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ารสถาบัน ฯ ฉบับนี้ เข้าสูฉ่ บับที่ 3 แล้ว ออกมาในช่วงเดือนตุลาคม 2554
ซึ่งถือเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างมาก ต่อประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของสถาบันฯ อันเป็นที่รักของเราทุกคน เพราะ
“สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
ได้รับการสถาปนาจัดตั้งขึ้น
เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากับคณะหนึง่ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นั บ ถึง ปั จจุ บ ั น ก็ ม ีอ ายุ ค รบ 33 ปีเ ต็ ม ถื อ เป็ นเลขสวยใช้ได้ทีเดีย ว
รศ.
กั
นพ.
ศิ ศ (แต่ไม่ได้บอกใบ้หวย ให้ไปแทงกันนะครับ เพราะรู้สึกเลข 33 จะออกไปก่อน
ล
เ
า
สวุ ฒ
ั น์ จรยิ
หน้านี้แล้วเป็นเลขท้ายสองตัวของรางวัลที่ 1 ในงวดวันที่ 1 กันยายน 2554
ที่ผ่านมา ยังไงในทางสถิติคงไม่ออกซ้ำอีกแน่ในระยะใกล้ ๆ นี้ ไม่เชื่อก็ไปปรึกษา กับพี่น้อง อันธิกา
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ (ไม่ใช่ด้านหวย) ของสถาบัน ฯ ดูเอง ถึงได้บอกว่าเลขสวยใช้ได้“ทีเดียว”
ไม่น่าจะใช้ได้ “หลายที”ติดกัน ส่วนเลข 11 นี่ จะมีโอกาสออกไหม ก็ไม่รู้เหมือนกัน เขียนไปเขียนมา
เดี๋ยวจะถูกตั้งข้อสงสัยว่า ตกลงเราอยู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ หรือวิจัยไสยศาสตร์ กันแน่ ! ยังไง
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ? แฮะ แฮะ..)
เวลาที่ผ่านไป 33 ปี หากบวกกับสมัยที่ก่อตั้งครั้งแรกเป็น “ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและ
ทุโภชนาการ” ขึ้นอยู่กับคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เราน่าจะมีอายุกว่า 44 ปีเข้าไปแล้ว
หากเป็นมนุษย์ ก็ถือว่าเป็น ช่วงวัยกลางคน หรือ อาจเรียกให้ฟังดูดีขึ้นในภาษาวิชาการสาธารณสุข
ถือเป็นช่วงวัยเจริญพันธุ์ ฟังดูคำนีน้ า่ จะให้ความรูส้ กึ ทีด่ กี ว่า เพราะสถาบัน ฯ ของเรายังมีการเจริญเติบโต
มาอย่างต่อเนือ่ งจริง ๆ นับจากวันแรกเกิดมา หากลองมองย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับตอนทีเ่ ราคลอด
ออกมาเป็นสถาบัน ฯ ใหม่ ๆ เรามีบคุ ลากรทำงานอยูใ่ นสถาบัน ฯ เพียงไม่กส่ี บิ คน แต่ตอนนีเ้ รามีบคุ ลากร
ที่ทำงานอย่างทุ่มเท ใช้ชีวิตทำงานร่วมกันในสถาบัน ฯ แห่งนี้ มากกว่า 300 ชีวิตแล้วอาจารย์และพี่ ๆ
หลายท่านที่ทำงานอยู่กับสถาบัน ฯ ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกในช่วงแรก ๆ ก็ค่อย ๆ ทะยอยเกษียณกันไป
ปีละรายสองรายแม้แต่เดือนกันยายน 2554 นี้ ก็มบี คุ ลากรของสถาบัน ฯ เกษียณพร้อมกันอีก 4 ราย มี
คุณดาริการ์ จิตต์ปราโมทย์ คุณทิพย์วัลย์ เพชรเทศ คุณถนอม ศรีสำอางค์ และคุณศรีพรรณ
สุขเขียว ทำเอารู้สึกใจหายไปเหมือนกัน ที่พี่ ๆ ซึ่งเรามักเห็นหน้ากันอยู่ทุกวัน โดยเฉพาะคุณถนอม
ทีข่ บั รถสถาบัน ฯ ให้พวกเราได้นง่ั อยูบ่ อ่ ย ๆ และป้าติว๋ ทีม่ คี วามสำคัญต่อภาวะปากท้อง และโภชนาการ
ของผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน ฯ เวลาที่มีการจัดประชุม เราคงจะไม่ได้เห็นหน้าพี่พี่เหล่านี้
อีกแล้วที่สถาบัน ฯ นับจากเดือนตุลาคมนี้ เพราะถึงเวลาที่ผู้อาวุโสของเรา (ฟังดูเพราะกว่าใช้คำว่า
“ผู้สูงวัย”) เหล่านี้จะได้อยู่บ้านพักผ่อน เลี้ยงหลาน ทำสิ่งที่อยากทำในชีวิตหลังวัยเกษียณ หลังจากที่
ท่านได้อุทิศทุ่มเททำงานให้กับองค์กรมานานจนอายุครบ 60 ปี ถือว่าทุกท่านล้วนเป็นกำลังสำคัญส่วน
หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการบุกเบิกและช่วยบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ความสำเร็จของสถาบัน ฯ ร่วมกัน
ดิ์
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อายุเป็นเพียงตัวเลข อย่างที่เรามักจะพูดปลอบใจกัน แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าอายุที่มากขึ้น ก็คือ ในแต่ละช่วงเวลานาทีที่ผ่านไป
นั้น สถาบัน ฯ ของเราได้สร้างคุณค่าการวิจัยด้านวิทยาศาตร์สุขภาพ และการให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ต่อสังคมไทย
และสังคมโลกโดยส่วนรวมได้อย่างคุ้มค่ากับที่เราได้ก่อเกิดมาเป็นสถาบันวิจัย ฯ หรือไม่มากกว่า หากมองดูจากความสำเร็จและชื่อเสียง
ของสถาบัน ฯ ที่พวกเราทุกคนมีส่วนช่วยกันสร้างและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน น่าจะคุ้มค่ากับที่เวลาที่ผ่านไปพอควร การที่
สถาบันฯได้รบั ทุนวิจยั ขนาดใหญ่จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสถาบันวิจยั สุขภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา การมีภาคีเครือข่าย
ทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในประเทศและนานาประเทศ จนงานวิจัยหลายชิ้นได้รับความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้
แก่สถาบัน ฯ ภาคีวิจัยที่มีความสำคัญและถือเป็นเพื่อนร่วมเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ของเราที่ผ่านมาภาคีหนึ่ง ก็คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ศาสตร์จาร์ยนายแพทย์เคนราด เนลสัน ต่อเนื่องมาจนถึง
ศาสตราจาร์ย ดร.เดวิด เซเลนตาโน และศาสตราจาร์ยนายแพทย์คริส เบเยอร์ ที่ถือเป็นผู้อาวุโสด้านการวิจัยสาธารณสุขที่มสี ว่ น
ช่วยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของสถาบันฯ ให้เราสามารถเติบใหญ่อย่างต่อเนือ่ งในระยะกว่ายีส่ บิ ปีทผ่ี า่ นมา และอีกกลุม่
ที่ถือเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงต่อพวกเราชาวสถาบัน ฯ ที่ขาดไม่ได้ หากขาดท่านเหล่านี้ อาจไม่มีสถาบัน ฯ ที่เติบใหญ่มาได้จนถึงวันนี้
ก็คือ ท่านอาจาร์ยทุกท่านที่เป็นอดีตผู้อำนวยการของเรา ตั้งแต่สมัยแรกที่จัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ คือ
ศาสตราจาร์ยนายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี ตามมาด้วย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุษา ธนังกูล ผู้อำนวยการท่านแรกเมื่อจัดตั้งเป็น
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ แยกออกมาจากคณะแพทยศาสตร์ ต่อเนือ่ งมาจนถึงสมัยของ ศาสตราจาร์ยนายแพทย์ธรี ะ ศิรสิ นั ธนะ
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบัน ฯ ท่านที่ 8 ที่ทำให้เราได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นหน่วยวิจัยทดลองทางคลินิก (Clinical Trial Unit) โดยตรง
ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติ ของสหรัฐ เป็นครั้งแรก ซึ่งทำให้เราได้รับทุนวิจัยขนาดใหญ่เป็นเวลาติดต่อกัน 7 ปี
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549 ซึง่ กำลังจะครบภายในปีสองปีหน้าข้างหน้านี้ จึงถือเป็นภาระทีท่ า้ ทายพวกเราในรุน่ ปัจจุบนั ทุกคนว่า จะสามารถสมัคร
และผ่านการคัดเลือกให้เข้าเป็นหน่วยวิจยั ทดลองทางคลินกิ ต่อได้อกี สมัยหรือไม่ แต่สง่ิ ทีผ่ มเชือ่ มัน่ ว่า พวกเราทุกคนมีแน่ ๆ ก็คอื การทุม่ เท
ความสามารถของแต่ละคน การทำงานร่วมกันเป็นทีมหนึ่งเดียวโดยมีสถาบัน ฯ เป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคน การมีความเสียสละ
ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม และการเป็นผู้มีจิตอาสา ในการสรรสร้างสิ่งดีงามเพื่อให้สถาบัน ฯ ที่เรารัก สามารถสร้างผลงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการที่หลากหลาย มีคุณค่า สามารถนำงานวิจัยและความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยแก้ไขปัญหา
โรคภัยไข้เจ็บ และสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชนไทยและประชาชนทั่วโลกครับ
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ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย
ทีมนักวิจยั ด้านเอดส์ของสถาบันฯ และนักวิชาการสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุข
เชียงใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เดินทางไปร่วมประชุมและนำเสนอ
ผลงานวิชาการ ณ ทีป่ ระชุมนานาชาติเรือ่ งโรคเอดส์ในเอเชียและแปซิฟกิ ครัง้ ที่ 10
(10th International Conference on AIDS in Asia and Pacific, ICAAP
10th) เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระหว่างวันที่ 26-30
สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยมีผลงานวิจัยของสถาบันฯ ได้รับเลือกให้นำเสนอ
ในที่ประชุมจำนวน 8 เรื่อง เป็นการนำเสนอด้วยวาจา 2 เรื่อง และโปสเตอร์ 6
เรื่อง การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ 4,000 คน จัดขึ้น ณ
ศูนย์แสดงสินค้าและประชุมปูซาน (Busan Exhibition and Convention Center,
BEXCO) เมืองปูซาน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองและเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของ
เกาหลีใต้ การประชุมนานาชาติเรือ่ งโรคเอดส์ในเอเชียและแปซิฟกิ เป็นการประชุม
วิชาการด้านโรคเอดส์ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคและเป็นอันดับสองของโลกรองจาก
งานประชุมเอดส์โลก จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยจังหวัดเชียงใหม่เคยเป็นเจ้าภาพแล้วเมื่อปี
พ.ศ. 2538 สำหรับการประชุมครั้งหน้าจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2556
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ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม
โครงการ
ชื่อบทคัดย่อ
ผู้นำเสนอ
ประเภท
การนำเสนอ
พาไทย

iPrEx

H1N1 vaccine

Efavirenz level

1.
Acceptability to Blood Drawn
for HIV Testing and Determinants
Among Young Adults in Rural Chiang
Mai, Northern Thailand
2.
Reasons For Receiving
Community Based Voluntary
Counseling & Testing (CBVCT ) With
Same Day Result And Stress
Management Among Rural Northern
Thais.
3.
Reaching out to at risk
populations for HIV voluntary
counseling and testing (VCT)
4.
HIV prevalence among
mobile voluntary counseling and
testing (MVCT) clients in rural areas
of northern Thailand after two
decades of epidemic and prevention
effort
5.
Factors Associated with
Returning for Voluntary Counseling
and HIV testing among Men Who
Have Sex with Men at the
MSM-friendly VCT Service Clinic in
Northern Thailand
6.
Facilitators and Barriers of
Medication Adherence in a Trial
for HIV Prevention among Men
who have Sex with Men (MSM) in
Chiang Mai, Thailand
7.
Immune Response to 2009
H1N1 Vaccine in HIV-infected Adults
in Thailand
8.
Correlation of Plasma
Efavirenz Concentrations with
Depression and CYP2B6-516G>T
Polymorphism In HIV-Infected Adults
in Northern Thailand

Oral

Oral

Poster

ผศ.นพ.เกรียงไกร
ศรีธนวิบุญชัย
คุณชลลิสา
จริยาเลิศศักดิ์

ดร.สุรินดา กาวิชัย
ดร.ทพ.สุรสิงห์
วิศรุตรัตน์

Poster

รศ.นพ.สุวัฒน์
จริยาเลิศศักดิ์
Poster

Poster

ดร.อรุณรัตน์
ตั้งมั่นคงวรกุล

Poster

พญ.นันทิสา
โชติรสนิรมิต

Poster

พญ.ลินดา
เอื้อไพบูลย์
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

ศูนย์วจิ ยั ด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วทิ ยาโรคติดเชือ้ เป็นหน่วยงานทีป่ ระกอบด้วยนักวิจยั ทีท่ ำ
งานโดยอาศัยเทคนิคทางห้องปฎิบตั กิ าร ในการทำความเข้าใจปัจจัยทีส่ ำคัญของโรคทัง้ ด้านเชือ้ ก่อโรค
(เช่น ไวรัสเอชไอวี ไวรัสเอชพีวี เชือ้ มาลาเรีย) ด้านพาหะ(เช่นยุงลายนำไข้เลือดออก) และด้านระบบใน
ร่างกายที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อและโรค (เช่นการศึกษาระบบภูมิคุ้มกัน การศึกษาการผลิตเซลล์
ของระบบภูมิคุ้มกัน การศึกษาสัญญาณสื่อสารในเซลล์) ซึ่งโครงการต่างๆของศูนย์โดยส่วนใหญ่
ในขณะนี้ จะเป็นลักษณะประสานความร่วมมือระหว่างพันธมิตรการวิจยั สาระสำคัญในฉบับนีจ้ ะขอ
หยิบยกบางโครงการมาเล่าถึงงานวิจยั ทีก่ ำลังดำเนินการ
เริ่มด้วยโครงการวิจัยการยับยั้งเอ็นไซม์ กลูตาไธโอน ทรานสเฟอเรส ชนิดแอ็บซิลอนที่
เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงลายโดยใช้เทคนิคอาร์เอ็นเออินเทอร์เฟียเรนซ์
(RNA interference) นำโดย ดร.นงคราญ ลำจวน จุดเริม่ ต้นของโครงการนีเ้ นือ่ งจาก ปัญหาของการ
ดือ้ ต่อสารเคมีกำจัดแมลง เกิดขึน้ ในประชากรแมลงได้อย่างรวดเร็วภายใต้สภาวะทีม่ กี ารใช้สารเคมี
กำจั ด แมลงอย่ า งมาก นำมาซึ ่งการมี ชี ว ิ ตรอดของแมลงที่ น ำโรคเช่ นยุ ง ลายที่ เ ป็ นพาหะของ
ไข้เลือดออก งานวิจยั ของ ดร.นงคราญจึงให้ความสนใจศึกษาการทำงานของยีนส์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกลไก
การดือ้ ต่อสารเคมีกำจัดแมลง และหวังว่าจากความเข้าใจพืน้ ฐานนี้ จะสามารถนำมาถึงการปรับกลยุทธ์เพือ่ ใช้ในการควบคุมประชากรแมลง
ต่อไปในอนาคตเช่น การใช้ตวั ยับยัง้ เพือ่ ยับยัง้ การทำงานของเอ็นไซม์บางชนิด หรือลดการแสดงออกของยีนส์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกระบวนการดือ้
ต่อสารเคมีกำจัดแมลงร่วมกับการใช้สารเคมีกำจัดแมลง เป็นต้น ความคืบหน้าของงานขณะนี้ สามารถนำเอาเทคนิคอาร์เอ็นเออินเทอร์เฟียเรนซ์
มาใช้เป็นผลสำเร็จในการยับยัง้ เอนไซม์บางชนิดของยุงลายในระดับห้องปฎิบตั กิ าร และสร้างความรูใ้ หม่ๆจากความซับซ้อนของกลุม่ ยีนส์ท่ี
กำหนดการสร้างเอนไซม์สำคัญทีช่ ว่ ยให้แมลงทนต่อสารเคมี
จากยุงก็ไปต่อที่คน ขอแนะนำโครงการ “ประชากรย่อยเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์และการผลิตทีเซลล์จากไธมัสในผู้ที่
ติดเชื้อเอชไอวีภายหลังได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส” นำโดย ดร.ดวงนภา กิ่งแก้ว เป็นโครงการวิจัยที่ทำร่วมกันระหว่าง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบทบาทของภูมิคุ้มกันทีเซลล์ชนิดต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มจำนวนของ CD4+ T cell ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส
ภายใต้โครงการนี้สถาบันฯ ได้รับทุนให้จัดซื้อ เครื่องโฟลไซมิเตอร์ ที่มีคุณสมบัติในการตรวจวัดการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ได้ถึง 9 สี
ขณะนีน้ กั วิจยั ของโครงการกำลังอยูใ่ นระหว่างการ set up การทดลองในห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทำให้สามารถศึกษาคุณลักษณะ (phenotype)
และ การทำงาน (function) ของทีเซลล์ได้พร้อมๆ กัน ในอนาคตเครือ่ งโฟลไซมิเตอร์นจ้ี ะรองรับการทำงานของนักวิจยั สถาบันฯ และนักวิจยั
ของมหาวิทยาลัยในการขยายงานการศึกษาด้านเซลล์ให้กว้างขวางมากยิง่ ขึน้
และฉบับนีข้ อปิดท้ายด้วยงานวิจยั ทางระบบภูมคิ มุ้ กันอีกแนวทางหนึง่ ในเดือนสิงหาคมทีผ่ า่ นมา ศูนย์วจิ ยั ชีวโมเลกุลฯ ได้รบั ทุน
สนับสนุนการวิจยั จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (The National Institute of Health: NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ดำเนินการศึกษาด้านภูมคิ มุ้
กันต่อโรคมาลาเรีย โดยมี ดร.จิรประภา วิภาษา เป็นหัวหน้าโครงการ โครงการนีจ้ ะดำเนินการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดแม่ฮอ่ งสอนซึง่ ยังมีการระบาด
ของโรคมาลาเรียค่อนข้างสูง ภายใต้ความร่วมมือจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นการศึกษาต่อยอดจากโครงการทีด่ ำเนินการเสร็จสิน้ ทีอ่ ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ พบว่าผูท้ เ่ี คยป่วยด้วยโรคมาลาเรียจำนวนหนึง่
ไม่มภี มู คิ มุ้ กันต่อเชือ้ ทีเ่ ป็นสาเหตุของโรค โครงการใหม่นม้ี วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาลักษณะ และคุณสมบัตขิ องเซลล์เม็ดเลือดขาวทีท่ ำหน้าที่
จดจำเชือ้ มาลาเรีย ณ เวลาต่าง ๆ หลังติดเชื้อมาลาเรียตลอดจนศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาของภูมิคุ้มกันดังกล่าวโดยจะนำ
เทคนิคใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการตรวจหาการตอบสนองของภูมคิ มุ้ กัน เช่นการติดฉลากโปรตีนเลียนแบบเชือ้ มาลาเรียด้วยสารเรืองแสงเพือ่ นำ
ไปจับกับเซลล์เม็ดเลือดขาวและย้อมทับด้วยสารทีส่ ามารถทำให้บง่ บอกลักษณะของเซลล์ได้ คาดว่าความรูค้ วามเข้าใจทีไ่ ด้จากการศึกษานี้
จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคมาลาเรีย
เนือ่ งจากเนือ้ ทีอ่ นั จำกัดจึงขอยกงานวิจยั ของนักวิจยั ท่านอืน่ ๆในศูนย์ ไว้ไปเล่าต่อในฉบับหน้า โปรดติดตามตอนต่อไป.....
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ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด
ผศ.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์

ในช่วงที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวของงานในศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด (Center for Substance Abuse Research, CSAR)
มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายที่สำคัญ มีดังนี้
ข่าวร้าย

ทีม่
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ข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมระหว่าง Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health และ CSAR@RIHES-CMU
เรื่อง “HIV prevalence and risk among recently released Thai inmates.” ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก ทางแหล่งทุน
(NIDA, USA) ทางศูนย์ฯ คงจะต้องปรับปรุงโครงการต่อไป
3
://pi
c.nip
ข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาระหว่าง Huntington Medical Research Institute, California,
USA,151210RIHES,
ic.com
/2008-03-05/200835
คณะแพทยศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์ และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ เรื่อง “การศึกษาสารเคมี(เมตาบอไลต์)
ในสมองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ/หรือติดสารเมธแอมเฟตตามีน โดยการตรวจด้วยสนามแม่เหล็ก (เทคนิค MRI และ
MRS)” (Proton Magnetic Resonance Spectroscopy to measure Brain Metabolites (Chemicals) in HIV/AIDS and
Methamphetamine users) ได้รับการพิจารณาจากแหล่งทุน (NIDA, USA) ในระดับค่อนข้างดี มีโอกาสได้รับการสนับสนุนทุน
รอฟังความคืบหน้าในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะครับ

ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “ผลกระทบจากการดื่มสุราและการใช้สารเสพติดในกลุ่มผู้กระทำผิดหลังพ้นโทษจาก
เรือนจำกลางเชียงใหม่” (Impact of alcohol and drug use towards recently released prisoners from Chiang Mai Central Prison)
โดย นส.ทัศนัย วงศ์จกั ร ร่วมกับ นายพิรณ
ุ หน่อแก้ว ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ มีเป้าหมายติดตามผูพ้ น้ โทษทีย่ นิ ยอมเข้าร่วมโครงการ
เพื่อประเมินคุณภาพชีวิต การปรับตัว และปัญหาการใช้สุราและยาเสพติด ได้รับทุนวิจัยจากแผนงานพัฒนาระบบบำบัดสุรา(ผรส.)/
สสส. ผ่านทางศูนย์วิชาการสารเสพติด ภาคเหนือ จำนวน 250,000 บาท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิฯ
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมเริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา
ข่าวบริการ
CSAR, RIHES ร่วมกับศูนย์วชิ าการสารเสพติด ภาคเหนือ และโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้จดั การฝึกอบรมให้แก่ นักศึกษาแกนนำ จำนวนประมาณ 35 คน ความรูเ้ บือ้ งต้นเรือ่ งสุราและยาเสพติดทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาทรัพยากรมนุษย์
ต.ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2554
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ดร.ศักดา พรึงลำภู

ศูนย์วจิ ยั ด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพได้มกี ารดำเนินงานมาแล้วช่วงหนึง่ ก็ได้มกี ารดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ในโครงการทีห่ ลากหลาย
ภายใต้การดำเนินงานของกลุม่ ระบบสุขภาพ กลุม่ สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ และกลุม่ โภชนาการ ซึง่ เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง สำหรับช่วงนี้
ก็มีกิจกรรมที่สำคัญๆมาเล่าสู่กันฟังหลายอย่างได้แก่
กลุ่มวิจัยระบบสุขภาพ
1.
การขับเคลื่อนโครงการประเมินนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
และพะเยา ขณะนี้การเก็บข้อมูลจากพื้นที่เป้าหมายในโครงการฯได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และอยู่ในระหว่างการทำรายงานฉบับสมบูรณ์
สำหรับททสรุปของโครงการวิจัยฯคงะได้นำมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไป
2.
โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
โครงการนี้เป็นโครงการใหม่ ที่ได้รับทุนดำเนินการจาก สปสช.เขต1 จ.เชียงใหม่ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อประเมิน
ผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (2) เพื่อค้นหาศูนย์
ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนต้นแบบ โดยประเด็นที่ใช้ประกอบการพิจารณาสนับสนุนจากบทบาทภารกิจของศูนย์
ประสานงาน (3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดต่อกับพื้นที่เพื่อขออนุญาตเข้าทำการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
3.
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย โครงการนี้ทางสถาบันฯโดยกลุ่มวิจัยระบบสุขภาพ ซึ่งมี
ดร.ศักดา พรึงลำภู และ คณะ ได้รว่ มดำเนินการ กับศูนย์ประสานงานพัฒนาระบบและกลไกเพือ่ เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย (ศพภ.)
ได้ยา่ งเข้าสูป่ ที ่ี 3 แล้ว ดังนัน้ ในวันที่ 9 กันยายน 2554 ดร.ศักดา พรึงลำภู และคุณจำนงค์ กิง่ แก้ว ได้เข้าร่วมประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือ
เกีย่ วกับการดำเนินงานในปีท่ี 3 ของโครงการดังกล่าว และเข้าร่วมประชุม เพือ่ เปิดตัวนวัตกรรมโภชนาการสมวัย ณ โรงแรมริชมอนด์
นนทบุรีใน วันที่ 10 กันยายน 2554 ณ ห้องแซฟไฟร์ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.ศักดา พรึงลำภู
หัวหน้าศูนย์วจิ ยั ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในฐานะตัวแทนจากสถาบันฯ ได้ขน้ึ รับโล่เกียรติคณ
ุ จากศาสตราจารย์นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศริ นิ ทร์
นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะภาคีเครือข่ายโภชนาการสมวัย
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กลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
1. โครงการวิจยั เรือ่ ง “ผลของการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อทารกในครรภ์และการพัฒนาระบบประสาทในเด็ก
แรกเกิด การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าตั้งแต่แรกคลอด” (R21) ได้ดำเนินการรับอาสาสมัครหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์
ในโรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ขณะนี้ มีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการเพิม่ ขึน้ เป็นจำนวนทัง้ สิน้ 39 คน มีอาสาสมัคร
คลอดลูกแล้ว จำนวน 8 คน แบ่งเป็น ชาย 4 คน หญิง 4 คน และได้ทำการเก็บตัวอย่างขีเ้ ทา และปัสสาวะเพือ่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
แล้ว
2. โครงการ วิจัยเรื่อง “การขยายผลการวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบสุขภาพ สู่ชุมชนเพื่อการเรียนรู้และ
ลดแหล่งกำเนิดฝุ่นในอากาศในชุมชนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย”( GW3) ได้ดำเนินการดังนี้
2.1 การเก็บข้อมูลในโครงการ
- ตัวอย่างปัสสาวะของนักเรียนอาสาสมัคร จำนวน ๒๐๐ คน ได้ทำการเก็บตัวอย่างเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังอยู่ในระหว่าง
		
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- ตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- แบบบันทึกสุขภาพประจำเดือนของนักเรียน กำลังอยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์
2.2 โครงการนำร่อง-การขยายผลการเรียนรูม้ ลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพในพืน้ ทีอ่ ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ได้จดั ประชุม เพือ่ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ และเพือ่ วางแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินโครงการในขัน้ ตอนต่อไปโดยมีผเู้ ข้าร่วม
ประชุมทัง้ หมด 46 คน จากทุกภาคส่วนในพืน้ ทีอ่ ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 สถาบันฯ อาคาร 3
ในการนี้ ทางโครงการได้นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมเข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโอกาสนี้ด้วย
3. โครงการบริการวิชาการสูช่ มุ ชนปีงบประมาณ 2554 ชือ่ “โครงการเครือข่ายส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยและ
มีคณ
ุ ค่าต่อสุขภาพในมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่” กำลังดำเนินการจัดทำเอกสาร ข้อมูล เพือ่ นำเสนอแก่ผบู้ ริหารมหาวิทยาลัยภาคี
บุคลากร และนักศึกษา ในช่วงเดือน กันยายน 2554
4. โครงการ “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร :
กรณีศึกษาในลุ่มน้ำปิง” ได้เริ่มดำเนินการสำรวจพื้นที่การเพาะปลูกข้าวในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน และได้เริ่มเก็บ
ตัวอย่างข้าวจากแปลงเกษตรอินทรีย์มาบางส่วนแล้ว

โครงการนำร่อง-การขยายผลการเรียนรูม้ ลพิษทางอากาศและ
ผลกระทบต่อสุขภาพในพืน้ ทีอ่ ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
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กลุ่มวิจัยโภชนาการ
1.โครงการ สร้างชุมชนต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ ปี 2554 ในวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ดร.ศักดา พรึงลำภู
และคณะ ได้เข้า พบคุณ จำนงค์ ใฝปัน (นายก อบต.บ้านแม) ที่ อบต.บ้านแม ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อแจ้งถึงความก้าวหน้าของโครงการฯ และ ปรึกษาเพื่อขอการสนับสนุนทางด้านต่างๆ จากอบต.บ้านแม ให้กับกลุ่มผลิตถั่วชีวภาพ
บ้านท่าโป่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการผลักดันให้กลุ่มฯ มีความเข้มแข็งยิ่งๆขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต หลังจากนั้นท่านนายก
อบต.บ้านแม และ ดร.ศักดา พรึงลำภู พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยม กลุ่มผลิตถั่วชีวภาพบ้านท่าโป่ง เพื่อดูความก้าวหน้า และเข้าร่วม
ประชุมกับสมาชิกของกลุ่มผลิตถั่วชีวภาพบ้านท่าโป่ง ซึ่งในที่ประชุมท่านนายก อบต.บ้านแม ได้แจ้งกับกลุ่มฯ ถึงความช่วยเหลือด้าน
ต่างๆ ทีท่ าง อบต. จะให้ความช่วยเหลือ เช่น การสนับสนุนด้านงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ ความช่วยเหลือในด้านการให้คำปรึกษา
และ ช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ เป็นสินค้า OTOP เป็นต้น
2. โครงการ การศึกษานำร่องเรื่องการบริโภคอาหารในผู้ป่วยที่ติด
เชื้อเอชไอวีในภาคเหนือโครงการนี้มี รองผู้อำนวยกาสถาบันฯ
คื อ รศ. พญ.อั ม พิ ก า มั ง คละพฤกษ์ เป็ น หั ว หน้ าโครงการ
ในช่วงนี้มีการให้คำแนะนำการเก็บตัวอย่างอาหารแก่อาสาสมัคร
ทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์ และได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 36 ราย
จากเป้าหมาย 40 ราย
คุณจำนงค์ ใฝปัน (นายก อบต.บ้านแม) และดร.ศักดา พรึงลำภู
พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมกลุ่มผลิตถั่วชีวภาพ
บ้านท่าโป่ง
ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

3. โครงการ การจัดตั้งเครือข่ายเตือนความปลอดภัยด้านอาหาร
และเฝ้าระวังความเสี่ยงปนเปื้อนในอาหาร ตอนนี้ได้ทำการ
วิเคราะห์ตัวอยางอาหารเสร็จแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลการศึกษาและจัดทำรายงานการวิจัย
4. โครงการย่อย คุณค่าทางโภชนาการ สถานการณ์การปนเปือ้ น วัตถุเจือปนของไส้อว่ ั ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการหลัก
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอาหารภาคเหนือ : ไส้อั่ว โครงการนี้เป็นโครงการใหม่ที่ทางสถาบันฯดำเนินงานร่วมกันกับคณะ
อุตสาหกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะ
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นเจ้าภาพ ขณะนี้ในงานส่วนของสถาบันฯ คณะผู้วิจัยกำลังดำเนินการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่าย
ไส้อั่วในตลาดต่างๆในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในภายหน้าคาดว่าน่าจะมีข้อมูลดีๆ มานำเสนอให้แก่ผู้รักการบริโภคไส้อั่วต่อไป
5. การเผยแพร่ผลงานวิจยั ทางด้านโภชนาการ ในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2554 ดร.ศักดา พรึงลำภู และคุณโพธิศ์ รี ลีลาภัทร์
ได้เข้าร่วมประชุม “การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 5“ ซึ่งจัดโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ ณ ศูนย์นทิ รรศการ
และการประชุมไบเทค บางนากรุงเทพมหานคร ในโอกาศนี้ได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์จำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่อง
(1 ) ปริมาณไขมันรวมและ โซเดียมในแคบหมูที่ผลิตในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือของไทย
(2) การศึกษานำร่องของการเปลีย่ นกรดอะมิโนจำเป็นใน ถัว่ เหลือง ถัว่ ขาว และถัว่ แดง ทีผ่ า่ นกระบวนการหมัก ซึง่ ได้รบั ความสนใจ
จากสื่อมวลชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องแคบหมูทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้นำเรื่องลงพิมพ์ในฉบับวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554
ที่ผ่านมา มิตรรักแฟนเพลงที่ชอบกินแคบหมูเป็นชีวิตจิตใจไม่ควรพลาด (ถ้าไม่มหี นังสือพิมพ์อา่ น สามารถอ่านได้จาก website ของ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ครับ)
6. ข่าวสุดท้ายของศูนย์วจิ ยั ด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพประยุกต์ ประจำเดือนนี้ ก็คอื กลุม่ ต่างๆของศูนย์ฯ จะเปลีย่ นชือ่ เป็นหน่วย
วิจัยแทนนะครับ และ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เกิดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยวิจัยฯ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เราก็จะมี
หัวหน้าหน่วยวิจัยเพิ่มเติมมาอีก 3 ท่านนะครับ ซึ่งทางศูนย์จะขอแนะนำให้ท่านรู้จักในสารสถาบันฯฉบับหน้านะครับ สวัสดีครับ
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ
ครั้งที่ 5
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา กทม.
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News & Events
สาธิตปริมาณมาตรฐานการดื่มแอลกอฮอล์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยศู น ย์ วิจั ย สารเสพติด สาธิตการวัด ปริมาณ
การดืม่ มาตรฐาน และจัดแสดงขุดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ในงานประชุม เชิงปฏิบัติการสำรวจพฤติกรรมการ
บริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และผลกระทบในระดับ
พื้นที่ จัดโดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนา
นโยบายระหว่างประเทศ (IHPP) ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

สถาบันฯ รับโล่ห์เกียรติคุณจากสมาคมโภชนาการฯ
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพือ่ เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย
ดำเนินการโดยกรมอนามัย และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ภายใต้การสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) จัดการประชุมและเปิดตัวนวัตกรรมโรงเรียนโภชนาการสมวัย
มีการนำเสนอนวัตกรรมโรงเรียนโภชนาการสมวัยของสถานศึกษา
และพิธมี อบโล่เกียรติคณ
ุ แก่ภาคีเครือข่ายโภชนาการสมวัย และเกียรติบตั ร
ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพัฒนานวัตกรรมโภชนาการสมวัยและ
โรงเรียนโภชนาการสมวัย
ในการนี้ ดร.ศักดา พรึงลำภู หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ ได้รับโล่เกียรติคุณ จาก
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะภาคีเครือข่ายโภชนาการสมวัย ในการ
ประชุมและเปิดตัวนวัตกรรมโรงเรียนโภชนาการสมวัย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554 ณ ห้องแซฟไฟร์ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

สถาบันฯ อบรม ความรู้เบื้องต้น ปัญหาสุรา-ยาเสพติด
ผศ.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ นางสาวกนิษฐา ไทยกล้า และนางสาวอริสรา สิทธิ
ร่วมบรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้น ปัญหาสุรา-ยาเสพติดของเยาวชนและ
การป้องกันแก้ไขปัญหา” และทีมเจ้าหน้าทีภ่ าคสนามของสถาบันฯ จัดกิจกรรม walk rally ให้ความรูแ้ ก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
วันที่ 17 กันยายน 2554 จัดโดยศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนา ส่งเสริม
และดำเนินกิจกรรมในการป้องกัน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุรา-สิ่งเสพติด การพนันและการ
เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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สภากาชาดไทยอบรมก่อนเริ่มโครงการวิจัยสตาร์ทให้
กับบุคลากรสถาบันฯ
สถาบันวิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทยอบรม ให้บคุ ลากรในเรือ่ ง
ของโครงการสตาร์ท ซึง่ โครงการดังกล่าวได้รบั เงินสนับสนุนจาก
สถาบันสุขภาพนานาชาติ และผูส้ นับสนุนอืน่ ภายใต้การดำเนินงาน
ของอินไซด์ (เครื อ ข่ ายนานาชาติสำหรั บ การวิจ ัย โครงการ
เอชไอวีระดับโลก) ร่วมกับโครงการโคเปนเฮเกนเอชไอวีโปรแกรม
(CHIP) ในประเทศเดนมาร์ ก , สภาวิ จ ั ย ทางการแพทย์ (MRC)
ในประเทศอังกฤษ ศูนย์กลางนานาชาติในเอชไอวี ระบาดวิทยา
และการวิ จ ั ย ทางคลิ น ิ ก (NCHECR) ในประเทศออสเตรเลีย
และศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือนานาชาติวอชิงตัน ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึง่ โครงการวิจยั ดังกล่าวเป็นการเปรียบเทียบความ
เสี่ยงและประโยชน์ในการเริ่มยาต้านเชื้อเอชไอวีที่
ภูมิค้มุ กัน (ซีดี 4) มากกว่า 500 ตัวต่อ/ม.ม³ เปรียบเทียบกับการเริม่ ยาต้านเมือ่ ซีดี 4 ตกไปที่ 350 ตัวต่อ/ม.ม³ ในคนทีม่ ีสขุ ภาพดี เมือ่ เริม่
การรักษาแล้วเป้าหมายคือการรับประทานยาต้านอย่างต่อเนื่องเพื่อจะกดจำนวนเชื้อเอชไอวีจนไม่สามารถตรวจพบได้ การอบรมครั้งนี้
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1

นักวิจัยจากมณฑลหนานหนิงดูงานสถาบันฯ
ทีมนักวิจัยจากมณฑลหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เข้าศึกษาดูงานโครงการวิจัย IMPAACT สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิรตั ศิรสิ นั ธนะ
ให้การต้อนรับคณะผูศ้ กึ ษาดูงาน ในการนีค้ ณะผูศ้ กึ ษาดูงานได้เข้าเยีย่ มชม
ห้องปฏิบัติการทางคลินิก และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน ฯ พร้อม
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย และการจัดตั้งหน่วยต่าง ๆ ที่รองรับ
โครงการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 6-8 กันยายน 2554

สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช
นางบุปผา ประภาลักษณ์ เลขานุการสำนักงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี
ในพิธีเปิดป้ายอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. โดยมี
รศ.ไพรัช ตระการศิรนิ นท์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มช.
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งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554
ดร.ศักดา พรึงลำภู หัวหน้าศูนย์วจิ ยั ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เป็ น ตั ว แทนผู ้ อ ำนวยการสถาบั น วิ จ ั ย วิ ท ยาศาสตร์สุขภาพ
ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณโถงนิทรรศการ อาคาร ๔๐ ปี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันฯ สร้างต้นแบบเมืองลดมลพิษจากฝุ่นและหมอกควัน
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นำคณะสงฆ์ และคณะผูบ้ ริหารส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในโอกาสทีม่ าประชุมรับฟังความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ
นำร่อง – ขยายผล สูก่ ารเรียนรูม้ ลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อ
สุขภาพ ในพืน้ ทีอ่ ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี รองศาสตราจารย์สวุ ฒ
ั น์ จริยาเลิศศักดิ์ ผูอ้ ำนวยการสถาบัน
วิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ กล่าวรายงาน และต้อนรับคณะผูม้ าประชุม
และศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการฯ ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมมีการปรึกษาหารือเกีย่ วกับการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการขัน้ ต่อไป ทีจ่ ะสร้างการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้เมืองพร้าวเป็นเมืองต้นแบบของการลดมลพิษจากฝุน่ และหมอกควันอย่างยัง่ ยืน ณ ห้องประชุมพระยาศรีวสิ ารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย
และห้องประชุมอาคาร 3 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนอกจากนีท้ างโครงการวิจยั ก็ได้นำคณะผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ชมการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยขบวนรถไฟฟ้าปลอดควันพิษ วันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

นักศึกษาญี่ปุ่นดูงาน HIV/AIDS ณ สถาบันฯ
ศาสตราจารย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภญ
ิ โญ รองผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
สุขภาพ ให้การต้อนรับ Professor Kenji Suzuki, M.D., PhD และคณะนักศึกษาแพทย์
จากมหาวิทยาลัย Juntendo University School of Medicine ประเทศญีป่ นุ่ เข้าศึกษา
และดูงานเกีย่ วกับผูป้ ว่ ย HIV/AIDS และพร้อมกันนี้ ศ.ขวัญชัย ได้บรรยายสรุปการดำเนินงาน
เกีย่ วกับ HIV/AIDS ทีส่ ถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 30 ปี
และความก้าวหน้าในงานวิจยั ทีด่ ำเนินการ เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมชัน้ 2
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ อาคาร 1
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แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 39 ปีพยาบาล มช.
รศ.นพ. สุวฒ
ั น์ จริยาเลิศศักดิ์ ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ร่วมแสดง
ความยินดีเนือ่ งโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี โดยมี
รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นผูร้ บั มอบกระเช้าแสดงความยินดี เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2554

แถลงข่าวมลพิษหมอกควันให้กับสื่อมวลชน
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล
นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหัวหน้าโครงการ
นำร่อง-การขยายผลสูก่ ารเรียนรูม้ ลพิษทางอากาศ และผลกระทบ
ต่อสุขภาพในพื้นที่อำเภอพร้าว นำหน่วยงานในพื้นที่อำเภอพร้าว
ประกอบด้ ว ยนายธี ร ะชั ย พิ ช ั ย วงศ์ ปลั ด อำเภอพร้ า ว,
พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพร้าว
และนาย ชวลิต สาทช้าง, สาธารณสุขอำเภอพร้าวแถลงข่าวความ
คืบหน้าโครงการฯ ให้กับสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการป้องกันมลพิษทางอากาศทีจ่ ะเกิดขึน้
ในฤดูแล้ง และสร้างความตะหนักให้เห็นโทษของมลพิษที่เกิดจาก
การเผา
จากการนำเสนอ ดร.ทิพวรรณ ได้ชี้ให้เห็นว่าผลการวิจัยมีข้อน่าสังเกตุว่ามลพิษที่เกิดในฤดูแล้งชุมชนนอกเมืองจะมีมลพิษมาก
กว่าชุมชนในเมืองทั้งนี้เนื่องจากการเผาเศษหญ้า ฟางข้าว เพื่อทำการเกษตร และทางอำเภอพร้าวได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ และต้องการให้
อำเภอพร้าวเกิดการระวังและป้องกันภาวะฝุน่ หมอกควัน จึงเสนอตัวเข้าเป็นอำเภอแกนนำ และต้นแบบในการป้องกันระวังภาวะฝุน่ หมอกควัน

แถลงข่าวมลพิษหมอกควันให้กับสื่อมวลชน
นายรัศมี แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บริเวณลานชัน้ 1 อาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 27
กรกฎาคม 2554
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รำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย
และร่วมกิจกรรมวิ่งมหากุศล มหิดล 54
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ นำโดย รศ.สุวฒ
ั น์ จริยาเลิศศักดิ์
ผู้อำนวยการ และบุคคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมวางพวงมาลา
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนือ่ งในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2554 ซึง่ ในวันนีข้ องทุกปี เป็นวันคล้าย
วันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระผูไ้ ด้รบั การถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทัว่ ไปว่า
“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบนั ของไทย”ได้ขนานนามวันอันเป็น
ทีร่ ะลึกสำคัญนีว้ า่ “วันมหิดล” เพือ่ เป็นการถวายสักการะ และแสดง
กตัญญูกตเวทีตอ่ พระองค์ทา่ น เพราะพระราชกรณียกิจทีไ่ ด้ทรงบำเพ็ญ
แก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข
ต่อมาในวันอาทิตย์ท่ ี 25 กันยายน 2554 รศ.สุวฒ
ั น์ จริยาเลิศศักดิ์
ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพพร้อมด้วยบุคลากรของ
สถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมวิง่ การกุศล มหิดล 54รายได้สมทบทุนราชสมาทร
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยยากไร้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ บริเวณ
อาคารเรียนรวมคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก ทั้งจากหน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐบาล และเอกชน
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ตารางกิจกรรม
วันที่
1 ตุลาคม 2554		
2-5 ตุลาคม 2554
			
7 ตุลาคม 2554		
			
11 ตุลาคม 2554
11 ตุลาคม 2554
11-12 ตุลาคม 2554
13 ตุลาคม 2554
			
13-14 ตุลาคม 2554
			
18 ตุลาคม 2554
25 ตุลาคม 2554
26 ตุลาคม 2554
			
			
27 ตุลาคม 2554
			
10 พฤศจิกายน 2554
			
ปลายเดือนพฤศจิกายน
			

กิจกรรม
ดร.สุรินดา กาวิชัย เข้ารับตำแหน่ง JHU CTU Site Coordinator ประจำหน่วย RCU
ศ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ รองผู้อำนวยการ ประชุม 5th Trends in Medical
Mycology (TIMM 2011ณ Valencia conference centre, Valencia, ราชอาณาจักรสเปน
สรุปการสัมมนา International Conference on AIDS and Pacific ครั้งที่ 10 ให้กับโรงพยาบาล
ที่เป็นเครือข่ายวิจัยทราบ
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครบรอบ 33 ปี
กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning day
รศ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน ประชุม Asia regional Consultation
World Health Organization (WHO) ภายใต้หน่วยงาน WHO South East Asia Advisory
Committee on Health Research เยี่ยมสถาบันฯ
ผศ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “Harm Reduction for ATS” ณ เมืองย่างกุ้ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
อบรมประชุมกลยุทธ์แผนระยะที่ 11
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คุณ Patrick E Klser Ph.D. University of Utah, Department Bio engineering เยี่ยม
สถาบันฯ พร้อมกับให้ความรู้กบั บุคลากรถาบันฯ ในเรือ่ ง บรรยายเรือ่ ง Advanced Material
Systems to Promote Women’s Health: Preventing Infection by HIV เวลา 13.30-15.00 น.
การประชุมคณบดี และผู้อำนวยการ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รศ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการเดินทางไป Amsterdam ประชุม เรื่อง
Network RV 401 เกี่ยวกับเรื่องวัคซีน Trial
สถาบันฯ จัดการอบรมการเขียนบทความตีพมิ พ์ และการวิเคราะห์ผลงานตีพมิ พ์ให้กบั บุคลากร
สถาบันฯ และผู้สนใจ โดยวิทยากรคือ ดร.Bruce G. Weniger
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ซุปซิบสร้างสรรค์

โดยพี่แนนซี่ &น้องซาร่า แมงเม้าส์ RIHES

เดือนกันยายนนีเ่ ป็นช่วงหน้าฝน ได้บรรยากาศงานเลีย้ งแห่งการอำลาเสียนีก่ ระไร ไม่วา่ ใครต่อใครทีต่ อ้ งถึงวาระเกษียณอายุราชการ
เป็นต้องใจหายกันเป็นธรรมดาทีต่ อ้ งจากทีท่ ำงาน ผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน บางคนก็ดใี จได้โอกาสทีจ่ ะได้พกั ผ่อนเสียที ทำงานกันมาค่อนชีวติ
บ้างก็ยงั มีแรงทำงานอยู่ มีแผนว่าจะทำอย่างไรต่อไปในอนาคต ซึง่ ในปีนส้ี ถาบันฯของเรามีผเู้ กษียณ 4 ท่านเลยมีเก็บตกมาให้ได้เม้าท์กนั ค่ะ
ภาพหลุดแรก ท่านผู้อำนวยการ
พยายามจะลดส่วนสูงของตัวท่านเอง
เพื่อให้ความสมดุลย์ของภาพ
แต่ยังไง๊ยังไง... ก็ไม่สามารถค่ะ
คงต้องเปลีย่ นตำแหน่ง สลับทีย่ นื กันใหม่
เพื่อความสวยงามของภาพ...น่ะค่ะ
ป้าติ๋ว ศรีพรรณ ขึ้นมากล่าวแบบ error เล็กน้อย พูดไปหัวเราะไป
ดูหน้าป้าสิ HAPPY สุดๆ สุดท้ายแอบมีน้ำตาไหลพอเป็นพิธี ต้องมีคนคอยวิ่งส่งทิชชูให้
ก็ป้าเป็นคน Sensitive อารมณ์อ่อนไหวง่าย อะ...เจ้า หลังจากนี้ต่อไป
ป้าก็จะไปประกอบธุรกิจส่วนตัว บริการรับตัดเย็บเสื้อ-กางเกง แก้ทรง
เปลี่ยนซิบ กระดุม ท่านผู้อำนวยการฯเลยพูดล้อเล่นกับป้าว่าอนุญาตให้โฆษณา
ผ่านทางเวปไซด์สถาบันฯได้ ไม่เสียตังค์ งานนี้นี่ขนาดยังไม่ทันโฆษณาผ่านเวบไซด์
นะเนี่ย พอตกอีกวันท่านผู้อำนวยการฯก็เอากางเกงใส่ถุงพร้อมใบออร์เดอร์
ตัดขากางเกงมาฝากให้ป้ารับงานต่อ แถมในงานเลี้ยงเกษียณที่
ชมรมบุคลากรสถาบันฯจัดขึ้นที่ ร้านเพลิน คุณกิตติพงศ์ รุ่งเรืองธนะกิจ
ประธานชมรมฯ ได้มอบของที่ระลึกเป็นป้ายธุรกิจอาชีพใหม่ให้ป้าไว้เรีย
กลูกค้า....น่าอิจฉาป้าซะจริงเชียว ป้ายโฆษณาธุรกิจยังมีคนลงทุนให้อะ
ว่าแล้วก็ขอให้ป้ามีงานเข้าตลอดๆ รวยๆเฮงๆนะค๊า...
(แถม...ถูกหวย underground ทุกงวดเน้อเจ้า)
ลุงถนอม...พูดน้อย
กล่าวสั้นๆได้ใจความ “ .............................”
แหม! ลุงขา พูดไม่เก่งไม่เป็นไร
พูดเป็นเพลงก็ได้นะคะ ลุงคงจะถนัดกว่า..ว่าไม๊
............พูดไม่ค่อยเก่ง แต่รักหมดใจ..............
อะไรประมาณนี้...อะค่ะ

พี่ทิพ...คุยจ้อเป็นต่อยหอยเลย ด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น
ว่าหลังจากนี้แล้วมีPlan ว่าจะไปท่องเที่ยวอย่างเดียวเลย
ใครจะว่าอย่างไรไม่สน เพราะทำงานมาจนเกษียณ ไม่ค่อยจะได้ไป
เที่ยวที่ไหนกะเค้า ... ดีใจจะพี่เค้าด้วยค่ะ ที่จะได้พักผ่อนในครา..นี้
ขอให้เที่ยวให้ สนุก หนำใจ สุดๆไปเลยนะคะ ว่าแต่อย่าลืมของฝาก
เผื่อกันบ้าง......น๊า ..อ๊ะ
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ต่อกันด้วยข่าวร่วมงานสังคม โซไซตี้ รองศาสตราจารย์ สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมวิง่ การกุศล มหิดล 54 งานนีผ้ อู้ ำนวยการฯของเราท่านไม่เคยพลาดจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม
วิ่งทุกปี และตามปกติก็วิ่งทุกวันเป็นประจำอยู่แล้ว ...มิน่าเล่า ท่านมีเคล็ดลับส่วนตัวมีวิธีดูแลหุ่นและพัฒนารูปร่างของท่านนี่เองถึงได้มี
ระดับความ fit & firm กล้ามเนื้อแข็งแรง พิชิตเซลลูไลท์ ....
ว่าแล้วหนุ่มสาวที่นั่งทำงานออฟฟิศทั้งหลายต้องรักษาสุขภาพกันหน่อย
มาออกกำลังกายกันบ้างก็ดีนะจ๊ะ ลุกขึ้นจากเก้าอี้ทำงานบ้าง เคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆทำให้เลือดไหลเวียน นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์กัน
นานๆทั้งวัน ก็อาจทำให้เป็นโรคไมเกรน สายตาก็เสื่อมเร็ว ต้นขากะบั้นท้ายก็ใหญ่ขึ้น เพราะนั่งนานนี่แหละ แถมได้ห่วงยางส่วนตัวมา
แถมให้ฟรีไม่ต้องซื้อหากันเลย...จะหาว่าแนนซี่ ไม่บอก...ก...น๊า...(ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี....รักนะ จุ๊บๆ)
นอกจากนี้แล้วสถาบันฯจะมีการจัดงาน THANK
YOU PARTY เลี้ยงน้ำชา อำลา
คุณมาริสา คุปตารักษ์ ตำแหน่ง JHU CTU Site Coordinator ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 ณ
ห้องประชุม Donald Jeffrey Gibson สถาบันฯ อาคาร
1 แหล่งข่าวRIHES ทราบมาว่า ดร.สุรินดา กาวิชัย
จะได้เข้ามารับตำแหน่ง นั่งเก้าอี้ทำงานแทนคุณมาริสา
ต่อไป ....ทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ.......
งานนี้ ดร.สุกัญญา ลินพิศาลและเจ้าหน้าที่ของฝ่าย RCU
ทุกท่านได้พร้อมใจกันเขียนเม้าท์...เอ๊ย บอกเล่าความในใจ
ความประทับใจ ทิ้งทวน ...ให้กับคุณมาริสา
จากใจ ชาว RCU ถึง คุณมาริสา

ปิดท้ายด้วยข่าวเศร้า ชาวสถาบันฯ ขอแสดงความเสียใจกับคุณชลธิชา เรืองยุทธิการณ์
ตำแหน่ง พยาบาล ชำนาญการพิเศษ โครงการ HPTN052 ที่สูญเสียคุณแม่หลิวสือ แซ่เลี้ยว สิริอายุ 96 ปี
ได้ตง้ั ศพบำเพ็ญกุศลไว้ทว่ี ดั พระสิงห์ วรมหาวิหาร สถาบันฯร่วมเป็นเจ้าภาพ ในคืนวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 และมีพธิ สี วดอภิธรรม
เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป ได้มีพิธีฌาปนกิจศพ ไปแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 ณ สุสานหายยา
.. ..ขอให้คุณแม่....จงไปสู่สุคติ....เทอญ... สาธุ
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หลายหลากมุมมองกับการเดินทางในอังกฤษ
ธัญญ่า

การประชุมFood and Environment 2011 ที่
New Forest , Southampton ประเทศอังกฤษเมื่อ 19-26 มิ.ย 54

ก

ารประชุมเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 40 คนแต่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งจากอาฟริกายุโรป อเมริกา เอเชีย
รัสเซีย ซึ่งมานำเสนอผลงานวิจัยด้านอาหาร และเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการแลกเปลี่ยนกันพอกันทั่วถึง ที่ไม่น่าแปลกใจก็คือ
คนที่มาจากอาฟริกา เอเชีย เช่น ไนจีเรีย อูกันดา มังคลาเทศ ปากีสถาน ญี่ปุ่น ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปีนส์จะมีไมตรีจิตและปฏิสัมพันธ์
กันดีกว่าทางรัสเซีย ยุโรป อเมริกาซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจว่าเขาเป็นผู้วิเศษกว่าคนทั่วๆ ไปอย่างเราๆ แต่อย่างใด
การไปอังกฤษครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ทีส่ อง เลยคุ้นๆ หน่อย ก่อนไปเมืองที่ประชุมได้มีโอกาสไปขอพัก (อาศัย) กับบ้านเพื่อนของหลานชาย
ทีล่ อนดอนเพราะอยากไปเห็นว่าคนไทยทีอ่ ยูท่ โ่ี น่นเขาอยูก่ นั อย่างไร ก็โชคดีทเ่ี ขาเป็นบ้านหลังใหญ่มหี อ้ งให้เราอยูไ่ ด้แถมมีขา้ วปลาอาหาร
มาไว้ให้รับประทานตลอดเพราะเขามีร้านอาหารไทยอยู่ที่นั่น จากการพูดคุย(ตามประสานักวิจัย)ก็เลยได้ทราบว่ามีคนไทยมาอยู่ลอนดอน
เยอะมาก มาเรียน มาทำงาน มาหาโอกาสทำงาน ตัวอย่างน้องคนที่ไปรับที่สนามบินเรียนจบโท แล้วตามภรรยามาเรียนทุกวันนี้น้องคน
นี้ได้งานประจำบริษัทบุญรอดที่ลอนดอน มีอาชีพเสริม(หลักอีกทาง) โดยพาคนไทยเที่ยว แล้วพัฒนามามีรถอีกหลายคันหางานให้รุ่นน้อง
ที่มาเรียนหนังสือมีรายได้เป็นทุนการศึกษาก็เป็นแบบคนไทยอยู่ที่ไหนก็รักและช่วยเหลือกันได้ (แต่อยู่เมืองไทยไม่รักกัน ก็แปลกดีมะ)
ถามว่าคนไทยอยู่ที่ลอนดอนมีเพื่อนฝรั่งไหม?คนกลุ่มนี้ก็ตอบว่าไม่ เพราะต่างคนต่างมีสังคมแม้ไปเรียนภาษาก็ยังไม่มีเพื่อนฝรั่งประเด็นนี้
ก็แล้วแต่โอกาสละกันนะ “อยู่เมืองฝรั่งอู้แต่กับคนไทยก็บ่ได้ฝึกฝนก็เหมือนไปเรียน เอ ยู เอ แล้วกลับบ้านมาอู้ไทยละก้า ”
การเดินทางในต่างประเทศมีอยูเ่ รือ่ งทีม่ กั จะเครียดคือต้องขึน้ รถไฟไปต่างเมืองแล้วคอยระวังเรือ่ งเวลา เรือ่ งรถสายทีจ่ ะขึน้ และชานชาลา
เพราะแม้จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่คนทีท่ ำงานบริการบ้านเขามีนอ้ ยแถมยังเป็นอินเดียนและผิวดำอืน่ ๆ มากกว่าซึง่ ต้องทำความเข้าใจภาษา ทีแ่ ย่กว่า
นั้นคือพวกทำงานบริการนี้บางคนจะมีกิริยาไม่ดี แถมพูดอังกฤษสำเนียงพื้นเมืองต้นตำรับ ยิ่งเพิ่มให้เราต้องใช้สมองมากขึ้นอีก ในวันที่ขึ้น
รถไฟจากลอนดอนไป Southampton จึงไม่คอ่ ยได้ชน่ื ชมธรรมชาติและบ้านเมืองมากนักเพราะคอยระวังว่าจะถึงสถานีทเ่ี ราจะลงหรือยังต้อง
ต่อรถอะไรไปที่ไหนอีก ประมาณนั้น เมื่อถึงSouthampton ตามข้อมูลจากเลขาที่ประชุมบอกให้เราขึ้นรถบัสสาย 55 เราก็ถามคนในเมือง
นั้นว่าป้ายรถอยู่ไหน กว่าจะเดินหาถูกที่ก็รู้ว่าเขาเปลี่ยนสายเป็นสาย 6 ตรงนี้อยากบอกคนไทยว่าที่เราจัดประชุม และดูแลแขกเหรื่อ
(Participants)อย่างกับจะอุม้ เข้าทีพ่ กั หรือทีป่ ระชุมนัน้ เป็นบริการชัน้ เยีย่ มจริงๆ ต่างกับ “ทีต่ า่ งประเทศเขามีให้แค่ขอ้ มูลแล้วคุณก็ชว่ ยเหลือตัวเอง
ไปให้ถึงกลับให้ถูกแม้จะเก็บค่าลงทะเบียนแสนแพง” วันนั้นกว่าจะถึงNew Forest ก็เป็นเวลาเย็น แล้วเราก็จัดการตัวเองตามประสา
การไปประชุมครัง้ นี้ นอกจากเห็นความแตกต่างเรือ่ งการบริการแล้วยังเห็นชัดถึงวัฒนธรรมการทำงานของเขาว่าใช้คนน้อยจริงๆ คือมีเลขาฯ
การประชุมซึง่ จัดการทุกอย่างอีกคนคือ Director ของ Wessex Institute ซึง่ เป็นประธานจัดประชุมซึง่ ทำหน้าทีท่ กุ อย่างในการดำเนินการ
ประชุม ในห้องConferences สรุปแล้วเขาทำงาน 2 คนหลักๆไม่เปลืองคนเหมือนบ้านเรา (ถ้าบ้านเราทำได้แบบนี้คนคงว่างงานอีกเยอะเ
ลย)
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เอาละพูดเรือ่ งหนักไปหรือเปล่า เรือ่ งเบาก็มเี มือ่ มีเวลาหลังจากประชุม ก็ตอ้ งตามรอยคูแ่ ต่งงานคนดังของอังกฤษ ไปทีพ่ ระราชวังวินเซอร์
โดยรถเช่าของคนไทย (อุดหนุนคนไทยแต่แพงกว่าไปกับทัวร์) เมือ่ ไปถึงก็เห็น “คนต่างชาติมงุ ” อยูร่ อบๆ วัง นึกว่ารอรับเสด็จวิลเลีย่ มกับเคท
เราก็รอไปด้วย แต่กลายเป็นพิธีสรรเสริญทหารผ่านศึก ซึ่งมีขบวนรถม้า (อึราดตามขบวนด้วย) และทหารแต่งเต็มยศก็สวยงามอย่างทีเ่ รา
เคยเห็นในทีวี หลังจากนั้นก็ไปเข้าแถวซื้อบัตรผ่านประตูซึ่งราคาบัตรละ17 ปอนด์ ถ้าจำไม่ผิด (ที่นี่อะไรๆก็จ่ายเงินแม้แต่ห้องน้ำบางที่)
ระหว่างทีร่ อแถวก็มเี รือ่ งตืน่ เต้น....ชายหนุม่ ใหญ่คนหนึง่ เดินตรงมาหา....เราก็หวัน่ ใจฉันทำอะไรผิดหรือ?......แล้วเขาก็ยน่ื บัตรผ่านประตูให้สองใบ
พร้อมพูดอังกฤษว่า “คุณใช้ได้เลย”เราก็รับอย่างงงแล้ว Thank you very much..แล้วชายหนุ่มคนนั้นก็เดินจากไปอย่างรวดเร็ว.....เฮ้อ
ได้ผ่อนคลายกับการเดินดูพระราชวังและความอลังการ์งานสร้างของสถาปัตยกรรมอย่างหลากหลายก็ชื่นชม
คนคิดคนสร้างและกษัตริยท์ ง้ั หลายทีส่ ร้างโบราณสถาน พระราชวังไว้ให้ลกู หลานใช้เป็นเครือ่ งมือ
ทำมาหาเลีย้ งประเทศจากการท่องเทีย่ ว ซึง่ คนบางกลุม่ บางประเทศก็ลม้ ล้างกษัตริยท์ ง้ั ในอดีต
และกำลังพยายามในปัจจุบันโดยไม่มีสำนึกในคุณงามความดีที่เขาสร้างชาติไว้ให้ด้วยเลือดเนื้อ
และชีวิต(ทุกอย่างย่อมมีดีมีไม่ดีแต่ความดียั่งยืนมากกว่า) นอกจากไปพระราชวังนี้ก็ได้ไปชม
ห้องอาบน้ำโบราณ(Bath) ทีส่ ร้างสมัยโรมันอายุกว่าพันปีอยูท่ เ่ี มืองBath ชอบสถาปัตยกรรมและ
ผังเมืองมากช่างเป็นระเบียบสวยงามมีความแข็งแรงอะไรเช่นนั้น นับถือคนสร้างเมืองจริงๆ

แล้วที่ขาดไม่ได้ของแหล่งท่องเที่ยวเมืองอังกฤษคือ Stone hence คือก้อนหินขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาท่ามกลางทุ่งเลี้ยงแกะยังหา
คำตอบไม่ได้ค่ะว่า “เกิดขึ้นมาได้จะใด”ท่านใดทราบช่วยขยายความหน่อยเพราะยังไม่มีเวลาค้นหาค่ะ ที่นี่ขอดูอยู่นอกรั้วแล้วซูมกล้อง
เสียดายค่าบัตรเข้าชมเก็บเงินไว้กินอาหารเย็น

อาคารและบรรยากาศใน Wessex Institute of Technology
at New Forest เมือง Southamthon

ห้องอาบน้ำ (Bath)
เป็นสถาปัตยกรรมโรมันที่เก่าแก่

อีกเมืองที่ได้ไปคือ Brighton อยู่ทางใต้ของลอนดอนใกล้กับ ช่องแคบDover เป็นเมืองชายทะเลที่หาดทรายไม่เหมือนบ้านเรา
เลยเข้าใจว่าทำไมฝรัง่ ชอบมาทะเลบ้านเราเพราะหาดทราย น้ำทะเลของเราสวย มีแสงแดดสาดส่องเป็นสีมรกต แต่ของเขา คลืน่ แรงฝนตก
หาดก็มีแต่หิน หนาวเย็นด้วย วันนั้นได้ไปเดินสำรวจชายทะเลและเมือง Brighton ได้ประมาณชั่วโมงก็ไม่ไหวหนาวและหิวจากการเดินทาง
จากที่ประชุมไปกินอาหารเย็นที่เป็นอาหารประจำชาติอังกฤษคือFish& ship ที่ร้านชื่อเดียวกับมหาวิทยาลัยUniversity of Sussex
ขออภัยไม่มใี ครให้ถามความเป็นมาของชือ่ เลยกินแล้วกลับทีพ่ กั เพราะวันรุง่ ขึน้ ต้องไปพบ Dr. Adrian Smithนักวิจยั ทางด้าน Sustainability
Transition & System Innovation ที่ University of Sussex เพื่อแลกเปลี่ยแนวคิดการวิจัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์หลักของการ
เดินทางนับว่าบรรลุตามเป้าหมายทัง้ การประชุม การไปพบนักวิจยั ทีท่ ำวิจยั ในเครือข่ายเดียวกัน และได้เปิดโลกทัศน์จากการชมสถาฯทีต่ า่ งๆ
เป็นรางวัลที่มีคุณค่าประมาณมิได้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล และดร.สิทธิณฐั ประพุทธนิตสิ าร ทีก่ รุณาช่วยให้ Manuscript เสนอผลงานมีความสมบูรณ์ ได้ไปเผยแพร่
ในระดับอินเตอร์อย่างเต็มภาคภูมิ
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แดนสวรรค์ของสาวๆ
ผ่องพรรณ เสาร์เขียว

จากการที่มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมการประชุมที่เกาหลีใต้ คือการประชุม The 10th International congress on AIDS in Asia
and the Pacific (ICAAP10) โดยจัดทีเ่ มืองปูซาน ทีค่ รัง้ หนึง่ เคยเป็นสถานทีจ่ ดั ประชุม APEC และโอลิมปิก บรรยากาศการประชุมค่อนข้าง
เงียบเหงา อาจเป็นเพราะเป็นของเอเซีย แปซิฟิกเท่านั้นหรือเปล่าไม่รู้ บูธจัดแต่ละประเทศหรือหน่วยงานก็ค่อนข้างจะน้อยโปสเตอร์ คนก็
เดินดูน้อย ที่น่าประทับใจคือวันเปิดงานมีการแสดงวัฒนธรรมเกาหลีหลายชุด ซึ่งสวยงามมาก เช่นรำพัด ตีกลองใหญ่ และสุดท้าย
มีศิลปินวัยรุ่นเกาหลีวง JYJ แต่กลายเป็นว่าคนที่กริ๊ดหลักอย่างเป็นทางการคือ staff ที่จัดงาน เพราะคนเข้าร่วมประชุมหลายคนไม่รู้จัก
ป้าๆลุงๆก็เยอะ ได้แต่ทำหน้างงๆ “ใครเหรอ” สำหรับเนื้อหาที่ประชุมก็มีความหลากหลายแต่รู้สึกจะเน้นไปในเชิงสังคมมากกว่าด้านทาง
การแพทย์ พอดีผู้เขียนสนใจที่เกี่ยวกับห้องที่คุยเกี่ยวกับ MSM จึงเข้าฟังเฉพาะส่วนนี้ ก็ได้เจอเครือข่าย ที่ทำงานในสายนี้ด้วยกันหลายคน
และเท่าที่สังเกตดูก็มีสาวประเภทสอง มาหลายคน จากหลายประเทศ ก็ไม่รู้จะเข้าข้างประเทศไทยรึเปล่า รู้สึกว่าน้องๆ สาวประเภทสอง
บ้านเรานี่แหละ ที่สวยสุดละ
สำหรับบรรยากาศของเมือง ขอเล่านอกห้องประชุมกันบ้าง ดูๆไปแล้ว เมืองปูซานก็เหมือนกับเชียงใหม่ผสมกับพัทยาเพราะมีทง้ั ภูเขา
ป่าไม้และทะเล ผู้เขียนได้ไปพักที่โรงแรมย่านชายหาด ที่ชื่อ Haeundae เขาบอกว่าเวลาอ่านภาษาเกาหลีที่เป็นภาษาอังกฤษให้ตัดตัว “A”
ออก แต่ยงั ไงก็ออกเสียงยากอยูด่ ี รูส้ กึ ว่าภาษาอังกฤษสำหรับคนเกาหลีนค่ี อ่ นข้างเป็นปัญหา คนขายของก็เป็นอาจูมา่ ป้าๆ ทีพ่ ดู กันไม่คอ่ ยเข้าใจ
ต่อรองราคากันต้องใช้ภาษาท่าทาง หรือใช้เครือ่ งคิดเลข เมือ่ ยมือไปตามๆกัน หรือคุยภาษาเมืองหรือไทยไปเลยเพราะยังไงป้าแกก็ไม่เข้าใจ
มีวันหนึ่งคณะก็ไปทานอาหารกัน สั่งอย่างไงก็ไม่เข้าใจ ต้องชี้ของโต๊ะข้างๆว่า “ฉันจะเอาอย่างงี้แหละ” ก็ดูเหมือนป้าแกจะเข้าใจ
แต่สดุ ท้าย อาหารทีไ่ ด้มาก็ไม่เหมือนโต๊ะข้างๆอยูด่ ี ทุกคนเลยปลง และคุยกันว่า “เอ้า แล้วแต่ปา้ เตอะ เอาอะหยังมาก่กน๋ิ ละ ต๋ามใจ๋ปา้ เตอะ”
อุตสาห์หวังพึง่ วัยรุน่ ทีด่ หู น้าตา น่าจะพอพูดได้ ก็หมดหวัง แต่บางร้านก็จะมีเมนูภาษาไทยประกอบเลย ช่างเป็นมืออาชีพจริงๆเราเลยสบาย
หน่อย สงสัยคนไทยคงมาบ่อย ร้านเลยรู้ลู่ทางทำมาหากินดี...
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ไหนๆก็พดู กันเรือ่ งอาหารแล้ว อาหารของเกาหลีนจ่ี ะมีศลิ ปะมาก กินกันแต่ละครัง้ ต้องใช้ถว้ ย จานเป็นสิบ เพราะจะมีเครือ่ งเคียงกิมจิ
ประเภทต่างๆเยอะมาก ช่วงแรกก็รู้สึกมีความสุขกับการกินดี พออยู่ไปนานๆ เริ่มไม่ไหวแล้ว อะไรก็กิมจิ กิมจิ และกิมจิ โอ้วววว...
ช่วงหลังขอบ๊าย บาย... และนอกจากนัน้ คนทีน่ เ่ี ขาจะกินปลากันเก่งมาก พวกเราทีไ่ ปประชุมก็เลยกินเมนูปลากันทุกวันในช่วงแรก เลยแซวกันว่า
รูส้ กึ ช่วงนีฉ้ ลาดขึน้ มากเลยเนาะ กินปลากันทุกวันๆ โอเมก้า3 อยูเ่ ต็มกระแสเลือดแล้ว พอดีทพ่ี กั อยูใ่ กล้ตลาดสด ก็เลยได้เดินเทีย่ วตลาดสด
ก็จะเห็นปลา เห็นหอย เห็นปลาหมึก ตัวใหญ่มากๆ ผักสดก็ใหญ่ โดยเฉพาะถัว่ งอก ไม่รอู้ ากาศดิน หรือน้ำทีน่ นู่ มันดีหรือยังไง ทำไมอาหารทุกอย่าง
ดูสมบูรณ์ อ้วน ใหญ่กนั เหลือเกิน ทุกคนทีไ่ ปประชุมในครัง้ นี้ ตัง้ เป้าหมายอาหารหลักไว้อกี อย่างทีต่ อ้ งทานคือ หมูยา่ งเกาหลีเพราะหากไม่ได้ทาน
คงเรียกว่า มาไม่ถึงเกาหลี พอลองทานดู รสชาดก็อร่อยดี แต่คิดถึงน้ำจิ้มสามรสบ้านเราอยู่ดี เพราะทีน่ นู่ กินหมูยา่ งเกาหลี ก็ตอ้ งกินคูก่ บั
กิมจิ เฮ้อ... กลับจากเกาหลีหลายคนเลยตั้งเป้าหมายใหม่ไว้ว่า ถึงบ้านเมื่อไหร่จะขอกินหมูกระทะให้หนำใจ
เมืองปูซาน นีม้ เี มืองเก่าประมาณ พันกว่าปี เรียกว่าอาณาจักร Shilla ก็คงต้องดูได้จากหนังเกาหลีซอนต๊อก และทงอี เพราะเป็นเนือ้ หา
ที่เกี่ยวกับอดีตของราชวงค์เก่าๆของเกาหลี พระราชวังจะเป็นโทนสีเขียวๆ ดูวังไหนๆก็เหมือนกัน คล้ายๆกันในด้านสถาปัตยกรรม
ผูเ้ ขียนได้ไปดูสสุ านโบราณ ตอนแรกทีเ่ ห็นนึกว่าสนามกอฟล์ลา้ นนา เพราะเขียว สวยเชียว มีภเู ขาน้อยๆเรียงอยูเ่ ต็มซึง่ ก็คอื ทีฝ่ งั พระศพของกษัตริย์
ราชินใี นอดีต ไม่ใช่ดอยน้อยๆ โดยธรรมชาติ เพราะทุกลูกจะมีความสูงและขนาดเท่ากันหมดแต่นา่ แปลกใจทีม่ คี นเอาเสือ่ ไปปู นัง่ ทานอาหาร
พักผ่อนหย่อนใจ เหมือนเป็นสวนสาธารณะ เอะ...เขาเข้าใจอะไรกันผิดไหม หรือว่าเป็นกุศโลบายให้คนเข้าไปใช้พื้นที่ จึงตกแต่งสวยงาม
จะได้ไม่ดูน่ากลัว อึ๋ยยย.... ต่อมาผู้เขียนได้มาพักที่โซลอีก 2 วันก่อนกลับมาเชียงใหม่ ก็ได้มีโอกาสได้เดินเที่ยวโซล ซึ่งเรียกว่าเดินจริงๆ
อากาศร้อนมากถึงมากทีส่ ดุ ยังคุยกับพรรคพวกว่า เรามาเกาหลีหรืออัฟริกาเนีย่ ร้อนได้ใจจริงๆ สังเกตได้ทกุ คนทีก่ ลับมาจะมีสผี วิ ทีด่ ำเพิม่ กันอีก
คนละ 2 เฉด มันโรแมนติกตรงไหน สงสัยเราจะมาผิดฤดูซะ่ แล้ว ทีโ่ ซลก็จะมีแหล่งช๊อปปิง้ ทีค่ นไทยจะชอบมากคือ ตลาดนัมแดมุน ตลาดดงแดมุน
และตลาดเมียงดอง จะสังเกตว่าคนเกาหลีจะหน้าใส แต่งตัวแต่งหน้าสวย ทั้งนี้เพราะที่นี่มีแต่ขายเสื้อผ้า เครื่องสำอางกันเป็น พันๆร้าน
สำหรับสาวๆนักช๊อป หากพกเงินแสนก็คงหมดในเวลาพริบตา การเดินทางครั้งนี้คนสถาบันฯ ที่ไม่ได้มาหลายๆคนได้ฝากคณะที่ไปประชุม
ซือ้ ของ ซึง่ หลักๆก็คอื เครือ่ งสำอาง รองๆคือซีดี หรือของทีเ่ กีย่ วกับศิลปินเกาหลี ทุกคนเลยมี List สินค้าประมาณ 1-3 หน้า แบกกันอย่าง
มีลนุ้ ต่อการชัง่ น้ำหนักก่อนขึน้ เครือ่ ง บางร้านมีพนักงานขายคนไทยเลยทีเดียว ยืนยันว่าคนไทยซือ้ เยอะจริงทีน่ า่ เจ็บใจคือตอนขากลับได้พดู คุย
กับไกด์คนเกาหลีที่มาทำงานที่เชียงใหม่ บอกว่า “คนไทยคิดว่าหากใช้เครื่องสำอางเกาหลีจะสวยเหมือนคนเกาหลี ซึ่งไม่จริง
มันคนละพันธุ์กัน ยังไงก็ไม่เหมือน” ก็เลยคิดในใจว่า “สาวไทยก็อยากสวยมั่งอะน่ะ เผื่อสวยค่ะ เผื่อว่า...เข้าใจมั้ย”
ก็ขอขอบคุณอาจารย์สวุ ฒ
ั น์ทไ่ี ด้ให้โอกาสเข้าร่วมประชุมและไปเยือนยังแดนโสม ทำให้ได้ประสบการณ์ทห่ี ลากหลายตามทีไ่ ด้เล่ามาเป็น
บางส่วนก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะ
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มุทิตา อำลา สถาบันฯ
ทุ

กครั้งที่ไปถ่ายเอกสารผู้เขียนได้ไปถ่ายเอกสารชั้น 2
อาคาร 1 ในตอนเช้า ก็จะได้ยินเสียงป้าเดินแฉบ
ๆ ทุกเช้าเดินเข้ามายังห้องเลขาฯ ผอ. และถาม ว่า “วันนี้
อาจารย์เปิน้ จะกิน๋ อะหยังน้อง” เป็นกิจวัตร
ประจำวันของป้าติ๋วที่ต้องทำทุกวันคิดเมนูอาหารสำหรับผู้บริหาร
เพื่อให้ผู้บริหารได้อิ่มท้อง และมีพลังที่จะทำงานต่อไป 		
วันหนึ่ง มีประชุมผู้บริหาร เลขาฯ ได้สั่งอาหารกล่องจาก
ร้านข้างนอกเข้ามาเผื่อจัดเตรียม สำหรับมื้อกลางวันปรากฎว่าวัน
นั้นคนที่ส่งอาหาร มาช้ามาก ป้าติ๋ววิ่งหน้าตาตื่นมา แล้วบอกเลขาฯ
ว่ า “ยะใดดี อ าหารตี ้ ส ั ่ ง ยั ง บ่ อ มา” ด้ ว ยความกั ง วลใจของป้ า
เพราะจะต้ อ งจั ด ให้ เ รี ย บร้ อ ย จึ ง ได้ ไ ปยื น รออยู ่ ห น้ า สถาบั น ฯ
พร้อมกับเสียงพรึมพรัมในลำคอ ฝ่ายเลขาฯ ก็ได้โทรตามถาม
ได้ความว่าออกมานานแล้ว แต่เป็นพนักงานใหม่ยังไม่เคยมาส่ง
ป้าติว๋ ทนรอไม่ไหว ด้วยความเป็นห่วง เกรงว่าผูบ้ ริหารจะรอกันจนหิว
จึง วิง่ ไปซือ้ อาหารทีศ่ นู ย์อาหาร C MED ซึง่ อยูใ่ กล้กบั ตึกสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผู้บริหารจะได้รับประทานก่อนเพราะเกรง
ว่าผู้บริหารจะทานอาหารผิดเวลา หลังจากที่ป้าไปซื้ออาหาร
ได้ไม่นาน พนักงานส่งอาหารก็มาถึง เลขาฯ โทรเข้ามือถือป้า
และบอกว่าไม่ต้องซื้ออาหารแล้ว ป้าจึงเดินกลับมายังสถาบันฯ
และเมื่อเห็นพนักงานส่งอาหาร ป้าได้ตำหนิต่อหน้าไปทันทีว่า...
จำไว้นะ “กิ๋นวันนี้เน้อ บ่อใช่กิ๋นพรุ่งนี้” .........
ป้าติ๋วทุ่มเทให้กับการทำงานเป็นอย่างมาก และต้องการ
ทีจ่ ะทำให้พวกเราได้รบั บริการทีด่ จี ากป้า และทุกๆ วันมหิดลจะเห็น
ป้าร่วมงานวิง่ มหากุศลทุกๆ ปี โดยไม่ขาด แม้แต่ปเี ดียว ในปีน้ี ก่อนที่
จะมีการวิง่ มหากุศลวันมหิดล ป้าเดินแฉบ ๆ มาบอกผูเ้ ขียนว่าปีนป้ี า้
จะไม่ไปวิ่งมหากุศลละนะ แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจ และบอกว่าไหนๆ
ก็ปีสุดท้ายละไปวิ่งดีกว่า... ก่อนที่ป้าจะเกษียณ อายุไป ในเร็ววันนี้
ผูเ้ ขียนก็ได้มโี อกาสไปนัง่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับป้า และคนใกล้ชดิ
ของป้าและรูว้ า่ ป้าติว๋ เป็นคนบ้าจี้ (คำเมืองว่า ขีก้ ง้ั ) พอสมควร เวลา
เราพูดหยอกล้อป้า ป้าก็จะกัง้ (คำเมืองนะ) และชอบฟังโทรศัทพ์ของ
พี่ชายคนนึงในสถาบันฯ เป็นอย่างยิ่ง ป้าจะบอกพี่ชายคนนี้เสมอ ๆ
ว่าถ้าโทรหาภรรยาให้เปิดลำโพง และมาคุยที่ห้องป้าด้วยป้าจะฟัง
ด้วยความเงียบ และหลังจากวางหูเท่านั้นหล่ะค่ะ ป้าก็จะบอกแซว
พี่ชายคนนี้อยู่ตลอดเวลา ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรต้องไปถามป้าเอง
นะค่ะ ไม่สามารถออกสื่อได้

เอาเป็นจริงเป็นจังดีกว่านะค่ะ หลังจากที่เล่าเรื่องความประทับใจที่มีกับป้าติ๋วมาแล้ว ป้าบอกว่าป้าทำงานที่สถาบัน ฯ แห่งนี้มา 26 ปี
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมามีทง้ั สุขและทุกข์ และเมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะไปก็ตอ้ งไป ป้าทำใจไว้นานแล้วว่าวันนึงเมือ่ ป้าอายุ 60 ป้าก็ตอ้ งไป ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่อยากไปเพราะสถาบันฯ
ถือเป็นบ้านหลังที่สองของป้าเลยก็ว่าได้ หลังจากที่ป้าเกษียณแล้วคงจะพักผ่อนอยู่กับบ้าน ดูแลคุณลุง ซึ่งไม่สามารถเดินได้ ป้าจะพาคุณลุงไปเที่ยว
ในระแวกบ้านไปจับจ่ายกับข้าวด้วยกัน โดยเข็นคุณลุงไปนะค่ะ
ส่วนอาชีพทีจ่ ะมารองรับในวัยเกษียณนัน่ ก็คอื สิง่ ทีป่ า้ ถนัดเป็นทีส่ ดุ คือการตัดเย็บเสือ้ ผ้า ป้ายังฝากบอกมาว่า... ชาวสถาบันฯ ท่านใดต้องการตัดเย็บ
หรือแก้ทรงเสือ้ ผ้ากระโปรง ติดซิบ ติดกระดุม โทรหาป้าได้นะค่ะตลอดเวลา แต่ไม่ 24 ชัว่ โมงนะค่ะ...(คนแก่ ..... ขอนอนหลับกลางคืน 24 ชัว่ โมงไม่ไหวคะ)
และท้ายทีส่ ดุ นี้ มีจดหมายฉบับนึงที่ป้าแอบเอามาวางไว้บนโต๊ะผู้เขียน และแสดงความในใจของป้าแก ลองดูนะค่ะ......
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ลุงถนอม

เหตุการณ์ทไ่ี ม่มวี นั ลืมของนายถนอม ศรีสำอางค์
ในฐานะคนขับรถทีเ่ กือบเอาชีวิตไม่รอด ในขณะปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์นเ้ี กิดขึน้ ระหว่างเดินทางไปปฏิบตั หิ น้าที่ ยังจังหวัด
ลำปางบริเวณทางขึน้ ดอยขุนตาล ในสมัยนัน้ ถนนไม่ได้เป็น
4 เลนส์อย่างทุกวันนี้ ถนนเป็นถนน 2 เลนส์ และแคบ ระหว่าง
ที่กำลังขับรถแลนด์โลเวอร์ ขึ้นดอยขุนตาล อยู่ๆก็มีเสียง
แก๊ ก......แก๊ .....บริ เ วณพวงมาลั ย รถยนต์ หลั ง จากนั ้ น
พวงมาลัย.......พวงมาลัยก็......ก็......ก็หลุดออกมาเป็นพวง
(แทบจะเอาคล้องคอนักร้องเวลาให้ทปิ ได้เลย) ด้วยไหวพริบ
และประกอบกั บ ในสมั ย วั ย รุ ่ น ลุ ง หนอมได้ ท ำงาน
ทีอ่ มู่ าก่อน จึงนำลูกหมากทีห่ ลุดมาพร้อมพวงมาลัยรถ ใส่เข้า
ไปใหม่ และพยายามประคับประคองรถไม่ให้วิ่งไปเลนส์
ตรงกันข้าม และประคับประคองรถให้มาจอดด้านซ้ายมือ
ลุงหนอมบอกว่า นึกดูนะ...ถ้าลุงไม่ประคับประคองมาด้านซ้าย
มันก็ต้องไปด้านขวา ด้านที่รถวิ่งสวนแน่นอนคิดดูสิจะเกิด
อะไรขึ้น...ถ้ารถเราวิ่งไปอีกเลนส์แล้วรถที่สวนมาจะชนเรา
หรือไม่เพราะด้านเค้า เป็นด้านลงดอยขุนตาลมา......
อีกเหตุการณ์หนึง่ ทีไ่ ม่มวี นั ลืมเช่นกัน ลุงหนอมเล่าว่า
ขณะทีข่ บั รถแลนโรเวอร์สน้ั จะไปออกพืน้ ทีจ่ งั หวัดลำปาง ขับ ๆ
รถไปแล้วไม่สามารถบังคับคันเกียร์ได้...ตายหล่ะ ...เกียร์หลุด.....
ลุงหนอมพยายามค่อย ๆ เบรท ทีละน้อย ทีละน้อย จนรถหยุด
ลุงหนอมบอกว่าสมัยนัน้ รถไม่มากเหมือนสมัยนี้ ถ้ารถมาก
หล่ะก็ไม่มลี งุ หนอมในวันนีเ้ ป็นแน่แท้ รถตะแครงในพืน้ ทีท่ ราย
อันนี้ก็เสี่ยงพอกัน วันนั้นขณะที่กำลังจะไปออกพื้นที่ในเขต
อำเภอดอยเต่า เกิดน้ำป่าไหลหลาก และพอขับไปได้สักพัก
ก็มบี ริเวณหนึง่ ทีน่ ำ้ ไหลหลากลงมา เด็ก ๆ เห็นน้ำไหลหลากจึง
พากันไปเล่นน้ำบริเวณนั้น ประกอบกับถนนเป็นถนนเล็ก ๆ
ลุงหนอมขับรถหลบเด็กๆ หลบเด็กพ้นนะ...
แต่รถหนะสิ ไปตะแครง 2 ล้อ อยูท่ ก่ี องทราย ผูโ้ ดยสารจะต้องมุดออกจากรถ เดชะบุญ ไม่มใี ครเป็นอันตราย.. และหลังจากนัน้ ลุงก็ใส่เกียร์โล ขับออกมาจาก
กองทรายนัน้ วันนัน้ เป็นวันฝนตกหนัก และมีพายุ ทำให้ตน้ ไม้บนดอยได้ตกลงมาบนถนน ขณะทีร่ ถแล่นไปก็ตอ้ งจอดเพราะเดินทางต่อไปไม่ได้ ต้นไม้กดี ขวางถนน ขณะ
นัน้ รถแลนดโรเวอร์ทล่ี งุ หนอมขับไปมีสลิงลุงหนอมได้ใช้ลวดสลิงลากต้นไม้กดี ขวางการจราจรออกไปจนหมด สามารถเปิดทางให้รถวิง่ ได้
ตลอดการทำงานในสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในตำแหน่งคนขับรถ ลุงหนอมจำได้เสมอเมือ่ ครัง้ แรกทีม่ าทำงานในทีแ่ ห่งนีเ้ มือ่
26 ปีทแ่ี ล้ว ว่ามาทำงานวันแรกก็ได้ขบั รถออกพืน้ ที่ ทีอ่ ำเภอฮอด จำได้วา่ ประทับใจ อาจารย์หมออุษามาก อาจารย์ปอ้ นส้มโอให้ลงุ หนอมขณะขับรถด้วย ...
ในตอนนัน้
ลุงหนอมเล่าว่า.....จากวันแรกทีท่ ำงานจนถึงวันนี้ วันเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็ว และก็จะเกษียณไปตามวาระของมัน แต่สง่ิ ทีย่ งั เหลืออยูค่ อื มิตรภาพ
ความแป็นเพือ่ น คนทีเ่ ราได้รจู้ กั ส่งผลให้เรายังมีกนั และกันตลอดไป...... และหลังจากนีล้ งุ หนอมก็ได้บอกไว้วา่ .....ลุงจะพักผ่อนก่อน และหลังจากนัน้ ก็คอ่ ยไตร่ตรองดู
อีกทีวา่ จะทำอะไรต่อไป อาจจะปลูกผัก ปลูกไม้ เลีย้ งกบ เลีย้ งปลาอยูบ่ า้ นไปตามเรือ่ งตามราวก็วา่ ได้ และท้ายทีส่ ดุ ลุงขอฝากข้อความสัน้ ๆ ไว้กบั พวกเรา
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จากใจน้องๆ DMU ถึงพีท่ พ
ิ ย์และหล้า
พ.ศ. 2554 นี้ หน่วยงาน DMU มีบุคลากรที่ถึงวาระเกษียณ 2 ท่าน คือพี่ดาริการ์ จิตต์ปราโมทย์ และพี่ทิพย์วัลย์ เพชร์เทศ
พีท่ ง้ั สองเริม่ ทำงานกับสถาบันฯ ในยุคทีส่ ถาบันฯ มีชอ่ื หน่วยงานว่า “ศูนย์วจิ ยั โลหิตและทุโภชนาการ(MALAN)” และได้รบั การบรรจุเข้ารับ
ราชการในปี พ.ศ. 2519 กว่า 30 ปีในการทำงาน หน่วยงานมีววิ ฒ
ั นาการพอแบ่งได้เป็น 3 ยุค ยุคแรก DMU2519, ยุคกลาง DMU2536
และ ยุคปัจจุบนั DMU2554 จากพีน่ นั ทาทีเ่ กษียณเมือ่ 2 ปีกอ่ น ปีน้ี DMU มีเกษียณอีก 2 ท่าน ดังนัน้ DMU ในยุคแรกก็จะคงเหลือเพียงพีน่ อ้ ง
ซึง่ ก็จะเกษียณในเร็วๆ นีเ้ ช่นกัน ผูท้ ท่ี ำงานงานด้านข้อมูลในยุคแรกต้องใช้ความอดทนในการทำงานสูงมาก การลงรหัสข้อมูล ต้องลงใน
Coding Sheet ที่กำหนดความยาวของแต่ละ record ไม่เกิน 80 ตัวอักษร การบันทึกข้อมูลต้องตอกลงบัตรคอมพิวเตอร์ เด็กรุ่นใหม่
คงไม่รู้จักเครื่องตอกบัตร พี่ทิพย์เป็นมือ key ข้อมูลและต้องไปใช้เครื่องตอกบัตรคอมฯ ที่หน่วยงานเวชสถิติ คณะแพทย์ เราส่งข้อมูล
ไปเข้าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทส่ี ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ รอประมาณ 1 สัปดาห์ งานถึงจะกลับมา สำหรับพีห่ ล้าเป็นผูท้ ม่ี คี วามสามารถด้านศิลปะ
เขียนตัวหนังสือสวย และวาดภาพเก่ง ได้ชว่ ยงานในการทำสไลด์เพือ่ นำเสนอผลงานวิจยั ในสมัยนัน้ การทำสไลด์แต่ละแผ่นต้องเขียน
ลงแผ่นกระดาษ โดยใช้ Lettering Set ช่วยในการเขียน หลังจากนั้นก็ต้องถ่ายภาพ ล้างฟิลม์และเข้า frame เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สไลด์ทต่ี อ้ ง
การ โบราณแต่ classic มากๆ ลุน้ กันว่าสไลด์จะออกมาชัดเจน สวยดัง่ ใจหรือไม่ เวลาผ่านไป อะไรๆ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
งานด้านข้อมูลที่ปัจจุบันมีความทันสมัยมาก Coding Sheet ก็ไม่ต้องใช้ Software ก็มีประสิทธิภาพ การทำงานด้านข้อมูลเป็นระบบ
มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึน้ มาก ทุกคนในหน่วยงานต้องมีการปรับตัวรับกับเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นไปและรับกับการทำงานร่วมกัน แต่สง่ิ ดีๆ
ที่ไม่เปลี่ยนและควรถือเป็นแบบอย่างในการทำงานสำหรับน้องๆ ที่เป็นคนรุ่นใหม่คือความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจและรับผิดชอบงาน
ซือ่ สัตย์ตอ่ หน้าที่ อัธยาศัยทีด่ ี ความเอือ้ เฟือ้ ความห่วงใยซึง่ กันและกันและความปรารถนาดีทม่ี ตี อ่ ผูร้ ว่ มงาน ซึง่ พีๆ่ ทัง้ สองได้ถอื ปฏิบตั ิ
และมีให้กบั พวกเรามาโดยตลอด แม้วยั จะต่างกันแต่พท่ี ง้ั สองก็เป็นทีร่ กั และเคารพของน้องๆ ดังส่วนหนึง่ ทีน่ อ้ งๆ ได้บอกเล่าความรูส้ กึ
ที่มีต่อพี่ทั้งสองดังนี้
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ความในใจ และความประทับใจจากน้องๆ DMU ถึงพีท่ พ
ิ ย์
ตู:่

“พีท่ พิ ย์” พีส่ าวใจดีของน้องๆ ทุกคน พีท่ พิ ย์จะคอยเตือน คอยบอกน้องๆ ทุกเรือ่ ง จนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พีท่ พิ ย์คอื 		
“โลโก้ของ DMU”
นิง้ :
เธอคือคนเก่งของฉัน......ไม่ใช่ใคร
แจ๋ว: ความขยันหมัน่ พียรอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่องานทีท่ ำ และรับผิดชอบ งานใดตกถึงมือพีท่ พิ ย์ไม่มขี าดตกบกพร่องและงานออก
มาดีทกุ ครัง้
แอน: มือคียข์ อ้ มูลอันดับ 1 ของ Data Entry ได้แก่ “ป้าทิพย์” วิทยายุทธ์ลำ้ เลิศ มิมใี ครเทียบ
แจ่ม: ความตรงต่อเวลา ซือ่ สัตย์ และเสียสละ นัน่ แหละคือ “ป้าทิพย์” ของพวกเรา
วสันต์: สาวสวยใส จากภายในสูภ่ ายนอก ผูม้ กี ารกระทำ คำพูด และความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกันเสมอ
แบงค์: ออกจาริกแสวงบุญทีไ่ หน แบ่งบุญมาทางนีบ้ า้ งเด้อครับ
ความในใจ และความประทับใจจากน้องๆ DMU ถึงพีห่ ล้า
ตู:่
“พีห่ ล้า” สำหรับพีส่ าวคนนีจ้ ะมีขอ้ เสนอแนะ หรือคำแนะนำเวลาทีน่ อ้ งๆ ถึงทางตันเกีย่ วกับปัญหาต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งเล็กหรือ
เรือ่ งใหญ่ เพราะพีห่ ล้าจะมีไอเดียเก๋ๆ และหลายๆ ครัง้ จะได้แนวความคิดแบบนอกกรอบจากพีห่ ล้า ซึง่ เมือ่ ตู่ ไปขอคำแนะนำจะได้
คำตอบจากพีห่ ล้าทุกครัง้ ไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ
นิง้ :
ทดลอง เรียนรู้ ด้วยประสบการณ์ คือการทำงานของพีห่ ล้า
แอน: รัก และคิดถึงป้าหล้าค่ะ
วสันต์: ผูม้ ากด้วยอารมณ์ขนั สารพันความใฝ่รู้ ทดลองดูเพือ่ ประสบการณ์
แบงค์: เทีย่ วให้สนุกหลังเกษียณนะครับ (ปล. ลูกสาวพีห่ ล้าน่ารักมากครับ)
ขณะทีเ่ ขียนบทความนี้ น้องๆ DMU กำลังซ้อมร้องเพลง อย่างตัง้ ใจ ซึง่ บทเพลงทีไ่ ด้คดั สรรมานัน้ เป็นบทเพลงทีม่ คี วามหมาย
บ่งบอกความรูส้ กึ ของน้องๆ ทีม่ ตี อ่ พีๆ่ ทัง้ สองคน หนุย่ เล่นกีตาร์ สมาชิกคนอืน่ ๆ ก็ชว่ ยกันร้องเพลง ดี บ้าง ล่ม บ้าง แต่กย็ งั ตัง้ ใจเพือ่ ทีจ่ ะได้
ผลงานออกมาดีทส่ี ดุ แค่ตอนซ้อม ยังสัมผัสได้ถงึ ความรูส้ กึ ดีๆ ผ่านบทเพลงทีอ่ ยากจะมอบให้พๆ่ี ทัง้ สองคน ไม่อยากจะคิดถึงวันจริงเลยว่า
จะมีความรูส้ กึ ประทับใจกันแค่ไหน (พีต่ นู่ ำ้ ตาซึมคนแรกเลยตามด้วยน้องๆ อีกหลายคน) พวกเราหวังว่า ความตัง้ ใจของพวกเราจะสามารถ
ส่งความรู้สึกที่มี ผ่านบทเพลง ไปให้พี่ๆ ทั้งสอง และหวังว่า พี่ทั้งสอง จะเก็บพวกเราไว้อยู่ในใจเสมอ เมือไหร่ที่นึกถึงบทเพลง
เพลงทุกเพลงก็ยังจะทุ้มอยู่ในใจ และไม่ว่านานแค่ไหน ก็อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง ถึงสารทุกข์ สุขดิบ เพราะ พวกเราคือ ชาว DMU
จากใจชาว DMU
30 กันยายน 2554
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