบรมหัวข้อ "National Institute of Allergy and      

Infectious Diseases (NIAID), NIH Grants Policy and Management 

Training" ณ โรงแรมเลอ เมอรเิดยีน จังหวัดเชยีงใหม่ ระหว่างวันที่ 

17-19 กรกฎาคม 2556 ซึง่เป็นหลกัสตูรระยะสัน้ เกีย่วกบัแนวทาง

ปฏิบัติในการรับทุนวิจัยของ NIH และก็มีผู้สมัครเข้ารับการอบรม

จากหลายประเทศทั่วโลก รวมถงึเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ก็เข้าร่วม

การฝึกอบรมในครัง้นี้ด้วย

NIAID Division of Extramural Activities

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์สุขภาพ ให ้การต ้อนรับ              

Mr. Inderpal Singh จาก National Institutes of Health (NIH) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย        

ที่ได้รับทุนจาก NIH พร้อมทัง้แลกเปลี่ยนทัศนะงานวจิัยที่สถาบันฯ 

ด�าเนนิการ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556

 Financial management site visits of NIAID
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สถำบนัฯ เขำ้รบักำรตรวจสอบและประเมิน
ระบบกำรประกนัคุณภำพฯ ประจ�ำปี 2556

 คณะผูบ้รหิาร และบคุลากรของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน

ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ประกอบด้วย ผศ. ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล รศ.สิริรัตน์  

จั น ท ร ม ะ โ น  ผ ศ .  ด ร . ป ร ะ ภ า ส   โ พ ธิ์ ท อ ง สุ นั น ท ์                                                       

และ รศ. น.สพ.นวิัฒน์  สนิสุวงศ์ พร้อมกับน�าเสนอความเป็นมา

และกจิกรรมการด�าเนนิงานของสถาบันฯ ณ ห้องประชุม Donald 

Jeffrey Gibson อาคาร 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 และหลังจาก

สิ้นสดุการประเมนิผลแล้ว ทางคณะกรรมการฯ จะประกาศคะแนน

อย่างเป็นทางการให้ทราบภายหลัง
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"Visitor"

นักวิจัยจากพม่าเยี่ยมเยือนสถาบันฯ

 ศ. ดร. นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยนักวิจัย     

ของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ Dr.ZAW MYINT          

และ Dr.Thaung Hla จาก Department of Medical         

Research (Lower Myanmar) Ministry of Health ในโอกาส

เข้าเยี่ยมเยือนสถาบันฯ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556   

พร้อมกับการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์      

ด้านงานวิจัยในประเด็นต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่าย       

ความร่วมมอืด้านงานวจิยัระหว่างสองประเทศในอนาคต

...

นักวิจัยเยือนสถาบันฯ พร้อมแลกเปลี่ยน

ทัศนะเกี่ยวกับโครงการวิจัย

 นักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Daniel R. Kuritzkes, M.D.    

Chair, ACTG Executive Committee, Professor of      

Medic ine, Br igham and Women’s Hosp i ta l ,                           

Harvard Medical School ในโอกาสมาเยีย่มชมการท�างาน

ของหน่วยงาน ACTG เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556      

พร้อมกับพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการท�างานของ ACTG  

ในอนาคต  และยั ง ได ้ เ ยี่ ยมชมการท� า ง านของ                          

หน่วยสนับสนุนงานวจิัยของสถาบันฯ อกีด้วย
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...

สถาบนัฯ ตอ้นรบันกัวจัิยดา้น HIV จากสหรฐัอเมรกิา

 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ 

Prof. Richard M. Grimes และ Prof. Deanna E. Grimes 

จาก The University of Texas Health Science Center     

at Houston, Texas, USA  เพื่อประชุมเกี่ยวกับงานวจิัย

ด้าน HIV ของโครงการไทยเข้มแข็ง พร้อมทั้งปรึกษา     

แลกเปลี่ยนความรู ้ในเรื่องการวิจัยการป้องกัน HIV 

นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สร้างเครือข่าย    

ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ ด ้ า น ง า น วิ จั ย ร ะ ห ว ่ า ง ส ถ า บั น ฯ                                  

กับนานาประเทศในอนาคตอีกด้วย วันที่ 9 กรกฎาคม 

2556 ณ ห้อง BOARD ROOM อาคาร 1

ผู้ประสานงานการจัดท�าหลักสูตรร่วมนานาชาติ

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตเยี่ยมสถาบันฯ

 ศ. ดร. นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อ�านวยการ

สถาบันวิ จัยวิทยาศาสตร ์สุขภาพ ให ้การต ้อนรับ               

Prof. Debra Olson, Associate Dean for Education and 

Professor, Environmental Health Sciences, School of 

Public Health ผู้ประสานงานการจัดท�าหลักสูตรร่วม

น า น า ช า ติ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต                                      

ข อ ง  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a                                                                            

และ ผศ. น.สพ. ดร.ขวัญชาย เครอืสุคนธ์ ผู้อ�านวยการ

ศูนย ์สัตวแพทย ์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟ ิก  มช.                         

ในโอกาสเข้าพบปะและเยี่ยมชมสถาบันฯ เมื่อวันที่             

9 กรกฎาคม 2556

 นอกจากนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ        

ยังร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. บริจาคเงิน         

เพื่อสมทบทุนการศึกษา "One Health International      

Student Scholarship" ของ University of Minnesota 

Foundation ซึ่งจะเป็นทุนการศึกษาให้กับหลักสูตรร่วม

นานาชาตสิาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติอกีด้วย
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"Doing & Training"

ศูนย์เอดส์ประชุมวิชาการ “Bangkok Symposium”

และ “การดื้อยาต้านเอชไอวี ครั้งที่ 9”

 ศูนย์วจิัยด้านโรคเอดส์ และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ จัดการบรรยาย

วชิาการจากการเข้าร่วมรับฟังการประชุมต่าง ๆ  ที่ผ่านมาของนักวจิัย ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON 

อาคาร 1 วันที่ 6 และ 13 มถิุนายน 2556 โดยมหีัวข้อในการบรรยายได้แก่

 วันที่ 6 มถิุนายน “Bangkok Symposium”

1.Simplifying antiretroviral therapy : the way forward  โดย คุณอารรีัตน์ มสีา

2.Pediatric and adolescent HIV treatment updates  โดย คุณจริาภรณ์  จันทร์ทอง

3. - Pharmacokinetics/pharmacogenomics:  Is it time for personalized medicine?

    - How to best care for ART experienced patient?  โดย คุณเวฬุรยี์  มโนยศ

4. "Acute HIV infection: Implication for HIV Control and Cure"  โดย พญ.ลนิดา  เอื้อไพบูลย์

 วันที่ 13 มถิุนายน " “การดื้อยาต้านเอชไอว ีครั้งที่ 9”

1. Principle of HIV drug resistance and clinical implication โดยคุณรัตตกิา ธรรมลังกา และคุณกาญจนา จนีาราช

2. Managing HIV drug resistance in HIV/TB co-infected patients โดย คุณณัฐพร โฆษชุณนันท์

3. Managing HBV and / or HIV drug resistance in HBV/HIV co-infected patients  โดย นพ.ทววีัฒน์ สุปินธรรม

4. How to prescribe PEP if HIV drug resistance is a concern? โดย นพ.ทววีัฒน์ สุปินธรรม

5. Practical Diagnosis and Management  of  Immune Reconstitution Syndrome   โดย พญ.พชัรพรรณ  สคุนธเวศ

6. Getting to Zero :Is it achievable for Asia?  โดย คุณพนอจติต์  อนิทโชติ

7. Acute HIV infection:  Implication for HIV Control and Cure  โดย คุณกมลวรรณ  รัศมโีชคลาภ"

 ซึ่งจากการมาพบปะและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างนักวิจัย นอกจากจะเป็นการช่วยกัน

ตกผลกึความรูท้ีไ่ด้จากการวจิยัแล้ว ยงัมส่ีวนใหเ้กดิการพฒันาเพือ่น�าไปสูก่ารก�าหนดหวัขอ้การวจิยัในครัง้ต่อไป 

และจะเป็นผลดตี่อวงการแพทย์ทัง้ในระดับประเทศและระดับนานาชาตใินอนาคต
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ประชุมพัฒนาโครงการพ่อแม่อาสา       

น�าพาปลอดยาเสพติด

 ศ. ดร. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย                        

ผศ. นพ.อภนินัท์  อร่ามรตัน์ หวัหน้าศนูย์วจิยัด้านสารเสพตดิ และนักวจิยั ร่วมให้การต้อนรบันายเกษม  มลูจันทร์ 

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะท�างาน ในการประชุมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน               

ตามโครงการพ่อแม่อาสา น�าพาปลอดยาเสพติด (เพื่อพัฒนาหลักสูตร จัดท�าสื่อ คู่มือ แนวทางพ่อแม่อาสาฯ)    

ซึ่งการประชุมครัง้นี้มสีถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON 

วันที่ 7 มถิุนายน 2556

 โดยโครงการดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เกดิการพฒันาพ่อแม่อาสา ให้มคีวามพร้อมในการแก้ไขฟ้ืนฟู

ผู้กระท�าผดิและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ ตลอดจนสามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิผลสัมฤทธิ์

อย่างเป็นรูปธรรม จึงจ�าเป็นต้องมีการบูรณาการความรู้จากหลายภาคส่วน ทั้งจากนักวิชาการที่ท�างานวิจัย      

ด้านสารเสพติด และผู้รับหน้าที่ดูแลผู้ติดยาเสพติด สามารถน�าผลงานที่ได้ไม่ว่าจะเป็นสื่อให้ความรู้ ทัศนคต ิ       

ที่ถูกต้อง ตลอดจนวิธีการดูแลผู้ติดยาเสพติด ให้น�าไปใช้ได้จริง เพื่อเป้าหมายให้ครอบครัวเป็นพลังส�าคัญ             

ในการพัฒนา ดูแล ติดตาม ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้กระท�าผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด ให้สามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้ 

อย่างปกต ิไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพตดิอกี

...
บริการวิชาการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้าน         

ยาเสพติดโลก นักวิจัยจากศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด    

(แก๊งค์ซ่า) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงร่วมกับ 

ทีมสันทนาการจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ในการลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ          

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 อ�าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชยีงใหม่ โดยมกีารเล่นเกมกับน้อง ๆ  ในศูนย์ฝึกฯ 

พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 

ท�าให้น้อง ๆ ได้รับความสนุกสนาน และมคีวามรู้เพิ่มขึ้น 

ถือเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งใน       

พันธกจิหลักของสถาบันฯ อกีด้วย
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นักวิจัยของสถาบันฯ เป็นพี่เลี้ยงอบรมแกนน�าชุมชน

เพื่อเขียนโครงการขอทุนจาก สสส.

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร ่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุน                        

การสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) และส�านักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (ส�านัก 6) จัดการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 

โครงการ “พัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคคล องค์กรและชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริม 

สุขภาพ ที่มุ่งเน้นการป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพตดิและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน” ระหว่างวันที่ 

13-14 กรกฎาคม 2556 ณ ฮอไรซันวลิเลจแอนด์รสีอร์ทและสวนพฤกษศาสตร์ทวชีล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม่ 

โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ให้นกัวจิยัของสถาบนัฯ เป็นพีเ่ลี้ยงในการฝึกอบรมให้แกนน�าชมุชนจาก 4 จงัหวดัภาคเหนอื 

ได้แก่ เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง และแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับการคัดเลือก สามารถเขียนโครงการขอทุนจาก สสส.       

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อในชุมชน น�าไปสู่การมีส่วนร่วม     

ในการจัดท�าโครงการเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนของตน

 โดยทมีพี่เลี้ยงจากสถาบันฯ น�าโดย คุณบังอร  ศริโิรจน์ พร้อมด้วยนักวจิัยจากศูนย์วจิัยด้านสารเสพตดิ 

ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการท�างานวิจัยร่วมกับคนในชุมชน จากโครงการวิจัยฮักชุมชน (MA) สามารถถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมน�าไปปรับใช้ให้เข้ากับการเขยีนโครงการของตนเอง ซึ่งถอืว่า

เป็นการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน ตามพันธกจิของสถาบันฯ อกีด้วย
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สถาบันฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“Technique for Manuscript Preparation for International Journal Submission”

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ     

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ครั้งที่ 3 (Technique for 

Manuscript Preparation for International Journal                

Submission) ณ ห้องประชุมชั้น 4 (ห้องเอนกประสงค์) 

อาคาร 1 ในวันที่  10 – 11 มิถุนายน 2556 โดยม ี                     

Professor Bruce G. Weniger ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 

สังกัดสถาบันฯ เป็นวิทยากร ซึ่งมีนักวิจัยและบุคลากร         

ที่มีโครงร่าง manuscript ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ          

6 คณะ 1 สถาบัน เข้าร่วมการสัมมนาอย่างพร้อมเพรยีง

...
RCU จัดอบรมเรื่องเกี่ยวกับวัณโรค

 หน่วย Regulatory Compliance Unit (RCU) 

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ จัดอบรมเรื่อง “การดูแล

ผู ้ป ่ วยวัณโรคและการป ้องกันการติด เชื้อวัณโรค                         

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์สถาบันฯ” เพื่อให้ความรู้    

และให้เกดิความตระหนกัถงึการป้องกนัตวัเองของบุคลากร

ทางการแพทย์สถาบันฯ เนื่องจากต้องคลุกคลอียู่กับผู้ป่วย

ที่มีโอกาสติดเชื้อวัณโรคอยู่ตลอดเวลา ณ ห้องประชุม      

ชัน้ 4 อาคาร 1 วันที่ 20 มถิุนายน 2556

...
RCU จัดอบรมเรื่องการป้องกัน

การติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบ

 หน่วย RCU จดัอบรมเรือ่ง “แนวทางการปฏบิตัแิละ

การป ้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบ                  

ในบุคลากรทีมสุขภาพ ประจ�าปี 56” เพื่อทบทวนความรู้

และซักซ ้อมเรื่ องการป ้องกันตัว เองของบุคลากร            

ทางการแพทย์สถาบันฯ เนื่องจากต้องคลุกคลอียู่กับผู้ป่วย

ที่มีโอกาสติดเชื้อดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา ณ ห้องประชุม    

ชัน้ 4 อาคาร 1 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  24

"Activities"

1 หล่อเทียนพรรษา 9 กรกฎาคม 2556

2 สมโภชเทียนพรรษา 12 กรกฎาคม 2556

3 ถวายเทยีนพรรษา ณ วดัสวนดอก พระอารามหลวง
19 กรกฎาคม 2556
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4 ร่วมท�าบุญพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่
13 มิถุนายน 2556

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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"ร่วมแสดงความยินดีกับส่วนงานต่าง ๆ  

  ใ น ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย เ ช ี ย ง ใ ห ม "่

สำานักบริการวิชาการ (Uniserve) เนื่องในโอกาส         

วนัคลา้ยวนัครบรอบสถาปนา 24 ป ีวนัที ่7 มถินุายน 2556

คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา        

คณะศกึษาศาสตรค์รบรอบ 45 ป ีวนัที ่2 กรกฎาคม 2556

สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวัน

สถาปนาครบรอบ 20 ปี วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) เนื่องในพิธี

ทำาบุญครบรอบ 31 ปี วันที่ 5 กรกฎาคม 2556



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   27

ตารางกิจกรรม

ศาสตราจารย ์ธี ระ   ศิ ริ สันธนะ ศาสตราจารย ์ขวัญชัย   ศุภ รัตน ์ภิญโญ                                                                          

นายกติตพิงศ์  รุ่งเรอืงธนะกจิ และ นางสาวดาราลักษณ์  ถาวรประสทิธิ ์ เข้าร่วมประชุม              

the 2013 Annual AIDS Clinical Trials Group (ACTG) Network Meeting ณ Grand Hyatt         

Washington Hotel ประเทศสหรัฐอเมรกิา

นางสาวเบญจวรรณ  คำาราพชิ ผู้ช่วยนักวจิัย เข้าฝึกอบรม การวจิัยทางคลนิกิ และการปฏบิัติ

ตามแนวทางการวิจัยทางคลินิกที่ดี Fundamental GCP Training ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร       

เฉลมิพระบารม ีคณะแพทยศาสตร์ จังหวัดเชยีงใหม่

นางฉายสุรีย์  ศุภวิไล นักวิจัยช�านาญการ ร่วมเป็นวิทยากร ความปลอดภัยทางชีวภาพ        

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     

ศูนย์รังสติ จังหวัดปทุมธาน ี

โครงการพัฒนาศักยภาพฯ (สสส.) จัดเวทีน�าเสนอข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้น�าความเห็นข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริม 

สุขภาพของแต่ละกลุ่มองค์กรพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย

นางสาวจีรัง  ว่องตระกูล นักวิจัย ช�านาญการพิเศษ น�าเสนอผลงานวิจัย การศึกษารูปแบบ  

การแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพิษต่อตับเนื่องจากการได้รับยาเนวิราพีน    

อย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยและในเซลล์เพาะเลี้ยง HepG2 The 8th International Symposium of the 

Protein society of Thailand สถาบันวจิัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

นางฉายสรุย์ี  ศภุวไิล นักวจิยัช�านาญการ ร่วมเป็นวทิยากร ความปลอดภยัทางชวีภาพ แนวทาง

ปฏบิัตเิพื่อความปลอดภัยทางชวีภาพ มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก

นางกุลรัญญา  สุตัน นักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย  

เครื่องมือด้านโครมาโตรกราฟฟี่ขั้นสูง Agilent Innovation Tour โรงแรมแคนทารี ฮิลส์             

จังหวัดเชยีงใหม่ ประเทศไทย

ผู้บรหิาร และหัวหน้างานพัสดุ  ฝึกอบรม หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP    

ณ สถานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

การประชุมสถาบันวจิัยทัง้ 5 แห่งในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ณ สถาบันวจิัยสังคม

ตัวแทน แพทย์ เภสัช และพยาบาล  เข้าร่วมฝึกอบรมในประเทศ การดูแลรักษาเกี่ยวกับผู้ตดิเชื้อ

เอชไอว/ีเอดส์ HIV/AIDS workshop 2013:การดูแลรักษาเกี่ยวกับผู้ตดิเชื้อเอชไอว/ีเอดส์ ครัง้ที่ 12 

อาคารเฉลมิพระบารม ี50 ปี ซอยศูนย์วจิัย ถ.เพชรบุรตีัดใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.              

ร ่วมเป ็นวิทยากร The TAS Debate Pre-exposure prophylaxis - Pro and con                                                 

ณ ห้องสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลมิพระบารม ี 50 ปี ซอยศูนย์วจิัย ถนนเพชรบุรตีัดใหม่ 

กรุงเทพฯ

29 กรกฎาคม - 2 สงิหาคม

1-2      สงิหาคม 2556

2         สงิหาคม 2556

3-4      สงิหาคม 2556

5-7      สงิหาคม 2556

8         สงิหาคม 2556

9         สงิหาคม 2556

10-11   สงิหาคม 2556

14       สงิหาคม 2556

28-30 สงิหาคม 2556

30      สงิหาคม 2556

สิงหาคม 2556
**สิงหาคม  ผู้อ�านวยการพบปะแกนน�าสถาบันฯ อันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร

สถาบันฯ หัวหน้าศูนย์วิจัยหัวหน้างาน หน่วยสนับสนุนการวิจัย หัวหน้าหน่วยในศูนย์วิจัย**
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กันยายน 2556
2-3       กันยายน 2556

4           กันยายน 2556

4           กันยายน 2556

นางสาวกนษิฐา  ไทยกล้า นักสถติ ิร่วมเป็นวทิยากร การประชุมวชิาการสารเสพตดิระดับชาต ิ

ครั้งที่  8 เรื่อง การคัดกรองผู ้มีป ัญหาสารเสพติดในประเทศไทยด้วย WHO-ASSIST                       

และ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวังในระดับจังหวัด ณ ศูนย์ประชุมนานาชาต ิ    

เอ็มเพรส โรงแรมดเิอ็มเพรส อ�าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ 

นางสาวบังอร  ศิริโรจน์ นักวิจัย ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาต ิ

ครั้งที่ 8 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาต ิ  

เอ็มเพรส

นางจริประภา  วภิาษา นกัวจิยั เป็นอาจารย์พเิศษ สอนนกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาพษิวทิยา 

หัวข้อเรื่อง Flow Cytometry ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ยงยุทธ สัจจะวานิชย์ ชั้น 4 อาคารเอ็มด ี      

ภาควชิานติเิวชศาสตร์ 

ตารางกิจกรรม

สถาบันฯ จัดท�าระบบ LED TV เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถาบันฯ 

ในระยะเริ่มแรก ทดลองติดตั้งไว้ที่ ชั้น 1 อาคาร 1 และคาดว่าจะขยายไปยัง

อาคาร 2 และอาคาร 3 ต่อไป ในภายหลัง

         หน่วยงาน โครงการวิจัยใด ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ตนเอง 

สามารถส่ง presentation มาได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ VDO, Powerpoint 

ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ 

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

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

 ตามกระแส....ผู้บริหารยุคใหม่ใส่ใจ IT ไม่ว่าจะไปไหน ๆ มีกิจกรรมอาราย..เป็งต้องอัพเฟส....รึเปล่า..ค๊า??...คริคริ<3(^_^)<3

 สถาบันฯ เปิดสอนโยคะเพื่อสุขภาพ! ใครสนใจเรียน ติดต่อได้ที่คุงครูผู้สอนดังภาพ...เรย …จร้า

ท่าโยคะท่าแรกนี้ มีช่ือว่า ท่านั่งโยคะแบบหลินปิงสู้ ๆ ...   

เหยียดขาขวาออกมาข้างหนึ่ง พับเก็บขาซ้ายเอาไว้ ท่านี้จะช่วยให้

กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรง ผ่อนคลายจุงเบย ... ใครจะเอา   

ไปฝกึบา้งไมส่งวนลิขสทิธิ ์..จรา้ แตร่ะวงัลกุบข่ึน้...เนอ้...กรา๊กๆๆ

ท่าโยคะท่าที่ 2 มีชื่อว่า ท่านั่งโยคะจินตคณิต โดยนั่งขัดสมาธิ

กับพื้น ยื่นแขนทั้งสองข้างออกไปข้างหน้า ชูนิ้วประหนึ่งนับเลข 

บวกเลข ประมาณนั้น โดยใช้กำาลังภายใน ให้หายใจเข้า-ออก 

เป็นจังหวะ ท่านี้จะช่วยให้จิตสงบนิ่ง มีสมาธิ เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทำางาน    

ข้อสังเกต: ให้นั่งหลังตรง จะไม่ทำาให้ปวดหลังค่ะ...อิ อิ
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 เตง...มีกล้องไฮโซอยู่แล้น...  แต่ทว่ามันอัพเฟสมะทันใจหรือเคอะ...ขอซะหน่อยเถอะ....

คลานเข่าแจก Break Box แบบชาววัง... ปิ๊งป่อง “รับอาหารว่างไม๊...มังคะ?” “วันนี้เรามีขนมไทยจากร้านเรือนไม้มาให้ลอง   

เหวยดูมังคะ” มารยาทงามเจง ๆ เรย...คร้า แหม..ถ้าแอร์โฮสเตสทุก ๆ สายการบิน มีบริการแบบนี้จะไหวไม๊น๊อ...สงสัยจะเป็น

โรคกระดูกข้อเข่าเสื่อมกันหมด..อิอิ

การบินไทย....สวัสดีค่ะ สีชุดเป๊ะเว่อร์! เลขาฯ หญ่าย...     

ร่วมงานแสดงความยินดีสำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม    

ครบรอบ 20 ปี อัย..ย่ะ อีกนิดเดียว เกือบไปแล้น..น     

ไม่งั้นเป็นสองเกลอหัวแข็ง ...ดังโป๊ก...แน่ ๆ กะระยะได้  

เฉียดฉิว...จุงเบย คำานวณมาดี..555

เพล้ง!!... ตุ๊กตาดินเผาหล่นลงมาหัก 2 ท่อน ใครทำาคะนี่!!   

หนปูา่วนา๊ ....พยานแตล่ะคนเขา้แถวรอหลอ่เทยีนพรรษา ทำาหนา้

แบ๊ว..ตกกระใจ แต่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่มีใคร    

รู้เห็น... งานนี้ไม่มีจำาเลย.. เพราะมะมีใครเห็นอยู่ดี ๆ มานก็

ตกลงมาเองอะคร่ะ...คริ คริ สงกะสัยว่าตุ๊กตาคงดีใจอิ่มบุญ..

กระโดดลงมาจากแท่นซะงั้น สันนิษฐานอาจเป็นเพราะดินเผา  

คงชื้นเรยปริแตกลงมาเฉย
**เหตุเกิดขณะเข้าแถวหล่อเทียนพรรษา ณ ชั้น 4 สถาบันฯ**
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 Hot! แฟชั่นสุดชิค SEASON นี้ที่ใคร ๆ ก็ฮิตกัน กับกางเกงขาสามส่วนและสี่ส่วน สุดอินเทรน....ฮ๊าฟ ฟ...

 ในวันนำ้านอง เธอผู้ไม่เคยแพ้ ไม่หวั่นแม้วันนำ้ามา...ปลากินมด แต่หม่อนขอกินมื้อเช้าก่อง...ค๊า หิว ฝุด ฝุด

Thailand’s Got Talent Season 3 เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ---- Street Boy ห้องกระจก โชว์การ

ขับขี่จักรยานวิบาก... ฝ่าด่าน ต้านกระแสนำ้าอันเชี่ยวกราก ทายสิคะว่าเค้าจะผ่านหรือไม่ผ่าน

*โปรดสังเกตหน้ากรรมการชาย...อึ้งกิมกี่ ยกเว้นเจ๊เบนซ์ หนูช๊อบชอบ เท่ห์ระเบิด*
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเมาท์แห่งไร่เห็ด

 ช่วงนี้เข้าหน้าฝนเต็มสตรีมและนะคะพี่น้องไร่เห็ด พี่แมงเมาท์ก็รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นลมพิษบ่อยเพราะ    

อากาศเปลี่ยนแปลง ก็ขอให้พี่น้องชาวไร่เห็ดรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ไข้กันทุก ๆ คน หรือว่า       

ถ้าเป็นหวัด อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศจากร้อนและก็เย็นอย่างรวดเร็ว ร่างกายของพี่น้อง        

ชาวไร่เห็ดบางคนไม่สามารถปรับตัวตามอุณหภูมทิี่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ก็อาจท�าให้เป็นหวัดได้ง่าย 

ดังนัน้นะคะ ถ้าเพื่อน ๆ เปียกฝนก็ควรจะท�าตัวให้แห้งเร็ว ไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่ชื้นนะคะ.....( เราเป็นห่วงนะตะเอง)

พี่แมงเม้าท์มวีธิรีับมอืง่าย ๆ ในการหลกีเลี่ยงการเป็นหวัด นั่นก็คอื 

1

พยายามเลีย่งการตากฝน ต้องใช้ร่มทกุครั้งทีฝ่นตก

2

นอนหลับ ให้ เพี ยงพอ ออกก� าลั งกาย เช่น                     

การเดินเร็ว ๆ การวิ่งเหยาะ การขี่จักรยาน ฯลฯ

3
ล้างมอืด้วยสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร หลังกลับ

จากนอกบ้าน หลังจากใช้ห ้องน�้าสาธารณะ      

หรือสัมผัสกับสัตว์ และหลังการไอจาม การจับ 

เงนิตราต่าง ๆ ประตูและราวบันไดในที่สาธารณะ 

ผ้าเช็ดมอื ฯลฯ
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4

แยกเก็บแปรงสีฟัน เมื่อมีคนในครอบครัวป่วยให้แยกเก็บ

แปรงสีฟ ันของคนป่วยออกจากของคนอื่น ๆ หลังจาก            

หายป่วยแล้ว ให้จุ่มแปรงสฟีันในน�า้เดอืด หรอืน�า้เกลอืเข้มข้น

เพื่อฆ่าเชื้อโรค

ดืม่น�า้ให้เพยีงพอ, เปิดหน้าต่างเพือ่ให้อากาศถ่ายเท, ไม่เครยีด

5 6

รับวติามนิต่าง ๆ จากธรรมชาต ิเช่น ทานแครอท 

ถั่ว ส้ม สตรอเบอร์ร ีบร็อคโคลี่ กะหล�่า ฯลฯ

 เพียงเท่านี้เองพี่น้องชาวไร่เห็ดก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรง  

ไม่เป็นหวัด และในฤดูฝนนี้พี่น้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์     

หรอืขับรถยนต์ ควรตรวจสอบยางรถด้วยนะ เพราะว่าถ้ายางรถ

เสื่อมอาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย เพราะเราต้องขับขี่รถ

ท่ามกลางสายฝน และน�้า จะเกิดความลื่นบนท้องถนนได้ง่าย    

และควรจะตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนเดินทางมาท�างาน

หรือไปไหนมาไหนก็ตามนะคะ และฤดูฝนนี้จะให้ดีเราควรพกร่ม

ไว้เพื่อป้องกันฝน หรือพี่น ้องที่ขี่จักยาน หรือจักรยานยนต์

ก็จะต้องมีเสื้อกันฝน ที่สามารถป้องกันฝนได้นะคะ     

ที่ส�าคัญอย่าลืมใส ่หมวกกันน็อคนะปลอดภัยไว ้ก ่อน .. . .                   

ด้วยความห่วงใย
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ยำ่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก
ตามรอยบาทพระศาสดา

ในดนิแดน 4 สังเวชนยีสถาน

ตอนที่ 4 กุสนิารา แดนพุทธปรนิพิพาน
บุญเหลอื  พรงึลำาภู

 เราทั้งหลายก็ได้เดินทางผ่านสังเวชนียสถานผ่านมา      

3 แห ่งตามล�าดับแล ้วตั้ งแต ่แห ่งแรกคือลุมพินีวันสถาน                         

ดินแดนประสูติ ล�าดับที่สองพุทธคยาสถานที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ 

และแห่งที่สามที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสีที่เป็น   

สถานที่แห่งแรกที่ประพุทธองค์ได้เผยแผ่พุทธศาสนาท�าให้เกิด  

พระสงฆ์องค์แรกเกดิขึ้น แล้วในตอนนี้กจ็ะเป็นตอนสดุท้ายของการ

ท่องแดนสังเวชนียสถานของประเทศอินเดีย-เนปาลแล้ว สถานที่

ที่จะน�าท่านไปคือ เมืองกุสินารา ดินแดนที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต          

มี ค ว า ม ส� า คั ญ ที่ พ ร ะ พุ ท ธ อ ง ค ์ ท ร ง เ ลื อ ก ที่ จ ะ เ ส ด็ จ                                           

ดับขันธปรนิพิพานในเมอืงแห่งนี้

 นครกุสินารา ปัจจุบันอยู ่ในต�าบลกาเซีย จังหวัด             

กุศินาคาร์รัฐอุตตรประเทศ หากเราน่ังรถเดินทางจากพาราณส ี 

จะไปยังกุสนิารา ระยะทางจะประมาณ 250 กม. ซึ่งรถจะใช้เวลา

วิ่งประมาณ 8 ชม. ถนนหนทางยังเป็นถนนเล็ก ๆ ที่มกีารสัญจร

ทัง้รถ เกวยีน จักรยาน และ วัว บนถนนสายเดยีวกัน โดยปกตแิล้ว

เมื่อเราไปกับทัวร์การเดนิทางโดยนั่งอยู่บนรถทัวร์เป็นเวลานาน ๆ

เช่นนี้ พระธรรมทูตท่านก็จะได้เปลี่ยนรถให้เป็นวัด โดยน�าเรา     

ไหว้พระท�าวัตร สวดมนต์ เล่าเรื่องราวพระพุทธประวัต ิพระสาวก

ที่ส�าคัญ ๆ ในสมัยพุทธกาล ตลอดจนข้อมูลของประเทศอินเดีย  

ในปัจจุบัน ให้เราได้รับรู้อย่างเพลิดเพลิน ท�าให้เราได้มีจิตใจ

ผ่องแผ้ว เบกิบานเป็นกุศลตลอดการเดนิทาง ท�าให้เราได้รู้ในสิ่งที่

ยังไม่เคยรู้ หรือ รู้แจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นในสิ่งที่เคยได้รู ้มาบ้าง          

นี่คอืข้อดขีองการฟังธรรมอกีประการหนึ่ง

*หนังสือแนะนำาให้อ่านเพิ่มเติม*
1. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) จาริกบุญ จารึกธรรม พิมพ์ครั้งที่ 39 บริษัทพิมพ์สวย จ�ากัด กรุงเทพ 2555

2. พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ) สู่แดนพุทธองค์ พิมพ์ครั้งที่ 4 2550

3. พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ) พูดนอกไมค์ในอินเดีย พิมพ์ครั้งที่ 12551

4. สุรีย์ มีผลกิจ และวิเชียร มีผลกิจ พระพุทธประวัติ พิมพ์ครั้งที่ 6 บริษัทคอมฟอร์ม จ�ากัด กรุงเทพ 2551

5. สุรีย์ มีผลกิจ และวิเชียร มีผลกิจ พระพุทธกิจ 45 พรรษา พิมพ์ครั้งที่ 7 บริษัทคอมฟอร์ม จ�ากัด กรุงเทพ 2551
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 ส่วนใหญ่คณะทัวร์หากเดนิทางจากพาราณสใีนตอนเช้า 

ก็จะเดนิทางมาถงึกุสนิารา ตอนค�่า ๆ แล้วก็จะเข้าที่พัก ซึ่งผู้เขยีน

โชคดีมากได้มีโอกาสเข้าพักที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ทางวัด 

ได้จัดให้มีเรือนห้องพักอย่างดีส�าหรับสาธุชนที่มาสักการะ       

สังเวชนียสถานที่เมืองแห่งนี้ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์แห่งนี้  

สร้างด้วยแรงศรัทธาของคณะสงฆ์ไทย คณะพุทธบริษัทชาวไทย 

และชาวพุทธ ในประ เทศอิน เดี ย  พร ้ อมใจกันสร ้ า งขึ้ น                                   

ณ เมืองกุสินารา อันเป็นสังเวชนียสถาน ที่ดับขันธปรินิพพาน      

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ ้า เพื่อเป ็นการฟื ้นฟู         

พระพุทธศาสนา คืนสู ่มาตุภูมิ  น ้อมถวายเป ็นพุทธบูชา                        

และเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช เนือ่งในวโรกาสฉลองสริริาชสมบตัิ

ครบ 50 ปี และในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา 

เมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยมีท่านเจ้าคุณ พระราชรัตนรังษี หัวหน้า   

พระธรรมทูตไทยสายอนิเดยี-เนปาล (เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา 

และประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์) เป็นผู้ด�าเนินการ

ก่อสร้าง ภายในวัดมีพระอุโบสถเจดีย์พระมหาธาตุราชศรัทธา 

กอ่สร้างเป็นงานสถาปัตยกรรมไทยทีง่ดงามมาก นอกจากนัน้แลว้ 

พระราชรัตนรังษียังได้เปิดสถานรักษาพยาบาล กุสินาราคลินิก 

ตรวจรักษาให้กับคนยากจน หรือผู้เดินทางแสวงบุญที่เจ็บป่วย

ระหว่างเดนิทาง มสีโลแกนว่า ๘ บาท (รูปี) รักษาทุกโรค มแีพทย์ 

พยาบาล เภสัชกร มาท�างานให้บรกิารทุกวัน บางท่านข้าราชการ

ที่เกษียณอายุแล้วมาอยู่เป็นจิตอาสามาช่วยงานหากท่านใดสนใจ

อยากไปช่วยเป็นจติอาสาสามารถตดิต่อได้ทีม่ลูนธิวิดัไทยกสุนิารา 

โทร. 02-184-4539 หรอื E-mail: kusinara980@gmail.com
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 ในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเราก็จะเดินทางออกจากวัดโดยการ    

นั่งริกชอร์หรือสามล้อแขก ไปที่ สาลวโนทยาน ซึ่งเป็นสถานที่

ปรินิพพาน สถานที่แห่งนี้จะอยู่ไม่ห่างไกลจากที่วัดไทยกุสินารา

เฉลิมราชย์เท่าใดนัก นั่งสามล้อราว 10 นาที บรรยากาศ              

ยามเช ้าตรู ่ที่สาลวโนทยานในช ่วงต ้นฤดูหนาวนั้นก็จะม ี                  

หมอกบาง ๆ ลอยปกคลุมอยู่ในอุทยาน ท�าให้อากาศเยียบเย็น 

หม่นหมอง มืดมัวเสมือนประหนึ่งยังอบอวลด้วยความรู ้สึก         

ของบรรดาเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย ที่ยังมีความรู้สึกโศกเศร้า

เสียใจคร�่ าครวญ ต ่อการเสด็จดับขันธปรินิพพพานของ            

พระพุทธองค์

 ในสาลวโนทยานมีพระสถูปปรินิพพาน ซึ่งเป็นจุดที่

พระพทุธองค์เสดจ็ปรนิพิพานใต้ต้นสาละคู ่พระเจ้าอโศกเคยเสดจ็

มายังสถานที่แห่งนี้และได้บริจาคทรัพย์หนึ่งแสนรูปี เพื่อสร้าง   

พระสถูป โดยสร้างคร่อมแท่นปรินิพพานพร้อมด้วยต้นสาละ 

ลักษณะสถูปรูปทรงบาตรคว�่า สูงราว 30 เมตร บนยอดมีฉัตร      

3 ชั้น สถานที่ส�าคัญอีกแห่งคือปรินิพพานวิหาร ที่ประดิษฐาน    

พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ที่มีอายุกว่าพันปี นายช่างชื่อ            

นายทินะ จากชาวเมืองมถุรา พระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์นี้     

มีลักษณะพิเศษคือ ทรงบรรทมตะแคงเบื้องขวา หลับพระเนตร 

พระเศียรหนุนพระเขนย (หมอน) พระหัตถ์ซ้ายทอดทาบไปตาม 

พระวรกาย พระหัตถ์ขวาวางหงายอยู่ข้างพระเขนย พระบาทซ้าย

ทับซ้อนพระบาทขวา เมื่อเราเพ่งพินิจดูเหมือนพุทธองค์ทรง 

บรรทมหลบั สหีน้าไม่มคีวามกงัวลใด ๆ  เมือ่อยูใ่นปรนิพิพานวหิาร 

พระธรรมทูตก็จะน�าเราไหว้พระ สวดมนต์ ท�าให้เรารู้สึกเหมือน  

ได้มากราบนมัสการพระบรมศพพระพุทธองค์จรงิ ๆ บรรยากาศ

ภายในสถูป และเสียงสวดมนต์ ท�าให้หลายคนร้องไห้น�้าตาไหล 

เนื่องจากเกิดความรู ้สึกทั้ งปลื้มป ิติ เหมือนได ้มาเข ้า เฝ ้า             

พระพทุธองค์จรงิๆ แต่กร็ูส้กึโศกเศร้าเสยีใจเนือ่งจากพระพทุธองค์

ได้เสด็จดับขันธปรนิพิพานจากพวกเราไปแล้ว

 เมือ่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ได้เสดจ็ปรนิพิพาน

ไปแล้ว 7 วนั มลัละกษตัรยิ์แห่งเมอืงกสุนิารา พร้อมด้วยประชาชน 

และพระสงฆ์อันมพีระมหากัสสปเถระเป็นประธาน   ได้พร้อมกัน

กระท�าการถวายพระเพลงิพุทธสรรีะในวันแรม 8 ค�่า เดอืน6 หรอื 

วันอัฎฐมบีูชา ถอืเป็นวันส�าคัญในพระพุทธศาสนาอกีวันหนึ่ง  ณ 

มกฏุพนัธนเจดย์ี แห่งเมอืงกสุนิารา ซึง่ในอดตีเป็นสถานทีป่ระกอบ

พธิอีภเิษกในการเข้ารับต�าแหน่งความเป็นพระราชาของเจ้ามัลละ

กษัตรยิ์  เมื่อถวายพระเพลงิแล้ว  จงึก่อพระสถูปขึ้น ณ ที่ถวาย

พระเพลงิ   ปัจจุบันมกุฏพันธนเจดยี์  อยู่ห่างจากปรนิพิพานสถูป

ไปทางทศิตะวนัออกราว 1 กโิลเมตร ชาวท้องถิน่เรยีก รมัภาร์สถปู 

มีสภาพเป็นเนินดินก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ รัฐบาลอินเดียได้เข้ามา

บูรณะซ่อมแซมไว้อย่างดี



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   37

 จากพระไตรปิฎก มหาปรินิพพานสูตร พระพุทธองค์    

ทรงตรัสว่า “ธรรมและวินัยอันใด เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว         

แก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอ”    

และในที่สุดพระพุทธองค์ก็ตรัสพุทธพจน์สุดท้ายก่อนที่จะ           

ทรงปรนิพิพานว่า "ภกิษุทัง้หลาย บัดนี้ เราขอพูดกับเธอทัง้หลาย

ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลาย

จงยังความไม่ประมาทให้ถงึพร้อม"

 ในช่วงเดือนที่ผ่านมาอาจมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

สมมตสิงฆ์บางรูปที่ท�าให้หลาย ๆ คนไม่สบายใจบ้างตามที่ลงข่าว

กันคึกโครม แต ่หากเราได ้ทราบถึงพุทธด�ารัสที่ตรัสสอน                

เหล่าเราทัง้หลายว่า เมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้ว “พระธรรมวนิัย” 

ที่ทรงบัญญัติไว้จักเป็นศาสดาของพุทธบริษัททั้งหลายพวกเรา    

ทัง้หลายก็ควรที่จะต้องหันกลับมาทบทวนแล้วยดึถอืปฏบิัตติามที่

พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ ในโอกาสข้างหน้าต่อ ๆ  ไป เราก็จะได้

ไม่ต้องเสยีใจหรอืไม่สบายใจอกี

 พระพุทธองค์ทรงส่ังสอนธรรมแก่ชาวโลกยาวนานถึง    

45 พรรษา แล้วเมื่อจะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็ได้ตรัส   

ปัจฉมิโอวาทในเรือ่งหลกัธรรมความไม่ประมาท ดงันัน้เราชาวพทุธ

ต้องตระหนักและระลึกถึงตลอดเวลาว่า เป็นหลักธรรมที่ม ี     

ความส�าคัญอย่างยิ่งที่สุดอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาหากเรา          

ไม ่ประมาทจากการใด ๆ แล ้ว เราก็จะมีความเจริญได ้                          

โดยไม่เสื่อมเลย 

 

 การเดนิทางไปท่องสังเวชนยีสถานทัง้ 4 แห่งนัน้ ยังมอีกี

หลายสถานที่ที่ไม่ได้กล่าวถงึในที่นี้ และยังมรีายละเอยีดเกร็ดเล็ก

เกร็ดน้อยอีกมากมายที่ยังเล่าไม่หมด สิ่งที่ผู้เขียนได้จากการไป   

ดินแดนพุทธภูมิ คือ ได้เรียนรู ้ค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า                

ในสถานที่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามพุทธประวัติ จึงก่อให้เกิด  

ความเชื่อม่ันศรัทธาในพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น การได้ไปรู้ไปเห็น

เมอืงที่เคยเจรญิและยิ่งใหญ่ในอดตียุคพุทธกาล มาในยุคปัจจุบัน

เห็นเปลี่ยนแปลงไปตามความไม่เที่ยงของกฎพระไตรลักษณ์           

ก็ก ่อให้เกิดปัญญาความรู ้ว ่าจะต้องเร่งเพียรปฏิบัติกระท�า             

ตามหลักธรรมเรื่องความไม่ประมาทให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ผู ้เขียน               

มีความหวังว่าบทความทั้ง 4 ตอนนี้ อาจจะช่วยกระตุ้นเตือน      

ท่านผูอ่้านทีเ่ป็นชาวพทุธทัง้หลายทีเ่คยผ่านการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

มาหลายแห่ง หลายประเทศ หรอืบางคนอาจเคยไปแล้วหลายทวปี 

การท่องเที่ยวในดินแดนที่สวยงามศิวิไลซ์ได้ความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน แต่ถ้าท่านลองสละเวลา ทุนทรัพย์ เดินทางเข้าไป

ค้นคว้าศึกษาตนเองผ่านแดนพุทธภูมิ ไปเรียนรู ้ธรรมะจาก      

สถานที่จริงในดินแดนพุทธองค์ ท ่านก็จะได้ประสบการณ์        

แปลกใหม่ที่ไม ่เคยเจอในที่ใดในโลก มีทั้งความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน ได้ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ๆ ที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือ           

ได้ความรู้ในการด�าเนินชีวิตใหม่ แล้วท่านจะมีมุมมองต่อชีวิต          

ที่เปลี่ยนไป มชีวีติเป็นสุขมากขึ้น มคีวามทุกข์ลดน้อยลง หรอือาจ

ถงึขัน้เกดิสิง่มหัศจรรย์เปลีย่นชวีติเช่นใครหลายต่อหลายคนมาแล้ว

ก็เป็นได้  
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ยำ่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก
Ohayou gozaimasu, Hokkaido 

รัตตกิา  ธรรมลังกา 

 ส วัสดีค ่ ะชาว R IHES ทุกท ่าน เมื่อพูดถึง                     

เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น พวกเราอาจเคยได้ยินหรือรู้จัก

กันมาบ้าง และบางท่านก็อาจจะเคยไปเยอืนที่นี่กันมาบ้างแล้ว 

ที่ตัดสินใจเลือกไปฮอกไกโดเพราะเคยได้ยินมาว่านอกจาก      

จะเป็นเมืองที่หนาวเย็นที่สุดในประเทสญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นเมือง 

มีธรรมชาติที่สวยงามและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา 

ภูเขาไฟ แม่น�้า น�้าตก ทะเล ทะเลสาบ ทริปนี้ไปกะทัวร์ค่ะ          

5 วันเต็มไม ่รวมวันเดินทาง ถือว ่าก�าลังดี เลยที เดียว                       

หากท่านไหนสนใจสอบถามหลังไมค์ได้นะคะ ส่วนจะไป      

ที่ไหนกันบ้างนัน้มาตดิตามกันเลยค่ะ

 ปล. เนื่องจากมีชาว RIHES  เคยไปเมืองนี้             

มากันบ้างแล้ว จึงขอนุญาต รีวิวสถานที่ที่ไม่ซำ้ากันนะคะ 

ขออนุญาตเล่าด้วยภาพ จะได้สัมผัสบรรยากาศจริง ๆ      

ไปพร้อมกันเลยค่ะ
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1 เริ่มที่แรกกันเลยค่ะ สมกับที่มาเมืองหนาวที่สุดในญี่ปุ่น คณะของเรามากันที่ Ice pavillon      

ซึ่งภายในตัวอาคารจะรักษาอุณหภูมิเอาไว้ที่ -20 องศาเซลเซียส และมีการจัดแสดง       

หินงอก หินย้อย ซึ่งเกิดจากน�้าแข็ง โดยก่อนเข้าไปเจ้าหน้าที่จะให้ใส่เสื้อกันหนาว                    

แบบพิเศษค่ะ ดังที่เห็นในรูปจะมีห้องที่หนาวที่สุด -41 องศา แต่งานนี้ขอบายค่ะ เพราะแค่ 

-20 ตัวก็แข็งไปหมดแล้ว

2 ไปต่อกนัที ่สวนหมโีชวะชนิซัง ตอนแรกกแ็อบคดิอยูว่่าพามาดหูมสีนี�้าตาลไม่เห็นจะน่าตืน่เต้น

ตรงไหน แต่พอไปเห็นตัวเป็น ๆ  เข้าจรงิก็อดทึ่งในความฉลาดแสนรู้ของมันไม่ได้ค่ะ ไฮไลท์คอื

หมีตัวโต ๆ มายกมือไหว้ขออาหาร น่ารักมากค่ะ นอกจากนี้ชาวไอนุซึ่งเป็นชนเผ่าโบราณ    

ของฮอกไกโดยังเชื่อกันว่าหมสีนี�า้ตาลคอืเทพเจ้าของพวกเขาอกีด้วย
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3 ที่ต่อไปคือ หมู่บ้านไอนุ ซึ่งปัจจุบันจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ แสดงอารยธรรม     

และวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม ได้มีโอกาสชมแบบบ้านพื้นเมืองและวิถีชีวิตของ             

ชนเผ่าไอนุ น่าสนใจมาก ๆ เลยค่ะ

4 พพิธิภณัฑ์สาเก โอโตโกยาม่า สาเกโอโตโกยาม่าเป็นสาเกทีม่ชีือ่เสยีงในระดบัหัวแถวของญีปุ่น่ 

รสชาตดิมีาก งานนี้เลยขอแพ็คกลับบ้าน 2 ขวดค่ะ
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5 โนโบริเบทสึ เป็นเมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งฮอกไกโด อยู่ใกล้กับหุบผานรกหรือจิกุดาน ิ         

ซึ่งยังมีควันพวยพุ่งจากน�้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือด ที่นี่จึงเป็นแหล่งอาบน�้าแร่แช่ออนเซ็น     

ชัน้เยี่ยมของนักท่องเที่ยวเลยทเีดยีวค่ะ

6
เมืองโอตารุ เป็นหนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าส�าคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ ่น              

ตึกรามบ้านช่องจะสร้างสไตล์ยุโรป โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อคโกแลต     

ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก็อยู่ที่นี่ค่ะ ระหว่างเดินชมเมืองเหลือบไปเห็นร้านขายตุ๊กตาโตโตโร่        

ตัวการ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่นก็เลยได้ของฝากให้ลูกสาวจากที่นี่ค่ะ
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7 เตม็อิม่กบัการช้อปป้ิงทีอ่าคาร JR Tower ซึง่เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซัปโปโร เป็นทัง้ห้างสรรพสนิค้า 

โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร ทางทัวร์ปล่อยอสิระทัง้วันจงึพลาดไม่ได้เลยกับการ

ช็อปเครื่องส�าอางแบรนด์ญี่ปุ่น ซึ่งราคาถูกกว่าบ้านเราค่อนข้างเยอะ เช่น shisedo,Kiss me, 

Kose, Canmake, Hada labo, DHC เป็นต้น

8 ปิดท้ายด้วยอาหารอร่อย ๆ  จากทัวร์ ทรปินี้ถอืว่าเต็มอิ่มทุกประสบการณ์เลยค่ะ
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ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก
เที่ยวแม่รมิกับแก๊งค์น่องเหล็ก

สรศักดิ์  เตนัง

 นัดเจอกับเดอะแก๊งค์ที่ 7-11 สาขา

องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่สา โดยมีนักปั่นจาก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพส่งเข้าประกวด     

2 คน คือ สรศักดิ์  เตนัง และ ธวัชชัย  ค�ารินทร์

 ส่วนภาพด้านขวาคือการปั่นไต่ระดับ   

ของผมเอง และในวันนี้จะลุยไปที่ม่อนอิงดาว      

สายสะเมิงเก่า ระยะทางการปั่นคือ 62.82 กม.
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"เทีย่วไปตามตะวนั บกุบัน่ไปตามลม สนกุสขุสม หวัใจหงายควำา่ 

ชพีที่ยาวนาน หรอืสั้นแต่เพยีงคำา เอาตูดแช่นำ้าแล้วเดนิต่อไป"

หยดุพกัหายใจหายคอ และถา่ยภาพที ่มง้ ลอดจ์ 

กันก่อน เป้าหมายที่จะไปต่อ ก็คือ แม่ขิ
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"โลกในความจริง คือสิ่งอยู่ในใจ นั่นแหละไซร้ 

วัดความรุ ่งเรือง อีกเมฆา นภาตระหง่าน        

สายธารที่ผ่านเมอืงสายลม นองเนอืงสู่หุบเขา"

ถึงโครงการหลวงของหมู่บ้านหนองหอยใหม่   

นักปั่นไม่รอช้า ลงจักรยานแล้วชักภาพเพื่อ     

เก็บไว้เป็นความทรงจ�า
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"เที่ยวตามใจปอง ท่องตามการม ีสุขอย่างนี้แล้วมใีดเท่า

มั่นในความจรงิ แต่หยิ่งในตัวเรา มเีพื่อนเป็นภูเขาแล้วกลัวอะไร

อกีทะเล ทัง้เหทัง้กล่อม ทัง้ยอมเป็นเพือ่นใจ ต้นไม้ ทรายคลองพีน้่องกนั"

ถงึจดุหมายมอ่นองิดาวแลว้ครบั หากบรรยายเปน็ภาพ 

อาจดูเหมือนใช้เวลาไม่นาน แต่ถ้ามีโอกาส อยากชวน

เพื่อนชาวสถาบันฯ มาปั่นเที่ยวด้วยกัน ขอขอบคุณ

เพื่อนร่วมเดินทางด้วยกันครับ


