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ผอ. อยากคุย
(จริงๆ)

 พบกันอกีครัง้เหมอืนเช่นเคยในสารสถาบันฯ ออกมาให้ได้อ่านกันทุก 2 เดอืน 

พอให้หายคิดถึง ออกบ่อยกว่านี้ ก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะ โดยเฉพาะ ผอ. อาจจะคุย      

ไม่ออกด้วยสิครับ ในช่วงมิถุนายน – กรกฎาคม 57 ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่มีงานเข้า         

หลายงานที่สถาบันฯ งานแรกที่เข้ามา ก็คือ รับการตรวจประกันคุณภาพจากทาง          

ทีมมหาวิทยาลัย หรือ QA ที่เราเรียกง่ายๆ กันจนติดปาก มาตรวจเยี่ยมสถาบันฯ             

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 57 โดยประธานทีมคณะตรวจประกันคุณภาพในครั้งนี้ คือ             

รองอธิการบดี รศ. นพ.อ�านาจ อยู่สุข ฉะนั้นในช่วงก่อนหน้าวันที่จะมีการตรวจเยี่ยม  

ทางรองผู้อ�านวยการ (รองขวัญชัย) และคุณอริยา ทีมงานฝ่ายนโยบายและแผน               

จึงมีภาระหน้าที่ต้องช่วยกันเขียนและเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อรับการมาตรวจเยี่ยม    

เป็นจ�านวนมาก ทมีงานต้องเหนด็เหนือ่ยกนัมากพอสมควรหรอืน่าจะเรยีกว่า มากอย่าง

สาหัสสากรรจ์ เหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลการตรวจเยี่ยมก็ผ่านไปได้     

ด้วยดีพอสมควร ส่วนผลคะแนนสุดท้ายจะออกมาเป็นเท่าไหร่ คงต้องรอลุ้นฟัง             

การประกาศผลพร้อมกับคณะอื่นๆ ใน มช. ต่อไป คิดว่า คงได้คะแนนใกล้เคียงกับ          

ปีที่ผ่านมา อาจจะเท่าเดิมหรือลดลงเล็กน้อย แต่คงไม่ได้ดีเด่นหรือดีเลิศประเสริฐศร ี  

ซึ่งคงต้องท�าใจ เพราะเกณฑ์การให้คะแนนในบางหัวข้อท�าได้ยาก แถมเขียนยาก            

อกีต่างหาก ถ้าหากเราไม่เข้าใจวธิเีขยีนน�าเสนอหรอืไม่ได้เตรยีมท�าการบ้านล่วงหน้าให้ดพีอ 

 แต่แม้คะแนนจะออกมาเป็นเท่าไหร่ ก็ไม่ส�าคัญเท่ากับผลงานความส�าเร็จ        

ที่พวกเราทุกส่วนงานได้ร่วมกันสร้าง จากความตั้งใจและทุ่มเทท�างานให้กับสถาบันฯ 

ด้วยหยาดเหงือ่ แรงกาย แรงใจ และแรงสมอง ของทกุคน แม้เราจะเป็นเพยีงสถาบนัวจิยั

ขนาดเลก็ เมือ่เทยีบกบัคณะต่างๆ ใน มช. แห่งนี้ เรามบีคุลากรเพยีงแคส่องรอ้ยกวา่ชวีติ 

มีนักวิจัยอยู่ประมาณ 16 คน แต่เราเป็นหน่วยงานในสังกัด มช. ที่สามารถขอทุนวิจัย 

จากต่างประเทศเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นอันดับหนึ่ง หากนับทุนวิจัยทั้งภายใน

และต่างประเทศรวมกัน เราได้มากเป็นอันดับสอง รองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์          

แต่ถ้านับความสามารถในการหาเงนิทุนวจิัยต่อนักวจิัย 1 คน และจ�านวนผลงานตพีมิพ์

รายงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติต่อนักวิจัย คิดว่า เราน่าจะเป็นอันดับหนึ่ง            

ทัง้สองตัวชี้วัดเช่นกัน จงึขอให้เราจงมคีวามภาคภูมใิจในผลงานที่พวกเราได้สร้างสรรค์

ให้แก่ มช. อันเป็นที่รักของเราทุกคนครับ
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 ส่วนงานเข้าเรือ่งใหญ่อกีงาน ไม่ใช่บอลโลกทีพ่ึง่จบไป 

แต่คือ การรองรับการมาตรวจเยี่ยมของคณะจากทาง DAIDS 

ภายใต้ NIAID/NIH และตัวแทนเครือข่ายวิจัยของ ACTG            

จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้ให้ทุนท�าวิจัยด้านเอชไอว ี       

ที่เราเป็นหน่วยวิจัยทางคลินิก หรือ CTU ที่เราเรียกกัน โดยม ี  

ผู้มาเยี่ยมจ�านวน 5 ท่าน ได้แก่ Manizhe Payton, Director, 

Office of Clinical Site Oversight, Blanca E. Castillo, Program 

Officer, Office of Clinical Site Oversight, Ana Martinez, Branch 

Chief, Pharmaceutical Affairs Branch, Akin Ojumu, Medical 

Officer of Therapeutics Research Branch และ Ian Sanne, 

ACTG International Vice Chair  เป็นคณะที่มาเยี่ยมเรา ในวันที่ 

15 และ 16 กรกฎาคม 57 ที่ผ่านมา จากนั้นคณะฯ นี้ก็ได้          

เดินทางลงไปกรุงเทพฯ เพื่อตรวจเยี่ยมที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 

สภากาชาดไทย ซึ่งเป็น CRS อยู่ภายใต้ THAI CTU ร่วมกับเรา

ในรอบที่เราได้รับทุนวิจัยในครั้งนี้ต่อไปอีก 7 ปี ตามที่เคย     

เขยีนเล่าให้พวกเราได้รบัทราบไปในสารสถาบนัฯ ฉบบัก่อนหน้า

นี้แล้ว

 ซึ่งการมาตรวจเยี่ยมสถาบันฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการ         

มาตรวจครั้งแรกของรอบการรับทุนวิจัยใหม่ของสถาบันฯ      

เพือ่จะดวู่า เราท�างานกนัเป็นอย่างไรบ้าง มปัีญหาอปุสรรคอะไร 

ที่ต้องการให้ทาง DAIDS หรอืทางเครอืข่ายวจิัย ได้ช่วยแก้ไขให้ 

ซึ่งผลการตรวจเยี่ยมในครัง้นี้ ผ่านไปได้ด้วยด ี (อาจจะเรยีกว่า 

ดีมากก็ได้) สถาบันฯ ได้รับค�าชมเชยอย่างมากจากทางคณะ     

ผู ้มาตรวจเยี่ยม เขาชื่นชมทั้งการจัดระบบงานของเรา                       

ทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นอย่างมาก และทีส่�าคญัเขาชืน่ชมการท�างาน

ของทุกคน ที่ท�างานกันเป็นทีม มีความสอดประสานและ

สนับสนุนกันเป็นอย่างดีระหว่างแต่ละหน่วยย่อย เขาชมว่า          

มคีวามเป็นมอือาชพี เรยีกว่า ชมกันจนทมีงานเกอืบจะตัวลอย 

โชคดีช่วงนี้น�้าหนักตัวมากขึ้นเล็กน้อยกันเกือบทุกท่านรวมทั้ง 

ตัว PI เลยลอยขึ้นไม่ค่อยจะไหว (ออิ)ิ จงึขอแสดงความขอบคุณ

คณะทีมงานในทุกส ่วนที่ เกี่ยวข ้องทั้ งทีมหน ้าด ่านและ                    

ทีมสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังทุกส่วนงานมา ณ ที่นี้ แถมเขายัง

กระซิบถามว่า เราพอจะไปช่วยเหลือให้ที่อื่นเข้มแข้งอย่างเรา  

ได้ไหม เลยได้แต่ยิ้มแฮะๆ ไปแต่ก็ตอบด้วยความยินดีหากเรา

สามารถช่วยเหลือได้ (ความจริงแค่เอาตัวเราให้รอดได้                

ก็เกอืบจะลิ้นห้อยแล้ว) ยังไง ทุกส่วนงานก็เตรยีมตัวรับศกึหน้า

ไว้ด้วยกัน หากเราได้รับการร้องขอให้ไปช่วยพัฒนาที่อื่น        

หรอือาจให้ที่อื่นมาศกึษาดูงานที่เรา ก็ได้ครับ
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 อีกเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบก็คือ      

เราจะเปิดหน่วยวิจัยย่อยใหม่ภายใต้ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพประยุกต์ ที่ม ีอาจารย์หมอกติตพิันธุ์ เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ 

ชื่อว่า หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อ (NCD Research Unit) ใช้ชื่อ         

ทันสมัยเข้ายุค เพราะตอนนี้ใครๆ ก็พูดถึงโรค NCD ผ่านทาง  

สื่อประชาสัมพันธ์ต ่างๆ โดยตัว อาจารย์หมอกิตติพันธุ ์            

เป็นหัวหน้าหน่วยย่อยนี้ด้วย เพราะตอนนี้ตัวอาจารย์เพิ่งจะ      

ได้รับทุนวิจัยก้อนใหญ่พอควรจากทางส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ท�าวิจัยเรื่องโรคไม่ติดต่ออยู่แล้ว 

โดยเน ้นด ้านโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือด                

ส่วนหน่วยวิจัยย่อยเดิมที่ชื่อ หน่วยวิจัยระบบสุขภาพ ขอยุบ

หน่วยนี้ไปก่อน เนือ่งจากไม่มงีานวจิยัเข้ามาใหม่ในระยะ 2-3 ปี

ที่ผ่านมาครับ

 เ รื่ อ งสุดท ้ าย
ส�าหรับสารสถาบนัฯ

ฉบับเดือนกันยายน

ในแต ่ละป ี  ก็คือ 

บคุคลของสถาบนัฯ 

ที่ จ ะ เ ก ษี ย ณ            

ในแต่ละปีที่ผ่านมา 

ส� าหรั บป ี นี้  มี ผู ้     

สูงวัยครบ 60 ปี 

จ� านวน 4 ท ่ าน   

ด ้ ว ยกั น  ไ ด ้ แก ่         

พี่น ้อง (อันธิกา) 

หัวหน้าหน่วยสถิต ิ

พี่แอ ๋ม (วิภาดา) 

หวัหน้าหน่วยชมุชน

สมัพนัธ์ พีโ่พธิศ์ร ีหน่วยโภชนาการ และอกีท่าน

คือ คุณสมเพชร จากส�านักงานเลขาฯ ในฐานะของตัวแทน

สถาบันฯ ต้องขออนุญาตกล่าวฝากค�าขอบคุณบุคลากรที่เป็น  

ผู ้เข ้าสู ่ภาวะสูงวัยทุกท่านที่ได้ร ่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ            

ก่อร่างสร้างสถาบัน ฯ แห่งนี้ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าและ  

ประสบความส� า เ ร็ จมาอย ่ า งต ่ อ เนื่ อ งจนถึ งป ั จ จุบั น                             

ด้วยความส�านึกในบุญคุณของทุกท่าน และแม้ท่านจะเกษียณ

ไปแล้วในด้านอาย ุแต่บางท่านกย็งัยนิดทีีจ่ะมาช่วยท�างานให้แก่

สถาบันฯ ต่อ หากยังมีความต้องการให้ช่วยเหลือ ทั้งแบบ       

เตม็เวลาหรอืบางเวลากต็าม ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยัและ

สิ่งศักดิ์ที่ท่านเคารพ ได้ดลบันดาลให้ทุกท่านได้พบแต่ความสุข               

มีความสงบทางจิตใจ มีเงินใช้อย่างพอเพียง ได้มีเวลาพักผ่อน 

หาโอกาสตระเวนท่องเทีย่วทัว่ไทยหรอืต่างประเทศบ้าง (แต่อย่า

ไปกู้เงินมาเที่ยวละกัน) ได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข  

กั บครอบครั ว  ญาติพี่ น ้ อ งและลู กหลานที่ รั กต ่ อ ไป                               

ส่วนวันสงกรานต์ปีหน้า ก็ขอเชิญล่วงหน้าให้มารับการรดน�้า

ด�าหัว และให้พรแก่น้องๆ ชาวสถาบันฯ ด้วยนะครับ

 

 ฉบับนี้ ขณะที่ก�าลังเขยีนต้นฉบับ อยู่ระหว่างเดนิทาง

มาประชุมเอดส์โลกอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย            

ในช่วงวันที่ 20-25 กรกฎาคม 57 แถมยังมีข่าวเศร้าดังไป         

ทั่วโลกเพราะเครื่องบินมาเลเซีย ถูกยิงตกที่ประเทศยูเครน     

โชคร้ายซ�า้เข้าไปอกี เพราะมนีักวจิัยด้านโรคเอดส์ที่โด่งดังมาก 

คอื นายแพทย์ Joep Lange เป็นชาวเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเคยเป็น

อดตีประธานของ International AIDS Society ที่เป็นหน่วยงานที่

จดังานประชมุเอดส์โลกอย่างต่อเนือ่งมาทกุครัง้ และมตี�าแหนง่

ทีส่�าคญัอืน่ๆ อกีมากมายในวงการวจิยัด้านโรคเอดส์ ได้เดนิทาง

เพื่อจะมาประชุมเอดส์โลกในครั้งนี้ ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญ  

และนกัเคลือ่นไหวด้านเอดส์ จ�านวนรวม 6 ท่าน ทีไ่ด้นัง่โดยสาร

มาในเครื่ องบินล�า เดียวกันนี้มาจากกรุง อัมสเตอร ์ดัม                                   

ประเทศเนเธอร์แลนด์ เสยีชวีติหมดทัง้ล�า เลยหมดอารมณ์ที่จะ

เขียนอะไรมากๆ และขอกล่าวค�าไว้อาลัยต่อการสูญเสีย         

ครั้งยิ่งใหญ่ส�าหรับวงการแพทย์และคนท�างานด้านโรคเอดส์          

ที่ต ้องสูญเสียบุคลากรที่มีบทบาทส�าคัญอย่างมากในการ        

ขับเคลื่อนการเข้าถึงการรักษาโรคเอดส์โดยเฉพาะในประเทศ

ก�าลังพัฒนา และรณรงค์ป้องกันเพื่อยุติการแพร่ระบาดของ   

โรคเอดส์ ตัง้แต่ยุคแรกที่มกีารค้นพบโรคเอดส์ระบาดในมนุษย์ 

ตลอดกว่าสามสบิปีที่ผ่านมา.....  

   พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ......
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“เล่าขานงานวิจัย”

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 สปัดาห์ที่ผ่านมา มขี่าวไม่สู้ดเีกี่ยวกับแวดวงการวจิัยเรื่องโรคเอดส์ในระดับนานาชาต ิเมื่อ ดร.แอนโทน ีเฟาชี่ ผู้อ�านวยการ

สถาบันแห่งชาติด้านภูมิแพ้และโรคติดเชื้อ ของสหรัฐอเมริกา ออกมาแถลงข่าวว่า เด็กหญิงที่เคยหวังกันว่าจะหายขาดจากเอดส์          

ที่ผมได้กล่าวถงึไว้ในสารสถาบันฯ ฉบับก่อนตอนพูดเรื่องการรักษาเอดส์หายขาดนัน้ ได้กลับมาตรวจพบไวรัสเอชไอวใีนกระแสเลอืด

อกีครัง้หนึ่งแล้ว หากยังจ�ากันได้กรณนีี้คอืการที่แพทย์ได้ตัดสนิใจให้ยาต้านไวรัสเอดส์เต็มขนาดแก่เด็กรายนี้เกอืบจะทันทหีลังคลอด

และให้ยาอย่างต่อเนื่องจนถงึอายุประมาณ 18 เดอืน หลังจากนัน้เด็กขาดนัดไปท�าให้ได้รับยาไม่ต่อเนื่อง และเมื่อได้รับการตรวจเลอืด

อีกครั้งตั้งแต่ตอนอายุ 23 เดือน ก็ไม่สามารถตรวจพบเชื้อไวรัสเอชไอวีได้อีกเลย ท�าให้เกิดความหวังว่าเราอาจสามารถรักษา             

การตดิเชื้อเอชไอวใีห้หายขาดได้ 

 แต่ละปีมีเด็กท่ัวโลกประมาณ 250,000 คน ติดเชื้อเอชไอวีจากมารดา แพทย์และนักวิจัยทั่วโลกต่างหวังว่าจะใช้เทคนิค

เดยีวกนันี้ในการรกัษาเดก็รายอืน่ๆ ข่าวการกลบัมาตรวจพบเชื้อเอชไอวอีกีครัง้นี้ในเดก็รายนี้จงึท�าให้ความหวงัทีร่กัษาเอดส์ให้หายขาด 

อย่างน้อยในเด็กทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาต้องพังทลายลง มิต้องพูดถึงโอกาสการรักษาผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้หายขาด     

ซึ่งยิ่งห่างไกลออกไปอกี เนื่องจากโอกาสเริ่มยาเร็วเหมอืนในเด็กทารกมนี้อยมาก และเป็นการยนืยันอกีครัง้หนึ่งว่าการตดิเชื้อเอชไอวี

ในร่างกายคนเรามกีระบวนการทีซ่บัซ้อน และการจะรกัษาให้หายขาดท�าได้ยาก เนือ่งจากเชื้อจะซ่อนตัวอยูใ่นอวัยวะต่างๆ และคงต้อง

อาศัยความพยายามในการวจิัยอกีมากกว่าจะประสบความส�าเร็จในเรื่องนี้ หรอือาจจะไม่ส�าเร็จเลยก็เป็นได้
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 การกลับคนืมาของระบบภูมคิุ้มกันภายหลังได้รับยาต้านไวรัส

 ภายหลังได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ส่วนใหญ่แล้วปริมาณ 

ไวรัสเอชไอวี ในกระแสเลือดของผู ้ติด เชื้อจะลดน ้อยลง                          

จนไม่สามารถตรวจพบได้ และปริมาณ ซีดี 4 ก็ถูกท�าลาย          

น้อยลงด้วย ท�าให้ระดับซดี ี4 ค่อยๆ เพิ่มขึ้น และระบบภูมคิุ้มกัน

ของร่างกายก็จะกลับมาท�าหน้าที่ได ้อย่างสมบูรณ์อีกครั้ง             

ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจ�านวนซีดี 4 นี้ จะแบ่งได้เป็น 3 ระยะ                 

คอืระยะแรกในช่วง 1- 6 เดอืนหลังจากได้รับยา จะพบว่าจ�านวน

ซีดี 4 เพิ่มขึ้น 20-30 เซลล์ต่อเดือน ระยะที่สองคือในช่วง           

หลัง 6 เดือนถึง 2 ปีหลังจากได้รับยา จะพบว่าจ�านวนซีดี 4        

เพิ่ มขึ้น  5-10  เซลล ์ต ่ อ เดือน  ระยะที่ สามคือ ในช ่ วง                                    

หลัง 2 ปี ถึง 7 ปี หลังได้รับยา จะพบว่าจ�านวนซีดี 4 เพิ่มขึ้น     

2-5 เซลล์ต่อเดือน เมื่อจ�านวนซีดี 4 เพิ่มขึ้นจนเข้าสู่ภาวะปกต ิ   

ก็ท�าให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้ติดเชื้อก็จะไม่เจ็บป่วย จึงท�าให้สามารถด�าเนินชีวิตได้ตามปกติเช่นเดียวกับ    

คนทั่วไปได้ อย่างไรก็ตามหลังจากได้รับยาต้านไวรัสผู้ติดเชื้อแต่ละคนมีการตอบสนองต่อยาต้านไวรัสที่แตกต่างกันออกไป งานวิจัย    

ของศูนย์ฯ โดย ดร.ดวงนภา กิ่งแก้ว ร่วมกับอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์และ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                   

ที่ได้รับทุนจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556 ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นั้น        

พบว่าภายหลังได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสามารถจ�าแนกผู้ตดิเชื้อที่ได้รับยาออกเป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะการตอบสนองต่อยา คอื

 ---- 1. ผู้ติดเชื้อที่มีระดับเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด    

ลดลงจนไม่สามารถตรวจพบได้ และ ระบบภูมิคุ้มกันกลับคืน      

เข้าสู่ภาวะปกต ิกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรยีกได้ว่าการรักษาให้ผลดทีี่สุด 

และเป็นกลุ่มที่พบมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 49 ของผู้ได้รับยา

 ---- 2. ผู้ติดเชื้อที่มีระดับเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด   

ลดลงจนไม่สามารถตรวจพบได้ แต่ระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถ 

กลับคืนเข้าสู ่ภาวะปกติได้ ท�าให้ผู ้ติดเชื้อกลุ ่มนี้มีความเสี่ยง           

ในการเจบ็ป่วยและเสยีชวีติ ซึง่จะพบเป็นอนัดบัสองรองลงมาจาก

กลุ่มแรก คดิเป็นร้อยละ 32

 ---- 3. ผู้ติดเชื้อที่มีระดับเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด   

ลดลงแต่ยังสามารถตรวจพบได้ และระบบภูมิคุ ้มกันสามารถ    

กลับคืนเข้าสู ่ภาวะปกติได้ กลุ ่มนี้ไม่น่าเป็นห่วงนักเนื่องจาก          

แม้จะยังมีการเพิ่มจ�านวนของไวรัสอยู่บ้างแต่ระบบภูมิคุ้มกัน

สามารถกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติได้ กลุ่มนี้พบมากเป็นอันดับสาม 

คดิเป็นร้อยละ 16

 ---- 4. ผู้ติดเชื้อที่มีระดับเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด  

ลดลงแต่ยังสามารถตรวจพบได้และระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถ

กลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติได้ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีการตอบสนอง   

ต่อยาที่แย่ที่สุด แต่ก็จะพบได้น้อยที่สุด คดิเป็นร้อยละ 3
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 ดังนั้นในผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัสทั้ง 4 กลุ่มนั้น กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่มีระดับเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือดลดลงจน         

ไม่สามารถตรวจพบได้ แต่กลับพบว่าระบบภูมคิุ้มกันไม่สามารถกลับคนืเข้าสู่ภาวะปกตไิด้ จงึเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่

พบได้ค่อนข้างมากถึงร้อยละ 32 และมีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยเนื่องจากการติดเชื้อฉวยโอกาสหรือการเป็นมะเร็ง และท�าให้         

มโีอกาสเสยีชวีติสงู สิง่ทีน่กัวจิยัสนใจในขณะนี้กค็อืเราจะช่วยผูต้ดิเชื้อกลุม่นี้ได้อย่างไร โดยมคี�าถามวจิยัถงึสาเหตุทีท่�าให้ระบบภมูคิุม้กนั

ของผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้ไม่สามารถกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติได้ ทั้งๆ ที่ระดับเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือดลดลงจนไม่สามารถตรวจพบได้แล้ว   

ดงันัน้งานวจิยัของเราจงึมวีตัถปุระสงค์เพือ่ค้นหาสาเหตทุีท่�าให้ระบบภมูคิุม้กนัของผูต้ดิเชื้อกลุม่นี้ไม่สามารถกลบัคนืเข้าสูภ่าวะปกตไิด้ 

ซึ่งในขณะนี้เราสนใจที่จะศกึษาถงึสาเหตุหลักๆ ที่ส�าคัญ 2 ประการคอื

 1. ประสทิธภิาพของร่างกายของผู้ตดิเชื้อในการผลติ ซดี4ี เซลล์ขึ้นมาใหม่เป็นอย่างไร

 2. การท�าลาย ซดี ี4 ที่เกดิขึ้นมสีาเหตุมาจากอะไร

 

 ซึ่งหากเราทราบถึงสาเหตุเหล่านี้ เราก็หวังว่าผลงานวิจัยของเราจะได้ถูกน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้แพทย์ได้วางแผน            

การรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่ผู้ตดิเชื้อกลุ่มนี้ต่อไป

...

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   7

ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด 
รศ. พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์

รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด

"เกมปลอดภัยไว้ก่อนจาก

                            สารเสพติด"
เมื่องานวิจัยแปรสภาพกลายเป็นเกม

 หลายคนอาจมองว่า การเล่นเกม 

ไม่ท�าให้เกิดประโยชน์กับชีวิต ผู้ปกครอง

ห ล า ย ค น  ยี้ ใ ห ้ กั บ เ ก ม ที่ ลู ก ๆ  เ ล ่ น                        

เพราะมองว่าท�าให้เสียเวลาเรียน เยาวชน  

บางคนเสียเงินเสียเวลามากมายอยู ่ ใน         

ร้านเกม เกมช่างเหมอืนเป็นผู้ร้าย แต่ถ้าวันนี้

มีเกมที่พัฒนาขึ้นมาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กบัสารเสพตดิ คุณอยากลองเล่นดบู้างไหม ?

 สถานการณ์ยาเสพตดิทัง้ในประเทศ

และระดับโลก ยังคงมีความรุนแรงและไม่มี

ท่าทีว่าจะลดลงหรือหยุดอยู่กับที่ เฉพาะใน

ประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพตดิ (ป.ป.ส.) เปิดเผย

ข้อมูลว่ามีจ�านวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด     

ที่ถูกด�าเนนิการตามกระบวนยุตธิรรม ตัง้แต่

เดือนตุลาคมปีก่อน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์    

ปีนี้ มยีอดรวมเกอืบเจด็หมืน่คน ขณะทีข้่อมลู

ด้านการบ�าบัดรักษา น่าตกใจตรงที่มผีู้บ�าบัด

เป็นรายใหม่มากกว่ารายเก่าเกือบ 3 เท่า   

และช่วงอายุระหว่าง 8-24 ปี คือผู้ที่เข้ารับ

การบ�าบัดมากที่สุด จากข้อมูลเพียงเท่านี้      

ก็ท�าให้มองเห็นภาพแล้วว่ายาเสพติดเป็นพิษ

ร้ายในสังคมมากแค่ไหน

 ศู น ย ์ วิ จั ย ด ้ า น ส า ร เ ส พ ติ ด 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด�าเนินงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา     

ยาเสพตดิ ทัง้ในเรือ่งการวเิคราะห์พฤตกิรรม

การดื่มสุรา การใช้สารเสพตดิ การดงึชุมชน

เข ้ามามีส ่วนร ่วมในการป ้องกันป ัญหา            

ยาเสพติดในชุมชนของตนเอง และอีกหลาย

งานวิจัยมาอย่างยาวนาน ภายใต้หัวใจหลัก

คือต้องการประยุกต์ให้งานวิจัยเข้าถึงคน     

ในสั งคมที่ หลากหลายให ้ ได ้มากที่ สุด               

จนเมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติดได้

คิดค้นรูปแบบการน�าเสนอผลงานวิจัยให้

สามารถน�าไปใช้ได้จริง และยังเข้าถึงคนได้ 

ทุกกลุ่ม นั่นคือ การสร้าง “เกมปลอดภัย       

ไว้ก่อนจากสารเสพตดิ”

 เกมดงักล่าว มรีปูแบบการเล่นคล้าย

เกมเศรษฐผีสมกับเกมบันไดงู คอืมกีารเลอืก

ตัวหมาก มีการหมุนวงล้อไว้เดินตามช่อง       

มีเงินไว้จับจ่าย มีโบนัสจากการเปิดการ์ด    

แต่นี่เป็นเพียงรูปแบบภายนอกที่ใช้ประโยชน์

จากเกมที่ทุกคนเคยเล่นกันอย่างสนุกสนาน 

แต่เกมปลอดภัยไว ้ก ่อนจากสารเสพติด        

ได้สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับงานวิจัยเน้นๆ 

เข้าไปในทกุตัวละคร ทกุตัวอักษรทีม่อียูใ่นเกม

ยกตัวอย่าง ตัวหมากและวงล้อหมุน จะมชีื่อ

สารเสพติดก�ากับไว้ เช่น โคเคน สารกลุ่ม

แอลกอฮอล์ สารกลุ่มแอมเฟตามีน เป็นต้น 

ข้อความในการ์ดโบนัสต่างๆ เช่น มีอาการ

เลือดออกในกระเพาะอาหาร เนื้อตับถูก

ท�าลาย เนื่องจากดื่มสุรามาก จ่ายค่ารักษา 

20,000 บาท มียาเสพติดประเภทที่  3            

ไว ้ครอบครองเพื่อจ�าหน่ายตาม พ.ร.บ.         

ยาเสพติดให้โทษ ถูกปรับ 20,000 บาท 

เป็นต้น

 วิธีการเล่นเกมคล้ายการเล่นเกม

เศรษฐี แต่มีข ้อที่ต ้องเน ้น คือต้องอ่าน         

ออกเสียงให้ชัดเจน กับทุกอย่างที่เล่นในเกม 

เพื่อให้ทุกคนได้ฟังพร้อมๆ กัน เป็นการ     

สอดแทรกความรู ้ เกี่ ยวกับสารเสพติด         

โทษของสารเสพติด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

รวมไปถึงวิธีการหลีกเลี่ยงสารเสพติด         

และในเกมนี้ ผู้ชนะไม่ใช่คนที่มีเงินมากที่สุด 

แต่ผู ้ที่มีความเสี่ยงในการใช้สารเสพติด    

น้อยที่สุดต่างหากคือผู้ชนะ ไม่ต่างจากผู้ที่

เกี่ยวข้องกับสารเสพติดเลย ที่แม้จะมีเงิน

มากมายลน้ฟ้า แตป่ลายทางคอืถกูจบัเข้าคุก 

ถูกยึดทรัพย์ ถูกประหารชีวิต เป็นผู ้แพ้      

ขณะที่ ผู ้ที่มีความเสี่ยงน ้อย หรือผู ้ที่ ไม ่         

ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด แม้ชีวิตจะด�าเนินไป

อย่างเรียบง่าย แต่ก็ไม่มีวันตกต�่าไปเพราะ   

ยาเสพตดิ นี่ส ิผู้ชนะตัวจรงิ

 ขณะนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้  

ส่งต่อเกมปลอดภัยไว้ก่อนจากสารเสพติด   

ไปยัง เครือข ่ายมหาวิทยาลัย 17 แห ่ง                 

ทั่วประเทศแล้ว เพื่อเป็นอีกก้าวส�าคัญที่จะ

ช่วยให้นักศึกษาของไทยรู้เท่าทันสารเสพติด 

และไม่หลงผดิไปกับมัน

 ไม ่ ใช ่ เรื่องง ่ายที่จะท�าเกมให ้มี

ประโยชน์ แต่ก็ไม่ยากเกินไปนัก หากม ี       

งานวิจัยหรืองานด้านวิชาการมารองรับ     

เกมจะมคีณุค่าขึ้นมากโข อยูท่ีพ่วกเราแล้วว่า

จะสนับสนุนมากแค่ไหน ว่าแต่มาลองเล่น

เกมกันดูไหม?
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 สวัสดพีี่น้องชาวสถาบันฯ ทุกท่าน ผมมขี่าวสาร และกจิกรรมในศูนย์ฯ มากมายมาแจ้งแก่ชาวสถาบันฯ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งข่าวแจ้งเกดิ!!! ของหน่วยงานใหม่ในศูนย์ฯ ชื่อว่า NCD Research Unit ซึ่ง NCD ย่อมาจาก Non-Communicable Diseases กล่าว

คอืเป็นหน่วยงานทีมุ่่งเน้นงานวจิยัด้านโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงัเช่นโรคเบาหวาน ความดนั โรคอ้วน โรคหวัใจ อมัพาตและโรคหลอดเลอืด 

อุดตันทั้งหลาย เพราะโรคนี้เป็นโรคที่เป็นภาระของประเทศอย่างมากตอนนี้ จนสังเกตด้านหน้าหรือด้านหลังผู้ประกาศข่าวใน        

Free TV ทัง้หลายจะมคี�าว่า NCD อยูเ่พือ่รณรงค์คนไทยในด้านโรคนี้ และนบัว่าเป็นหน่วยงานใหม่เรานบัเป็นหน่วยงานแรกในประเทศ

ที่ชื่อหน่วยนี้ นอกจากนัน้ศูนย์ฯ ของเรายังมกีจิกรรมและการด�าเนนิงานในด้านต่างๆ ดังนี้ครับ

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่วมกับศูนย์วิจัยและ

ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ภายใต้โครงการวจิยั

เรื่อง “การศึกษาพัฒนาแนวทางการลดใช้สารเคมีในการเกษตร

ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาอ�าเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม ่” ได ้จัดประชุมกลุ ่มเกษตรในเครือข ่าย                    

เกษตรปลอดภัย อ�าเภอแม่แตง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ     

กลุม่เกษตรกร และวางแผนการด�าเนนิงานร่วมกนัภายในเครอืข่าย 

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เธียรเอก ติยพงศ์พัฒนา ที่ปรึกษา

ด้านกระบวนการมีส ่วนร่วม และอาจารย์จตุรงค์ พวงมณ ี              

นักวิชาการเกษตรจากศูนย ์บริหารทรัพยากรการเกษตร                  

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการให้ค�าแนะน�า      

ในการด�าเนินงานร่วมกัน เพื่อให้เครือข่ายมีระบบการท�างาน           

ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมเีครอืข่ายกลุ่มเกษตรกร

ในอ�าเภอแม่แตงเข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน เมื่อวันอาทิตย์   

ที่ 8 และ 22 มถิุนายน 2557
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 หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้รับการเชิญจาก    

รศ.นพ.ชายชาญ โพธริตัน์ หวัหน้าหน่วยวชิาระบบหายใจเวชบ�าบดั

วิกฤตและภูมิแพ้ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         

เพือ่เข้าพบนายอ�าเภอแม่แจ่ม  พร้อมคณะท�างานจากโรงพยาบาล

แม่แจ่ม ในการร่วมด�าเนินโครงการน�าร่อง โครงการหมอกควัน

แม่แจ่ม (SMOG-Year1) และเยี่ยมชมการด�าเนินการก่อสร้าง        

โรงพยาบาลแม่แจ่มแห่งใหม่ (โรงพยาบาลพระราชทาน  ในสมเด็จ

พระเทพฯ) วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

 และเมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฏาคม 2557 ได้จัดงานสัมมนา

เชิงปฏิบัติการสรุปโครงการ เรื่อง การศึกษาพัฒนาแนวทาง        

การลดใช้สารเคมีในการเกษตรด้วยกระบวนการวิจัยแบบ                

มีส ่วนร ่วม: กรณีศึกษาอ�าเภอแม ่แตง จังหวัดเชียงใหม ่                             

ณ อาคารห้องประชุมเทศบาลต�าบลสันมหาพน โดยได้รับเกียรติ

จาก นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและ         

ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน      

กล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการศึกษา       

ด้านสิ่งแวดล้อมเกษตรเพื่อการก�าหนดนโยบาย และการบรรยาย

สรุปผลการด�าเนินโครงการฯ ในระยะ 1 ปีที่ผ ่านมา จาก      

ดร.วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ ์ ดร.สุรัตน ์ หงษ ์สิบสอง และ                        

นางสาวธัญภรณ์ เกิดน้อย และการระดมความคิด แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการผลิตพืชอาหารอย่างปลอดภัยจาก 

สารเคมีจาก อาจารย์เธียรเอก ติยพงศ์พัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้าน

กระบวนการมีส ่วนร ่วม พร ้อมรับฟ ังและตอบข ้อซักถาม                      

ผลการตรวจวัดระดับสารเคมีปนเปื้อนในเลือดและในปัสสาวะ   

ของกลุ ่มเกษตร เพื่อสร ้างความเข ้าใจและให้ความรู ้ เรื่อง                  

การป้องกันดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการรับสัมผัสสารเคมี

ทางการเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาประมาณ 200 คน  

ภายในงานยังได้มีการออกร้าน จ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร     

ที่ปลอดภัยไร้สารเคมี และสารชีวภาพทางการเกษตรให้กับ              

ผู้มาร่วมงานด้วย

 นอกจากนี้ หน่วยวจิยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ จดักจิกรรม

ทัศนศกึษา ชะอ�า-หัวหนิ  ในระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2557 

ให ้กับบุคลากรของหน่วยวิจัยฯ โดยได ้เดินทางทัศนศึกษา                    

ในโครงการชัง่หวัมนั ตามพระราชด�าร ิในพื้นที ่อ.ท่ายาง จ.เพชรบรุ ี

เพื่อศึกษาการใช้ที่ดินทางการเกษตรอย่างยั่งยืน และพอเพียง    

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การใช ้พลังงานลมเพื่อแปลง                  

เป็นพลังงานไฟฟ้า การปลูกพืชแบบผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคม ี

และจัดท�ากิจกรรมการอนุรักษ ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 

โดยการเก็บขยะบรเิวณชายหาดชะอ�าอกีด้วย
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

 หน่วยวจิยัโภชนาการ ด�าเนนิโครงการ “โภชนาการและ

ความมั่นคงด้านอาหารในพื้นที่สูงของประเทศไทย” ระยะที่ 2 

วตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาวธิกีารทีส่ามารถใช้ในการปรบัปรงุภาวะ

โภชนาการ และท�าให้มคีวามมัน่คงด้านอาหาร ส�าหรบักลุม่เดก็

อายุต�่ากว่า 5 ปี ในพื้นที่ต�าบลบ้านทับ และต�าบลปางหินฝน 

อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ข้อเสนอโครงการ           

อยู ่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฯ       

ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 4-6 

กรกฎาคม ที่ผ่านมาคณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อการเก็บภาพ    

การเลี้ยงดูเด็กโดยทั่วไป เพื่อเตรียมจัดท�าสื่อให้ความรู้เรื่อง   

การเลี้ยงดูเด็กในพื้นที่ศกึษา
 ส�าหรับหนึ่งในงานวิจัยที่ด�าเนินการในห้องปฏิบัติการ 

ได้แก่ โครงการย่อย “การจัดตั้งเครือข่ายพัฒนาศักยภาพ 

อาหารพื้นเมืองและตรวจสอบปริมาณสารตกค้างปนเปื้อน       

ในอาหารพื้นเมอืงภาคเหนอื” ซึง่สุม่เกบ็ตวัอย่างอาหารพื้นเมอืง

ที่จ�าหน่ายในตลาดสดในจังหวัดเชยีงใหม่  จ�านวน 5 ชนดิ ได้แก่ 

จอผักกาด แกงแค แกงขนุน ต�าขนุน และย�าผักเฮือด ท�าการ

ตรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพื้นเมือง จ�านวน           

2 รายการได้แก่ Total Plate Count และ Escherichia coli รวมทัง้

การปนเปื้อนของโลหะ จ�านวน 5 ชนดิ ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมยีม 

ทองแดง สงักะส ีและเหลก็ นอกจากนี้ยงัท�าการวเิคราะห์คุณค่า

ทางโภชนาการ ปริมาณเส้นใยอาหาร ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ   

และสารประกอบฟินอลกิ ในตัวอย่างด้วย

ท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกตัวน้อย

ของครอบครัว ดร.สะแกวัลย ์  อุ ่นใจจีน            

น้องปภาวิน (น้องตะวัน) คลอดเมื่อวันที่ 31 

พฤษภาคม ที่ผ่านมา ขอให้เลี้ยงง่าย สุขภาพ

แข็งแรงทัง้หลานตะวันและคุณแม่ครับ
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2556     

ประกอบด้วย รศ. นพ.อ�านาจ  อยู่สุข, ผศ.พีระศักดิ์  ฉายประสาท, 

รศ. ภญ.วรรณดี  แต้โสตถิกุล, รศ. ดร.อภิชาต  โสภาแดง,              

ผศ. ดร.สุคนธ์  ประสิทธิ์วัฒนเสรี และ ผศ. ดร.สมรรถชัย จ�านงกิจ 

พร้อมกับน�าเสนอความเป็นมาและกิจกรรมการด�าเนินงาน           

ของสถาบันฯ ณ ห้องประชุม Donald Jeffrey Gibson อาคาร 1        

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 และหลังจากสิ้นสุดการประเมินผลแล้ว 

ทางคณะกรรมการฯ จะประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการให้ทราบ

ภายหลัง

QA มช.

เยือนสถาบันฯ
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"Visitor"

ผู้สื่อข่าวจาก CNS เยือนสถาบันฯ

พร้อมสัมภาษณ์เรื่องโครงการ MTN-017

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยทีมนักวิจัย  

จ าก โครงการ  MTN0- 17  ร ่ วม ให ้ ก ารต ้ อนรั บ                                     

Mr .  Bobby   Ramakan t ,  Hea l th  Ed i t o r  และ                                       

Mrs. Shobha  Shukla, Senior Health Correspondent       

จาก Citizen News Service (CNS) ซึง่ได้มาเยีย่มชมสถาบนัฯ 

พร้อมทัง้สัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับโครงการ MTN-017 

และสัมภาษณ์ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน         

ชุดการป้องกัน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

อาคาร 1 และพมิานเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 2 มถิุนายน 2557 

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย และจะน�าไป

เผยแพร่ผ่านทางสื่อในระดับนานาชาตติ่อไป

...

ILC เยี่ยมเยือนสถาบันฯ

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ

คณะท�างานจาก IMPAACT Laboratory Center’s (ILC) ได้แก่ 

Dr. Grace  Aldrovandi, ILC Principal Investigator               

Ms. Carolyn  Yanavich, Project Manager และ                           

Ms. Amy  Loftis ในโอกาสเข้ามาตรวจเยี่ยมการด�าเนนิงาน

ของหน่วย Clinical Laboratory (CL) และ หน่วย Specimen 

Processing Unit (SPU) ของสถาบันฯ อีกทั้งยังถือโอกาส

เยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ เช่น IMPAACT, 

Regulatory Compliance Unit (RCU) และ ส�านักงาน        

คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน เป็นต้น เมื่อวันที่ 4-5 

มถิุนายน 2557
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คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา

ดูงานสถาบันฯ

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยนักวิจัย         

ของสถาบันฯ ร ่วมให ้การต ้อนรับคณะศึกษาดูงาน                 

จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา        

ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1        

เมื่อวันที่ 27 มถิุนายน 2557 ซึ่งคณะศกึษาดูงานได้เข้ามา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับด้านการบริหาร

งานวจัิย การหารายได้เพือ่พฒันาองค์กร รวมถงึการบรกิาร

วชิาการแก่ชมุชน นอกจากนี้ยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์

อันดีระหว่างหน่วยงาน เพื่อน�าไปสู่ความร่วมมือด้าน       

งานวจิัยในอนาคตอกีด้วย

...

คณะศกึษาดงูานจากวทิยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกฎุเกลา้

เยี่ยมชมสถาบันฯ

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ

คณะศกึษาดงูานจากวทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 

ไดแ้ก่ รองศาสตราจารยพ์นัเอกมฑริทุธ  มุง่ถิน่ รองหวัหน้า

ส�านักงานพัฒนาวิจัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกหญิง

ปนัดดา  หัตถโชติ รองหัวหน้าส�านักงานพัฒนาวิจัย,          

พันเอกเสรมิศักดิ์  หงส์จนิดา นักวจิัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พันโทชาญชัย  ไตรวารี เลขานุการส�านักงานพัฒนาวิจัย 

และ ร้อยเอกพันเลศิ  ปิยะราช นักวจิัย ซึ่งได้เข้ามาศกึษา

แลกเปลี่ยนการด�าเนินงานวิจัยทางคลินิก ระหว่างวันที่     

30 - 31 กรกฎาคม 2557 เพื่อน�าไปพัฒนาปรับปรุงงาน

ด้านการวจิัยของหน่วยงานต่อไป
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"Doing & Training"

Thai PBS ท�าสกูป๊ขา่วเกมปลอดภยัไวก้อ่น

จากสารเสพติด

 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ผู้สื่อข่าวจากสถานี

โทรทัศน์ Thai PBS ได้เดนิทางไปท�าสกู๊ปข่าวเกมปลอดภัย

ไว้ก่อนจากสารเสพติด ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 7 จังหวัดเชยีงใหม่ ซึ่งเป็นการถ่ายท�าระหว่าง

ที่ทีมวิจัยสารเสพติด หรือ “แก๊งค์ซ่า” สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ก�าลังลงพื้นที่บริการวิชาการแก่เด็ก

ในศูนย์ฝึกและอบรมฯ พอด ี โดยเกมปลอดภัยไว้ก่อนจาก

สารเสพตดินี้เป็นนวตักรรมในการเผยแพร่องค์ความรูเ้กีย่ว

กับสารเสพติดผ่านการเล่นเกม และถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณ

กนิษฐา  ไทยกล้า นักวิจัยจากศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ ซึง่การท�าสกูป๊ข่าวในเรือ่ง

นี้ จะเป็นการเผยแพร่แนวคิดในการผลิตเกม รวมไปถึง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกมปลอดภัยไว้ก่อนจากสาร

เสพตดิ ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศด้วย



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   15

...

แก๊งค์ซ่า ชวนเด็กแม่โจ้เล่นเกม

ปลอดภัยไว้ก่อนจากสารเสพติด

 ทีมวิจัยสารเสพติด (แก๊งค ์ซ ่า) สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร ์สุขภาพ น�าเกมปลอดภัยไว ้ก ่อนจาก                  

สารเสพตดิ ไปบรกิารวชิาการแก่นกัศกึษาคณะบรหิารธรุกจิ 

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชยีงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มถิุนายน 

2557 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพตดิ กฎหมาย

ทีเ่กีย่วข้อง รวมไปถงึวธิหีลกีเลีย่งจากสารเสพตดิ ผา่นการ

เล่นเกม อีกทั้งกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการประเมินผล    

การเล่นเกม เพือ่น�าข้อตชิมทีไ่ด้รบัมาปรบัปรงุพฒันาตวัเกม

ให้เหมาะส�าหรับคนทุกเพศทุกวัยอกีด้วย

ประชุมผู้บริหาร

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคณะและสถาบัน 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในโอกาสการประชุม           

ผู ้บริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ         

ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON ชัน้ 2 อาคาร 1 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เพื่อเป็นการพบปะและ        

สร้างความสัมพันธ์อันดี ร่วมถึงการสร้างความร่วมมือ      

ในด้านงานวิจัย ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องด้าน

วทิยาศาสตร์สุขภาพ ภายในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่อกีด้วย



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  16

...

บริการวิชาการ การให้ค�าปรึกษา และหาทางออก

ในการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านในการท�าอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง

 หน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันฯ น�าโดยคุณธัญภรณ์  เกดิน้อย หัวหน้าหน่วยฯ 

และคุณวมิลพรรณ  ลขิติเอกราช นักโภชนาการ เข้าพบปะ หารอื กับกลุ่มแม่บ้าน บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม่  

ที่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนาต�ารับอาหารสุขภาพโดยใช้ผลผลิตในท้องถิ่น เมื่อปี 2548 ซึ่งม ี               

นางสมศร ี สทิธปิัญญา เป็นประธานกลุ่ม หลังจากการด�าเนนิโครงการพัฒนาต�ารับอาหารในครัง้นัน้ ท�าให้กลุ่มแม่บ้านบ้านป่าไผ่ 

สามารถให้บรกิารประกอบอาหารจดัเลี้ยงในงานต่างๆ ทัง้ในชมุชน และนอกชมุชน เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นอาชพีเสรมิ

ได้ และสร้างความมัน่คงให้กบัครอบครวัได้เป็นอย่างด ีและเพือ่เป็นการขยายผลให้กบักลุม่แม่บ้านบ้านป่าไผ่ และสนบัสนนุ ส่งเสรมิ 

ให้งานบริการรับประกอบอาหารมีความเป็นมาตรฐาน และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สามารถประกอบเป็นอาชีพหลักได้อย่างยั่งยืน   

หน่วยวิจัยฯ จึงได้ท�าการส�ารวจความต้องการและปัญหาที่พบจากงานรับประกอบอาหารจัดเลี้ยง เพื่อน�าข้อมูลมาหาแนวทาง       

การส่งเสรมิ สนับสนุน เพิ่มศักยภาพและขดีความสามารถของบุคลากรภายในกลุ่ม ซึ่งจะได้มกีารหารอื และร่วมประชุมกับกลุ่มแม่

บ้านเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องอกีครัง้

โครงการ RV306

จัด Protocol Amendment training

 โครงการ RV306 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จัด Protocol Amendment 

training โดยมีคณะวิทยากรจาก AFRIMS Team มาให้  

ความรู ้เพือ่ท�าความเข้าใจร่วมกนัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง

โครงร่างการวิจัยหลังได้มีการด�าเนินการวิจัย ซึ่งในการ

อบรมครัง้นี้ก็มบีคุลากรทางการแพทย์ รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วข้อง

กับโครงการวิจัยของสถาบันฯ เข ้าร ่วมการอบรม                  

อย่างพร้อมเพรยีง ณ ห้องประชมุชัน้ 4 (ห้องเอนกประสงค์) 

อาคาร 1 เมื่อวันที่ 24 มถิุนายน 2557
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สถาบันฯ พร้อมภาคี ร่วมจัดท�าชุดโครงการ

ด้านสุขภาพอนามัย อ.อมก๋อย

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยนักวิจัย         

ของสถาบันฯ ร่วมกับนักวิจัยจากคณะสาขาวิทยาศาสตร์

สุขภาพและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ในการจัดท�าชุดโครงการด้านสุขภาพอนามัย 

อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม    

DONALD JEFFREY GIBSON ชัน้ 2 อาคาร 1 เพื่อช่วยกัน

ระดมความคิดและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ส�าหรบัการบรกิารชมุชนโดยม ีอ.อมก๋อย เป็นพื้นทีเ่ป้าหมาย 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

...

นักวิจัย จัดกิจกรรม

ถ่ายทอดรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพ

 ดร.ศักดา  พรงึล�าภู นักวจิัยอาวุโส และ คุณโพธิ์ศร ี ลลีาภัทร นักวจิัย จากหน่วยวจิัยโภชนาการ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์

สุขภาพ ร่วมด้วย คุณเรวัตร  พงษ์พิสุทธินันท์ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คุณสุภกิจ  ไชยพุฒ                

ผู้ช่วยนักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกันจัดกิจกรรมการถ่ายทอดรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพ ให้กับ   

กลุม่แม่บ้าน ณ ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑ์ถัว่ชวีภาพ บ้านท่าโป่ง ต.บ้านแม อ.สนัป่าตอง จ.เชยีงใหม่ ซึง่เป็นชมุชน

ต้นแบบที่ทางคณะนักวิจัยเลือกเพื่อลงพื้นที่ท�างานวิจัยในโครงการ “การสร้างชุมชนต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน

แปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ” และในขณะนี้     

ได้ด�าเนินงานวิจัยมาจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วชีวภาพได้อย่างหลากหลาย เช่น ข้าวเกรียบ ถั่วแผ่น (ถั่วเน่าแผ่น)   

น�า้พรกิคั่วทราย น�า้พรกิตาแดง เป็นต้น แต่ก็ยังขาดการท�าบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ดงึดูดลูกค้า และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสนิค้าได้ 

คณะนักวจิัยจงึได้ลงพื้นที่เพื่อน�าความรู้ด้านการบรรจุภัณฑ์แบบต้นทุนต�่าแต่มปีระสทิธภิาพ ไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน เพื่อที่จะได้

น�าไปใช้สร้างรายได้ และน�าไปสู่ความยั่งยนืในการผลติสนิค้าที่ได้มาจากงานวจิัยต่อไป
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"Activities"

 หล่อเทยีนพรรษา

       วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

          สมโภชเทยีนพรรษา

       วันที่ 4 กรกฎาคม 2557

ถวายเทยีนพรรษา

ณ วัดอุโมงค์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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ร่วมท�าบุญสบื

ชะตาเมอืงเชยีงใหม่

วันที่ 5 มถิุนายน 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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 "ร ่ วมแสดงความย ินด ี ก ั บ
ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม"่

ส�า นักบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้าย                   

วันสถาปนาครบรอบ 25 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2557

ส�านักหอสมุด เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา

ส�านักหอสมุด ครบรอบ 50 ปี วันที่ 19 มิถุนายน 2557

คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

ศึกษาศาสตร์ครบรอบ 46 ปี วันที่ 2 กรกฎาคม 2557

ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) เนื่องในพิธี

ท�าบุญครบรอบ 32 ปี ITSC วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
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ตารางกิจกรรม

นางสาวบงัอร  ศริโิรจน์ นกัวจิยัเชีย่วชาญ ปฏบิตังิานภาคสนาม โครงการ “การพฒันาศกัยภาพ

แกนน�าเครือข่าย “ฮักชุมชน” : ระยะที่ ๑” ติดตาม ประสานงานให้ค�าปรึกษากับคณะท�างาน 

พร้อมด้วย นายศิรเศรษฐ เนตรงามและนางสาวกลิ่นสุคนธ์ กันธาน้อย อ�าเภอสันก�าแพง 

อ�าเภอสันทรายและอ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม่

นางฉายสุรีย์  ศุภวิไล นักวิจัยช�านาญการ เข้าฝึกอบรม สัตว์ทดลอง ผู้ตรวจประเมิน              

คณะกรรมการก�ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

นางสาวจีรัง  ว่องตระกูล นักวิจัยช�านาญการพิเศษ ร่วมประชุมวิชาการ โครงสร้างและ      

การท�างานของโปรตนี The 7th Asia Oceania Human Proteome Organization (AOHUPO) Congress 

and the 9 the International Symposium of the Protein Society of Thailand โรงแรมมริาเคลิ   

แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นางสาวกนิษฐา  ไทยกล้า นักสถิติ ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อ TPD9: Lesson Learn from 

Mental Health Community Survey ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส      

อ�าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

นางสาวจรีงั  ว่องตระกลู นักวจิยัช�านาญการพเิศษ เข้าร่วมประชมุ มหกรรมงานวจิยัแห่งชาต ิ

2557 ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)            

ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์ 

กรุงเทพฯ

ประชุม Financial conflict of interests (FCOI)

แพทย์หญิงพัชรพรรณ  สุคนธเวศ แพทย์ประจ�าโครงการวิจัย และนางสาวศหัทยา          

กองสถาน พยาบาล เข้าร่วมประชุม Investigator Meeting โครงการวจิัย START ณ โรงแรม 

Grand Center Point Terminal กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการบรหิารสถาบันฯ ครัง้ที่ 6

ประชุมกลุ่ม 5 สถาบันวจิัย ณ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกรรณิการ์  บัวสุข Clinical QA Specialist เข้าฝึกอบรม การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ      

เอชไอว/ีเอดส์ ครัง้ที่ 13 (HIV / AIDS Workshop 2014) โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

นางธัญลักษณ์  ทองพันธุ์ พยาบาล, นางสาววลิาวัลย์  ชัยแก่น พยาบาล, นางสาวนฤมล  

เนตรผาบ, นายแพทย์วาที  สิทธิ นักวิจัย, นางกมลวรรณ  รัศมีโชคลาภ พยาบาล,     

นางสาวเวฬุร ี มโนยศ เภสัชกร, นางปิยะธดิา  สร้อยสุวรรณ เภสัชกร, นางสาวอารรีัตน์  

มีสา พยาบาลวิจัย, นางสาวโสภิดา  เกียรติเวชช์ พยาบาล เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ    

เรื่องการดูแลรักษาผู ้ติดเชื้อเอชไอวี การดูแลรักษาผู ้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่  13                        

ห้องคอนเวนชั่น เอบซี ีโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวทิ ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

นางฉายสุรีย์  ศุภวิไล นักวิจัยช�านาญการ เข้าฝึกอบรม กัมมันตรังสี การเพิ่มพูนความรู้       

เพื่อการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ             

ถนนวภิาวดรีังสติ กรุงเทพฯ

1 - 31    สงิหาคม 2557

  

4           สงิหาคม 2557    

6 - 8     สงิหาคม 2557

6           สงิหาคม 2557

7           สงิหาคม 2557

14          สงิหาคม 2557

15          สงิหาคม 2557

20          สงิหาคม 2557

27 - 29   สงิหาคม 2557

27-29     สงิหาคม 2557

28          สงิหาคม 2557

สิงหาคม 2557
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กันยายน 2557
12          กันยายน 2557

18 - 19   กันยายน 2557

19          กันยายน 2557

21          กันยายน 2557

24          กันยายน 2557

นายศุภชัย  ศักดิ์ขจรภพ นักวิจัย น�าเสนอผลงานวิจัย The Inhibition of Human                           

Immunodeficiency Virus-1 Intergration by Designed Zinc Finger Protein ในงานประชุมสัมมนา

วชิาการครัง้พเิศษ โครงการปรญิญาเอกกาญจานาภเิษก ครัง้ที่ 100 (RBJ Seminar Series C) 

เรื่อง "จากดุษฎีบัณฑิต คปก.สู ่อาจารย ์ที่ปรึกษา คปก. (Second Generat ion of                                           

RGJ-Ph.D. Advisors) โรงแรมเดอะสุโกศล ถนน ศรอียุธยา ราชเทว ีกรุงเทพฯ

นางสาวกนิษฐา  ไทยกล้า นักสถิติ เข้าร่วมประชุม และน�าเสนอผลงานในงานประชุม               

INEBRIA2014 "International Network on Brief Intervention for Alcohol & Other Drugs"                 

ณ Medical University of Warsaw Poland

ประชุมกรรมการอ�านวยการสถาบันฯ

วิ่งมหากุศลวันมหดิล

วันมหดิล
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

เปลี่ยน บรรยากาศ นั่งน้องแดง ลัลล้าไปสมโภช

เทียนพรรษา ณ ศาลาธรรม มช. ...ม่วนแต้ๆ
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ฉีกยิ้มกันแก้มปริ...ช่างภาพฝากขออภัย..คุงน้องไผ่ด้วยนะคะ..ไหงหลับตาง่วงอยู่คนเดียว...อัยย่ะ!

ขอใจแลกเบอร์โทร...ท่านก�าลังเข้าสู่บริการรับฝาก.....ยา... โนเกียที่พี่เก๋ใช้อยู่มีเสียงเรียกเข้าที่ทันสมัยขนาดนั้นเชียวหรือ
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พาชมแล็บเสร็จ...เราจะไปแว๊น..น  กันต่อ...นะฮ๊าฟ..ฟ..หุหุ

แหมนะ.. คือว่าโปสเตอร์ไกลไปหน่อยน่ะค่ะ Teacher พี่หยา จึงต้องใช้ ruler เป็นตัวช่วยนิดส์นุง  

 OK. Everyone, Please take a look!
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โอ้ว...ว พระเจ้า จอร์จ มานเป็น   

งานฝีมือที่น่าทึ่งมาก FANTASTIC  

ปราณีต วิจิตร ตระการตา....      

ไอ เลิฟ อิท!

(อภินันทนาการจากป้าพัตรของเรานั่นเอง 

เริ่ด..ค่ะ)

 RIHES Super Model! น�าทีม แถวหน้าโดย MON

บนCAT WALK ชั้นคลินิกเด็ก  อิจฉาจังเนอะ Slim & Slen

ผิดหูผิดตา...อ่านะ มีเคล็ดลับอะไรดีๆ บอกกันมั่ง..น๊า
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด

 วนันี้พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ดจะน�าเรื่องใกล้ตัวบนท้องถนนมาเล่าสู่กันฟัง พี่แมงเม้าท์ทราบมาว่าตัง้แต่วันที่ 1 สงิหาคมนี้ 

เป็นวันเริ่มให้บริการจัดระเบียบการขนส่งสาธารณะรูปแบบใหม่ของเมืองเชียงใหม่ โดยที่จะมีการก�าหนดให้รถโดยสาร              

ที่วิ่งมาจากอ�าเภอต่างๆ มีจุดจอดปลายทางแห่งเดียวกันที่สถานีขนส่งช้างเผือกแห่งเดียว  เพื่อนๆ ที่เดินทางโดยรถโดยสาร

ประจ�าทางบ่อยๆ จะได้รู้และปรับตัวก่อน  และก�าหนดให้สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จ�ากัด และเทศบาลนครเชียงใหม่               

จัดรถโดยสารรับช่วงต่อในเขตเมอืง
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 ระยะแรกได้ก�าหนดเส้นทางใหม่ น�าร่อง 12 เส้นทาง แยกเป็น

 1. รถสองแถวแดง จัดเดนิรถจ�านวน 11 เส้นทาง ระหว่างเวลา 05.00 – 20.00 น. มรีถออกทุกๆ 20 นาท ี     

ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย ส่วนพระภิกษุ สามเณร นักเรียน/นักศึกษาในเครื่องแบบ ค่าโดยสาร 10 บาท               

ตลอดสาย โดยมเีส้นทางต่างๆ ดังนี้

 สายที่ 1  หลัง มช. – สามกษัตรยิ์ – กาดหลวง – อาเขต 2 – กาดสามแยกสันทราย

 สายที่ 2 ห้วยแก้ว – กาดสวนแก้ว – ขนส่งช้างเผอืก – กาดหลวง –สถานรีถไฟ – อาเขต 2

 สายที่ 3  ขนส่งช้างเผอืก – ท่าแพ – สนามบนิ

 สายที่ 4  ขนส่งช้างเผอืก – นมิมานเหมนิทร์ – สวนดอก – สนามบนิ

 สายที่ 5  ขนส่งช้างเผอืก – เซ็นทรัลเฟสตวิัล – พรอมเมนาดา – สนามบนิ 

 สายที่ 6  ขนส่งช้างเผอืก – กาดหลวง – สวนดอก – โรบนิสัน – แยกสะเมงิ (หนองควาย)

 สายที่ 7  ขนส่งช้างเผอืก – สามกษัตรยิ์ – กาดหลวง – กาดสามแยกสันทราย

 สายที่ 8  ขนส่งช้างเผอืก – ศูนย์ราชการ – สนามกฬีา 700 ปี – โรงพยาบาลนครพงิค์

 สายที่ 9  ขนส่งช้างเผอืก –  กาดหลวง – หนองสี่แจ่งสารภี

 สายที่ 10  ขนส่งช้างเผอืก – กาดหลวง – สถานรีถไฟ – บวกครก 

 สายที่ 11  ขนส่งช้างเผอืก – ไนท์บาชาร์ – มงฟอร์ตประถม – จวนผู้ว่าฯ – ยุพราช
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 2. รถปรับอากาศ เทศบาลนครเชียงใหม่ มีรถ      

เดนิจ�านวน 1 เส้นทาง ระหว่างเวลา 05.00 น. – 20.00 น. 

มรีถออกทุก ๆ 20 นาท ีค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย 

 สายที่ 12 เมญ่า – เซ็นทรัลเฟสตวิัล – เซ็นทรัล 

แอร์พอร์ต – ปางสวนแก้ว – เมญ่า (วนซ้าย-วนขวา)

 3. รถแดงเสรมิพเิศษ ส�าหรับ นักเรยีน / นักศกึษา

ในเครือ่งแบบ จ�านวน 3 เส้นทาง โดยก�าหนดช่วงเวลาเดนิรถ

ช่วงเช้าระหว่างเวลา 06.00 น. – 09.00 น. และช่วงเย็น

ระหว่างเวลา 15.00 น. – 18.00 น. อัตราค่าโดยสาร            

10 บาทตลอดสาย ดังนี้

 สายที่ 1 พ.  ขนส่งช้างเผือก –  มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่  –  มหาวทิยาลัยราชมงคลล้านนา

 สายที่ 2 พ.  ขนส่งช ้างเผือก –  โรงเรียน           

ปรนิส์รอยส์ – โรงเรยีนดาราวทิยาลัย

 สายที่ 1 พ.  ขนส่งช้างเผอืก – โรงเรยีนยุพราช 

– โรงเรยีนวัฒโนทัยพายัพ 

 นีก่ค็อืเส้นทางทีพ่ีแ่มงเมาท์น�ามาให้ เพือ่นๆ ได้ รู้เส้นทาง และวางแผนการเดนิทางในกรณทีีต้่องใช้รถ

โดยสารสาธารณะ
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I  English
By Kittipong & Arunrat

 ก่อนปิดต้นฉบบักม็ขี่าวเศร้าเกดิขึ้น เครือ่งบนิของสายการบนิมาเลเซยีแอร์ไลน์ เทีย่วบนิ MH17 ตก ในจ�านวน

ผูโ้ดยสารสองร้อยกว่าคนมผีูท้�างานด้านเอดส์ทีก่�าลงัเดนิทางไปร่วมประชมุ International AIDS Conference ทีเ่มลเบอร์น

หลายคน รวมทัง้ Dr.Joep Lange อดตีประธาน International AIDS Society (IAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดการประชุม   

ดังกล่าวทุกสองปีและด�ารงต�าแหน่งเป็น Co-Director ของ HIV-NAT สถาบันฯ (ACTG & IMPAACT) ได้ร่วมมือ          

ด�าเนินงานวิจัยของ HIV-NAT หลายโครงการกับ AIDS Research Center ของสภากาชาดไทยด้วย ก็เลยจะขอน�า       

ศัพท์แสงและวลี ประโยคที่ใช้ในสถานการณ์แบบนี้มาเล่าสู่กันฟัง โดยจะขอแบ่งเป็นสองส่วน คือ การแจ้งข่าวและ   

การแสดงความเสยีใจ นอกจากนี้ก็จะพูดถงึศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับการบ�าเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ
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 การแจ้งข่าว

 It is with great sadness that we announce the death of ..... who passed away on [date] by [accident etc.]. 

 On [date], we learned of the passing, the sudden and completely unexpected passing of a dear friend ….

 It is with deep sadness that we have to inform you that we lost …. on [date] by [accident etc.]. 

 การแสดงความเสียใจ ที่เห็นใช้กันบ่อยโดยเฉพาะในโลกโซเชียลก็คือ Rest In Peace หรือ R.I.P.         

ซึ่งเอามาจากค�าที่นิยมแกะบนหินหลุมฝังศพ แต่หากอยากจะแสดงความรู้สึกมากกว่านั้นก็ลองดูตัวอย่าง

ประโยคต่อไปนี้

We are all deeply saddened by her/his sudden passing away and will miss her/his presence.

We are so, so sorry for your loss. Please accept our deepest condolences. 

We want to extend our sincerest condolences to you and your staff for this great loss.

Our deepest and heartfelt condolences to her/his family and friends. 

We are keeping all of you in our thoughts and prayers.

You are in my thoughts and prayers and I hope that the healing process moves quickly. 

 ในส่วนของการบ�าเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ หากจะต้องบอกกล่าวเป็น          

ภาษาอังกฤษ มีศัพท์ที่ต้องใช้ คือ

 การบ�าเพญ็กศุลตอนกลางคืน Buddhist wake หรือเรียก evening wake กไ็ด้

 การสวดโดยพระสงฆ์ Buddhist chanting

 การฌาปนกิจ ถ้าเป็นการเผาใช้ cremation แต่ถ้าเป็นการฝังใช้ funeral

 เงินร่วมท�าบุญ monetary gift 

 ผู้ไปร่วมงานบ�าเพ็ญกุศล mourner 



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  32

ย�า่เท้าทัว่ไทย ไปทัว่โลก
Once upon a time in U.S.A
         อังคณา  ศรตีา
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 เราเริ่มออกเดินทางจากไทยในวันที่ 15 มิ.ย. และถึง กรุง วอชิงตัน ดีซ ี           

ในวันที่ 15 มิ.ย. ฟังดูเหมือนใช้เวลาไม่กี่ช่ัวโมงในการเดินทาง แต่เนื่องด้วยเวลา               

ที่อเมริกาช้ากว่าบ้านเรา 11 ชั่วโมง ดังน้ันระยะเวลาเดินทางทั้งหมดจงึอยู่ที่ประมาณ

เกือบ 20 ชั่วโมง จากคนที่เคยเดินทางแค่ เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ พอมานั่งเครื่อง          

ในระยะเวลาที่นานเช่นนี้ จงึเล่นเอาเหน็บชากนิไปหลายรอบ

 IMPAACT Annual Meeting ปีนี้จัดที่  Marriott Hotel (ไม่รู้เหมอืนกันว่าปีอื่น

จัดที่ไหน เพราะเพิ่งเคยมาเป็นปีแรก 555) โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 - 20 มิ.ย.               

โดยได้จัดห้องประชุมออกเป็นห้องๆ แยกรายละเอยีดตาม Protocol ตามหัวข้อต่างๆ  

มีการ refresh protocol, update protocol ที่ปิดไปแล้ว, ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่,            

และที่ก�าลังจะเปิด  โดยมนีักวจิัยจากทั่วโลกเข้าฟังมากมาย
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 หลังจากประชุมเสร็จในแต่ละวันก็เป็นเวลา      

ออกท่องโลกกว้าง 555 โดยมีพาหนะคือ Metro (รถไฟฟ้า

ใต้ดิน) และเดินเป็นส่วนใหญ่ สถานที่ที่ต้องไปเมื่อมาถึง 

Washington DC แล้วคือThe Smithsonian Institution    

เพราะเป็นแหล่งรวมของพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลย  

ก็ว่าได้ เพราะมถีงึ 19 แห่ง

 ส่วนแหล่ง shop สนิค้า Brand name  เครือ่งส�าอาง 

และสินค้าอื่นๆ ตามใบสั่ง ต้องไปที่ The fashion centre         

at Pentagon City ,ร้าน Nordstrom’s Rack ,ร้าน Marshall 

สนิค้ามมีากให้เลอืกสรร การเดนิ Shop ในต่างแดนท�าให้รู้ว่า 

มีเงินไม่พอต้องมีแรงด้วยค่ะ 555 เพราะเหนื่อยมาก            

และต้องไปเหนื่อย อีกครั้งที่สนามบินเพราะกระเป ๋า                   

น�้าหนักเกิน ดังนั้นจึงต้องยอมสูญเสียบางอย่าง เพื่อรักษา

บางอย่างไว้ 555
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 การไปอเมริกาครั้ งนี้ท�าให ้ เห็นหลายอย่าง               

ที่ต ่างจากบ้านเราไม่ว ่าจะเทคโนโลยีที่ เจริญก้าวหน้า        

ความสะอาดของบ้านเมือง และที่ส�าคัญคือความมีระเบียบ

วินัย ดูได้จากการต่อแถวขึ้นรถสาธารณะ (ถึงแม้อาจจะ        

ไม่เป๊ะเหมอืนในญี่ปุ่น แต่ก็มรีะเบยีบวนิัยมากกว่าเมอืงไทย) 

ไม่มมีนุษย์ป้าที่เอาตัวเองว่า และจ้องที่จะแซงควิตลอดเวลา

เหมือนในเมืองไทย จึงคิดว่าถ้าเราจะพัฒนาประเทศไทย      

ให้เท่าเทียมกับนานาประเทศควรเริ่มจากตัวบุคคลและ       

เริ่มจากตัวเราก่อน แลดูจริงจังมาก 555 ต่อไปมาพูดถึง

อาหารการกิน เมื่อไปอยู ่ต่างแดนท�าให้รู ้ถึงคุณค่าของ   

อาหารไทยขึ้นมาทันที โดยเฉพาะ มาม่า กับ ปลากระป๋อง 

และจัดได้ว่าเป็นอาหารหลักเลยทีเดียว เพราะราคาอาหาร  

ที่นั้นค่อนข้างสูงถ้าทานทุกวันเกรงว่าค่าเบี้ยเลี้ยงคงไม่พอ 

อาหารประเภทนม เนย ขนมปัง ที่นี่จะถูกกว่าอาหาร           

เพื่อสุขภาพอย่างผักและผลไม้ เห็นแล้วอยากจะเอา    

โครงการหลวงไปเปิดที่น่ัน ส่วนในเรื่องของที่พักพวกเรา      

พกักนัทีโ่รงแรม Hampton Inn พกัทีน่ีส่ะดวกสบายดทีกุอย่าง 

ยกเว้น ในห้องน�้าไม่มทีี่ฉดีก้น (คงจะเป็นกันทุกที่)

 การเดินทางไปอเมริกาคร้ังนี้ เป ็นการสัมผัส 

ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่อาจไม่มวีันได้พบเจอ ถ้าไม่ได้เดนิทาง

มายงัต่างประเทศ ขอบคณุหวัหน้าและคณุหมอที ่site ส�าหรบั

การดูแลและช่วยเหลือท�าให้สามารถปรับตัว(อย่างรวดเร็ว)

เข้ากับสังคมอเมริกันได้ และมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่นั่น  

ถงึแม้จะเป็นระยะเวลาเพยีงแค่ 1 อาทติย์ ............
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ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก

เดินช้า...ที่มาเก๊า
คนึงนุช ลังกากาศ /

ศกุด์ิมณี สายะสติ
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 ม าเก๊าเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสท�าให้สถาปัตยกรรมและสถานที่         

ส�าคัญต่างๆ ของที่นี่เป็นสไตล์ตะวันตกแต่เมื่อเดินเข้าไปในซอย ก็จะพบอาคารบ้านเรือน     

และผู้คนที่อยู่ที่นี่ก็ยังมีวิถีวัฒนธรรมแบบจีนอยู่ ซึ่งมาเก๊าจึงกลายเป็นเมืองที่มีส่วนผสม       

ของความเป็นตะวันออกและตะวันตกได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรม       

หรอืวัฒนธรรมความเป็นอยู่
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 พีจ่ิ๋ม ศกุดิม์ณกีบัอ้อย เรยีกการเดนิทางครัง้นี้ว่าแบ๊กแพ๊ค

แบบเดนิช้า เพราะเราเดนิทางด้วยสายการบนิโลว์คอสบนิตรงจาก

เชยีงใหม่-มาเก๊า พักโรงแรมแบบ budget ราคาไม่แพงจนเกนิไป 

อากาศในมาเก๊า เยน็สบายเหมาะกบัการเดนิเทีย่วแบบช้าๆ เรือ่ยๆ 

ไม่รบีเร่งอะไร ไม่ต้องรบีตื่น ไม่ได้ก�าหนดว่าวันนี้ต้องไปที่ไหนบ้าง 

กี่ที่ กี่แห่ง ที่ละกี่นาท ีเรามักจะใช้ค�าว่า ให้ข้างหน้าเป็นไป

 เราเริ่มต้นจากจตุรัสเซนาโด้ หรือ Senado Square          

ซึ่งเป็นลานสาธารณะขนาดใหญ่ เป็นย่านชอปปิ้งที่ส�าคัญและเป็น

สถานที่ที่ มี เอกลักษณ ์มากก็คือทางเดินปูด ้วยกระเบื้อง                       

เป็นลายลอนคลื่น คล้ายคลื่นทะเล ซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนก็      

นัง่กบัพื้นเพือ่ถ่ายรปูกบัลายคลืน่นี้ด้วย เพือ่เป็นทีร่ะลกึว่าครัง้หนึง่

ได้เคยมามาเก๊าแล้ว ส่วนตัวเองนั้นเวลาไปเที่ยวต่างประเทศ      

ชอบที่จะซื้อโปสการ์ดมาเป็นของที่ระลึก แล้วยังชอบเขียน

โปสการ์ดและส่งกลับมาให้ตัวเองอีกด้วย เพราะคิดว่าเมื่อเวลา 

ผ่านไปแล้วกลับมาอ่านโปสการ์ดเหล่านั้น เราจะได้จ�าความรู้สึก

ต่างๆ ตอนที่ไปเที่ยวได้เหมอืนเดมิ

 เราแวะเข้าไปรับแผ่นพับ ข้อมูลการท่องเที่ยวจาก        

ศนูย์การท่องเทีย่วมาเก๊าทีต่ัง้อยูใ่นตกึในบรเิวณจตรุสัเซนาโด้นี้เอง  

และเริ่มเดนิตามแผนที่ไปยังสถานที่ส�าคัญต่างๆ ในเขตเมอืงเก่า

 อาคารตรงข้ามกันจตุรัสเซนาโด้ คือ Leal Senado     

Building อาคารนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1784 เป็นหอประชุม

เทศบาลมาเก๊าแห่งแรกและยังคงใช้งานมาจนทุกวันนี้ อาคาร    

แห่งนี้เป็นอาคารสไตล์นีโอคลาสสิค และได้สงวนก�าแพงหลัก    

และแผนผังเดิมเอาไว ้ รวมถึงสวนด้านหลังอาคารไว ้ด ้วย                   

ชัน้หนึ่งของอาคารด้านในเป็นห้องประชุมพธิกีาร
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 เดนิตามป้ายไปเรื่อย จนไปถงึ St. Lawrence’s Church 

โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยนักบวชเยซูอิตเมื่อตอนกลางศตวรรษ

ที่ 16 เป็นหนึ่งในสามของโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า เราได้เข้าไป

น่ังพักในโบสถ์แห ่งนี้ ภายในโบสถ์มีความสวยงาม เงียบ                

พลอยท�าให้จติในรูส้กึสงบด้วยเสยีดายทีไ่ม่มรีปูบรรยากาศด้านใน

ให้ชม เพราะดันเห็นว่ามีป้ายห้ามถ่ายรูป แต่นักท่องเที่ยวหญิง   

สองคนด้านหน้านั้นมีแอบถ่ายรูปด้านในด้วย...เห็นนะ!! พอเห็น

แบบนั้นแล้ว ท�าให้รู ้สึกไม่ดีเลย เพราะเวลาเราไปเที่ยวที่ไหน        

เราควรเคารพกฎระเบียบของสถานที่นั้นๆ ก็เลยออกมาถ่ายรูป 

ตรงด้านหน้าดกีว่า

Leal Senado Building
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 หลังจากนัน้ ก็ใช้เวลาเดนิไปตามเนนิสักพักก็มาถงึ Penha Church หรอืโบสถ์เพนญ่า ตัง้อยู่บนยอดเขา Barra Hill สร้างขึ้น  

เมื่อปี ค.ศ.1622 จากจุดนี้สามารถมองลงมาจะเห็น อ่าวบาร์ร่า เก๊าทาวเวอร์ และววิรอบๆ เมอืงมาเก๊าได้เกอืบหมด บรเิวณโบสถ์นี้  

เราเห็นคู่แต่งงานหลายๆ คู่ที่มาถ่ายรูปส�าหรับงานแต่งงาน ในวันนั้นแค่ช่วงครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ที่น่ันก็มีประมาณ 4 คู่แล้ว ตอนที่เดิน

เข้าไปในโบสถ์ก�าลังมีพิธีที่แม่ชีก�าลังสวดกันอยู่ เสียงไพเราะกังวาลในโบสถ์ เลยได้โอกาสเข้าไปนั่งฟัง พร้อมกันพักเหนื่อยไปในตัว      

สักพักก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในโบสถ์อีก 3-5 คน พร้อมกันถ่ายรูปพูดคุยกัน แม่ชีจึงหันมา ท�าตาดู พร้อมกับท�าท่าให้            

เงยีบเสยีง เราจงึรบีเดนิออกมา

 เดนิลงจากโบสถ์เพนญ่า ตามป้ายบอกทางลงมานั่งพักที่จตุรัสลเิลาและ Moorish Barracks หรอื ค่ายทหารมัวร์ เป็นอาคาร

สไตล์นีโอคลาสสิค ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารส�านักขนส่งทางทะเลและทางน�้า และมีห้องเล็กๆ ที่เข้าไปชมเหมือนนิทรรศการการขนส่ง    

ทางทะเล ซึ่งเราใช้เวลาที่นี่น้อยมากเนื่องจากดูเหมือนเป็นสถานที่ท�างาน เพราะเห็นมีคนเดินเข้าออกห้องที่ดูเหมือนเป็นห้องท�างาน   

เสยีมากกว่า

 ระหว่างทางที่เดินไปยังสถานที่ต่างๆ อาจจะมีหลงบ้าง งงบ้าง เราเดินไปเรื่อยๆ ช้าๆ มีแวะถ่ายรูป มีแวะชิมขนมตามร้าน        

เบเกอรี่ ขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของมาเก๊าบ้าง ชิมไว้ก่อน ยังไม่ซื้อ เพราะไม่งั้นต้องเดินหิ้วของพะรุงพะรังไปทั้งวัน เพราะขนมที่ชิมไป    

ลองไปนัน้อร่อยไปเสยีทุกอย่าง 
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 เดินตามทางมาเรื่อยก็มาเจอวัดอาม่า หรือ A-Ma Temple วัดอาม่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็น      

สถานที่เฉลิมฉลองเจ้าแม่มาจู่หรือเทพธิดาแห่งท้องทะเล ผู้ซึ่งปกปักรักษาชาวประมงและคนเดินเรือในเมือง วัดตั้งอยู่บนหน้าผา        

ท�าให้มบีรรยากาศที่เงยีบสงบ ลมพัดเย็นสบาย และมวีวิทวิทัศน์ที่สวยงาม  วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญของมาเก๊า มคีนมา 

กราบไหว้ แสดงความเคารพ ขอพรมากมาย กล่องบริจาคที่ตั้งด้านหน้าเห็นธนบัตรหลายประเทศมาก กลิ่นและควันธูปตลบอบอวล  

ไปทั่วบรเิวณ

 หลังจากออกจากวัดอาม่า เราก็ไปยนืงงกับแผนที่รถเมล์ หาสายรถเมล์จะไปอีกฝั่งเมือง เพื่อที่จะไปชมรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม  

แล้วก็มคีุณลุงชาวจนีคนหนึ่งมายนืมองพวกเราแล้วก็ส่งภาษาจนีแบบโช้งเช้งๆ ใส่เรา ซึ่งเราก็งงกันใหญ่ นกึประมาณว่าลุงคนนี้อัลไล  

ชี้ป้ายรถเมล์ ชี้จุด ชี้ถนน ชี้ไปในวัด ชี้มาที่พวกเรา ในใจก็นกึต่อไปว่า อัลไลค๊าคุณลุง?!?! หลังจากที่อัลไลในใจไปหลายตลบ เมื่อลุงชี้

มาที่แผนที่ในมือเรา เหมือนมีอะไรดลใจให้รู้ว่าคุณลุงคนนี้ต้องการอะไรจากเรา เลยชี้ไปที่สัญลักษณ์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่เราก�าลัง   

จะไปให้คุณลุงดู แล้วก็โช้งเช้ง ชี้จุด ชี้ถนน อะไรอกีหลายครัง้ และก็เดนิไป เราหันมามองมาหน้ากัน งงที่สุด!! คุณลุงหยุด แล้วก็หันมา 

กวักมือเรียกเราให้เดินตามลุงไป ตัดสินใจเดินตามคุณลุงข้ามถนนไปอีกฝั่งโดยมีระยะห่างนิดหน่อย พอเดินข้ามไปที่ป้ายรถเมล์อีกฝั่ง 

ลุงก็อกีโช้งเช้งๆ ชี้หมายเลขป้ายรถเมล์และชี้รูปในแผนที่ให้ แล้วก็เดนิขึ้นรถเมล์อกีคันที่เข้ามาจอดจากไป 
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 เรานัง่รถเมล์สายทีค่ณุลงุบอกเอาไว้ รถเมล์ทีน่ี ่ให้บรกิาร

คลอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งเมือง ชื่อถนนหรือจุดจอดป้ายรถเมล์ที่นี่

จะใช้ภาษาโปรตุเกส ท�าให้ค่อนข้างสับสนอยู่เหมอืนกัน รถเมล์วิ่ง

ผ่านโรงแรมชื่อดัง คาสโิน สุดท้ายก็มาถงึรูปปั้นเจ้าแม่กวนอมิ

 

 รปูป้ันองค์นี้เป็นรปูป้ันทีท่างโปรตเุกสสร้างไว้เป็นอนสุรณ์

ในโอกาสที่ส ่งมอบมาเก๊าคืนให้กับประเทศจีน ซึ่งสามารถ           

เดินเข้าไปใต้ฐานรูปปั้นได้ เพราะข้างในมีการจัดแสดงประวัต ิ 

ความเป็นมาเหมอืนพพิธิภัณฑ์ และบรเิวณรอบๆ สามารถนั่งเล่น

พักผ่อนได้ เพราะตดิกับทะเล และมคีวามเงยีบสงบเหมาะกับการ

เดนิเล่นกนิลมอกีด้วย
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  หลังจากไปนั่งพักผ่อนบริเวณ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม เราได้เข้าไปในคาสิโน ไม่ได้อยากไปแสวงโชคแต่อย่างใด เข้าไปเพราะ

ร่างกายเรยีกร้องหาห้องน�า้ต่างหาก หลงัจากนัน้กไ็ด้ลองเดนิไปดใูนบรเิวณคาสโินว่าเป็นอย่างไร เดนิๆ ดไูปเรือ่ยไม่ได้เล่นอะไรสกัอย่าง 

เพราะมองดแูล้วไม่เข้าใจว่าอะไรเล่นอย่างไร และในเขตคาสโินไม่อนญุาตให้ถ่ายรปู และเหมน็กลิน่บหุรีม่าก ก่อนเข้าไปในบรเิวณทีเ่ล่น

จะมเีจ้าหน้าที่ตรวจตรงทางเข้าเพราะเป็นกฎหมายห้ามเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี เข้าไปในเขตคาสโิน

 แวะเดนิลดัเลาะไปตามทางเรือ่ยๆ กไ็ปพบกบัป้ายโรงแรม Wynn Macau และรอชมการแสดงน�า้พ ุการแสดงนี้มใีห้ชมเป็นรอบๆ 

ประมาณ 15 นาทีต่อชุด ซึ่งแต่ละชุดจะมีเพลงบรรเลงแตกต่างกันไป บางช่วงเป็นเพลงคลาสสิก บางช่วงเป็นเพลงบรรเลงที่ม ี             

เครื่องดนตรีประเภทขลุ่ย พิณเหมือนที่เราเคยได้ดูหนังจีนก�าลังภายใน  นอกจากเพลงบรรเลงประกอบแล้วยังมีแสงไฟสีต่างๆ                

และบางช่วงก็มีการพ่นไฟประกอบกับดนตรีอีกด้วย เรานั่งพักผ่อนและชมการแสดงน�้าพุที่สวยงาม และตื่นตาตื่นใจนี้อยู่พอสมควร       

ก็ไปเดนิชมเมอืงกันต่อ

 เดนิมุดทางทางลอดใต้ดนิเยื้องหน้าโรงแรม Wynn ขึ้นมา ก็เจอกับคาสโินลสิบัว, แกรนด์ลสิบัวซึ่งเป็นคาสโินเก่าแก่ของมาเก๊า 

ที่นี่เหมือนเป็นศูนย์กลางของเมือง ศูนย์กลางคาสิโนเพราะไม่ว่าจะหันไปทางใดก็จะเห็นไฟประดับประดา สีสันสดใส ดึงดูดใจ                   

นักท่องเที่ยวและนักแสวงโชคทัง้หลาย......


