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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             รศ. นพ.สวุฒัน์  จริยาเลิศศักดิ์

ผอ. อยากคุย (จริงๆ)

               สวัสดีครับ ชาวสถาบัน ฯ ที่รักทุกท่าน “สารสถาบันฯ”  ฉบับนี้ถือเป็นฉบับแรกที่ออกมา 

ตั้งแต่อาจารย์ได้ขึ้นมาเป็น  ผอ. ต่อจากท่าน อาจารย์หมอธีระ ศิริสันธนะ   

นับจนถึงเดือนมิถุนายน 54 นี้ ก็ครบสองปีพอดี  (ที่รับกรรมมา)  เจตนาที่คิดจัดทำ  “สารสถาบันฯ” 

ขึ้น  เพราะได้ปรึกษาหารือกัน ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ   ที่ประกอบด้วย 

รองรัศมี  รองอัมพิกา รองขวัญชัย  และหัวหน้าศูนย์วิจัยฯ    มี ดร.ศักดา  อาจารย์หมออภินันท์  

และ  อาจารย์หมอเกรียงไกร เห็นว่า น่าจะมีส่ือ หรือจดหมายข่าวสารภายในสถาบัน ฯ   ท่ีเป็นตัวเช่ือม

ในการติดต่อสื ่อสารระหว่างฝ่ายบริหารและชาวสถาบันฯ (ที่เคารพ)  ออกมาเป็นระยะ พร้อมกับ

มีเน้ือหาสาระท่ีหลากหลาย ท้ังความก้าวหน้าใหม่ ๆ  ของงานวิจัยจากศูนย์วิจัยต่าง ๆ ในสถาบัน คอลัมน์ 

ที่เล่าประสบการณ์ในการไปประชุมทั้งในและต่างประเทศ เน้นวิชาการน้อยหน่อย เน้นทัศนศึกษา     

(ภาษาชาวบ้าน ก็คือ เที ่ยวนั ่นแหละ)   สิ ่งที ่ได้เห็น  ได้เรียนรู ้ที ่น่าสนใจ    เอามาเล่าสู ่กันฟัง

ใช้ชื ่อคอลัมน์ว่า “ย่ำเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก” ฉบับแรก เห็นทีม บก.สารสถาบัน ฯ ที่มีเลขาบุปผา 

เป็นหัวหน้าบอกว่า  มีคนของสถาบัน ฯ เข้าแถวขอจองคิว อยากเขียน อยากเล่า  กันหลายท่าน

ไม่รู้เพราะมีค่าเขียนติดปลายปากกาให้ด้วยหรือเปล่า (อุ้ย..ล้อเล่น..อย่าทำเสียงยาน)   

  อีกคอลัมน์ท่ีกรรมการ ฯ อยากให้มี ก็คือ คอลัมน์แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารด้านสังคมของคนใน

สถาบันฯ  (ภาษาชาวบ้าน คือ คอลัมน์สังคมซุบซิบ นินทา นั่นแหละ)แต่ขอให้เป็นข่าวสังคมเชิงบวก 

ไม่เอา “เรยา” เดี๋ยวจะเดือดร้อนฝ่ายควบคุมยุงท้องป่องของศูนย์ชีวโมเลกุล ทราบมาว่ามอบหมายให้ 

พี่แนนซี่&น้องซาร่า ที่อยู่ สมาคม แมงเม้าส์ RIHES  เป็นผู้ประสานงานรวบรวมข้อมูลล้วงลึก

เชิงสังคมของชาวสถาบัน ฯ  ทำเอา ผอ. เริ่มเสียว(สันหลัง)  จะโดนซุบซิบกับเขาไปด้วยง่าย ๆ สงสัย

ท่าจะโดนต้ังแต่ฉบับแรกไหมเน่ีย

 มีข่าวดีและข่าวดัง (ดังจริง ๆ เพราะลงเป็นข่าวในนิวยอร์คไทม์ หน้าแรกเลย) อยากแจ้ง 

ให้พวกเราทราบโดยถ้วนหน้ากัน หลายท่านคงพอได้ยินข่าวแล้ว  โครงการวิจัยคู่ผลเลือดต่างฯ 

หรือ  HPTN 052  ได้ยุติลงก่อนเวลา   เพราะคณะกรรมการกำกับและดูแลข้อมูล และความปลอดภัย 

ของอาสาสมัครท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัย  (DSMB)  ได้พิจารณาดูจากข้อมูลท่ีวิเคราะห์แล้วเห็นว่างานวิจัย

ดังกล่าว ได้ตอบคำถามวิจัยที่สำคัญมากได้แล้ว  จึงเห็นสมควรให้ยุติทันทีและให้เร่งเผยแพร่ผล

วิจัยฯ ดังกล่าวออกสู่สื่อสาธารณะไปเมื่อคืน วันที่ 12 พค 54 เวลาในประเทศไทยงานวิจัยนี้ทำร่วม

กันใน 13 สถาบันวิจัย  จาก 9 ประเทศ ภายใต้เครือข่าย HPTN โดยการสนับสนุนของ NIH ครับ

 ขอจบเรื่องอยากคุยฉบับแรกไว้เท่านี้ก่อน ทีม บก. สารสถาบันฯคุยกันว่าจะพยายามออก

ให้ได้ทุกสองเดือนส่วนใครมีเรื่องอยากเล่า   (ส่วนอยากเหล้า ไม่เกี่ยว ให้ไปหาคุณกนิษฐา(จุ๋ม) แทน) 

ก็ติดต่อส่งมาได้ กะจะทำเป็นรูปเล่มในไฟล์ pdf จัดส่งให้ชาวสถาบัน ฯ ทุกท่านทางอีแมว..เอ้ย อีเมลล์  

ส่วนใครติดใจหน้าไหน คอลัมน์ไหน อยากปริ๊นท์ออกมาอ่าน ก็ตามอัธยาศัย อย่าลืมช่วยกันลดภาวะ

โลกร้อนด้วย.... (สงสัยมีแต่เสียงจ่มว่า ผอ.เรา...อุจจาระจิ๊จัง !)  สวัสดีครับ
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ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ผศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย

 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2554  ผศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย  หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

นำทีมวิจัยโครงการ    “เตรียมน้องก่อนเข้าเมือง” เข้าพบ นายอรรถเสฏฐ์ สุสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าวพิทยาคม   เพื่อขอความ

ร่วมมือในการใช้โรงเรียนเป็นพื้นที่วิจัย 

 โครงการ “เตรียมน้องก่อนเข้าเมือง” เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

เชียงใหม่ มูลนิธิรักษ์ไทย  และแผนกพันธกิจเอดส์ มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและทดสอบหลักสูตร

ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมัธยมปลายในชนบท  และอนาคตจะต้องเข้ามาเรียนต่อ หรือใช้ชีวิตในตัวเมือง มีทักษะชีวิต

ในการลดความเส่ียงด้านสุขภาพ (โดยเฉพาะสุขภาพด้านเพศและอนามัยเจริญพันธ์ุ) ตลอดจนความเส่ียงด้านอ่ืน ๆ จะดำเนินการศึกษา

ในนักเรียนโรงเรียนสะเมิงวิทยาคม และโรงเรียนพร้าวพิทยาคม โดยจะติดตามนักเรียนในโครงการเป็นเวลา 2 ปี

 การศึกษาน้ีเป็น 1 ใน 25 โครงการวิจัย ภายใต้กลุ่มวิจัยด้านโรคเอดส์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงสถาบันฯ  เป็นผู้รับผิดชอบและ  

บริหารจัดการหลัก  จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย

แห่งชาติ (ไทยเข้มแข็ง) บุคลากรของสถาบันที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิจัยเหล่านี้ สามารถเข้าไปดูได้ที่  

http://www.rihes.cmu.ac/cmuaidsresearch 

           นอกจากนี้สถาบันฯ ร่วมกับ  Burnet institute  ประเทศออสเตรเลีย  RTI international สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

และองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ทำการศึกษาเก่ียวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป    RETA  (The Resource Estimation Tool for Advocacy)  

ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ที่ใช้ประมาณการทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ  HIV ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับ

ชาย โครงการนี้ได้รับทุนจาก USAID และจะดำเนินการพร้อมกันใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และจีน

 ในภาพ Dr.Brad Otto จาก Burnet Institute ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมดังกล่าว ได้เดินทางมาบรรยายเกี่ยวกับโปรแกรม RETA 

ที่สถาบันฯ ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ค. 2554 

เล่าขานงานวิจัย

 Dr.Brad Otto จาก Burnet Institute

บรรยายเกี่ยวกับโปรแกรม RETA ที่สถาบันฯ 

ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ค. 2554 

 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมเยือนจาก 

RTI Asia HIV Program และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมงาน 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในงานวิจัยด้าน HIV / AIDS 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554
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 ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด 
 ผศ.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์/ พฤษภาคม 2554

 

  เป็นศูนย์วิจัยที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2552 เพื่อรวบรวม

นักวิจัยด้านสารเสพติดของสถาบันฯ ให้รวมตัวกันขับเคลื่อนงานวิจัย

เพื่อแก้ไขปัญหาสารเสพติดของภาคเหนือและประเทศไทย    โดยมี

ขอบเขตของงานวิจัยที ่ครอบคลุมทั ้ง การสำรวจครัวเรือนเพื ่อ

ศ ึกษาขนาด และสภาพปัญหาสารเสพติดในประชากรทั ่วไป   

การศึกษาเฉพาะกลุ่มเสี่ยง  เช่น ผู้ฉีดยาเสพติด เยาวชนผู้ใช้ยาบ้า  

เยาวชนผู้ใช้ยาเสพติดเพื่อความบันเทิง ฯลฯ     ผลกระทบต่อสุขภาพ   

สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา  การทดสอบรูปแบบมาตรการ

การแก้ไขปัญหาท้ังในระบบสาธารณสุข  ยุติธรรมและชุมชน       

          สำหรับแหล่งทุนในประเทศ  ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจาก 

สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  (ปปส.) 

กระทรวงยุติธรรม    ศูนย์วิจัยสุรา (ศวส.)   สำนักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)   สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กระทรวงสาธารณสุข   ส่วนแหล่งทุนจากต่างประเทศ 

ส่วนใหญ่ได้รับจาก      National Institute on Drug Abuse (NIDA), 

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)  โดยเป็นงานวิจัยร่วมกับ  Bloomberg School of Public Health 

มหาวิทยาลัย Johns Hopkins   บางส่วนได้รับทุนสนับสนุนจาก US CDC และ Global Funds ผ่านทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  

กระทรวงสาธารณสุข  โดยบางโครงการเป็นงานวิจ ัยร ่วมกับสำนักงานความร่วมมือด้านการ ควบคุมโรคไทย-สหรัฐ 

(Thai-US Collaboration on Disease Control) โครงการวิจัยต่างๆของศูนย์ฯจะถูกนำเสนอต่อ  คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน

ด้านสารเสพติด ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เพื่อรับความเห็นจากตัวแทนทั้งจากภาครัฐ และประชาชนในรายละเอียดต่างๆ

ของการดำเนินงานวิจัย  อันเป็นช่องทางให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานวิจัยด้านนี้
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

               ในระยะประมาณหกเดือนที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาด้านโรคติดเชื้อได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  

จากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ไทยเข้มแข็ง) ภายใต้โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวินิจฉัย    การรักษา 

และการป้องกันโรคเอดส์  เพื่อดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์หลายโครงการด้วยกันเช่น  การศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน

และศึกษาการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหลังได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 

ซึ่งในการศึกษาวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี มีการปรับปรุงขนาด และความถี่เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อนำไปปรับใช้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี                    

     นอกจากนี้ยังมีการศึกษาชนิดและการผลิตเม็ดเลือดขาวหลังจากผู้ติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัส การพัฒนาการตรวจการ

ดื้อยาของเชื้อเอชไอวี และการศึกษาความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันในผู้ท่ีป่วยด้วยโรคฉกฉวยโอกาสคล้ายกับท่ีเกิดข้ึนในผู้ป่วยเอดส์ 

นักวิจัยของศูนย์ฯ ได้เร่งดำเนินการศึกษาภายใต้เงื่อนไขเวลาอันค่อนข้างจำกัด  โดยได้รับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ และ

ในบางโครงการก็ได้อาสาสมัครครบตามเป้าหมายแล้ว  นอกจากนี้ศูนย์ยังได้จัดซื้อเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ซึ่งสามารถวิเคราะห์เซลล์

หนึ่ง ๆ ได้ ๑๑ คุณลักษณะพร้อมกันและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้ในเร็ววันนี้   นอกจากงานวิจัยภายใต้

โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ นักวิจัยของศูนย์ยังได้ผลการศึกษาการทำปฏิกริยาระหว่างโปรตีนที่พบในแมลง  ซึ่งการศึกษานี้

จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องกลไกการดื้อยาฆ่าแมลงของยุงและคาดว่าจะมีผลงานตีพิมพ์ในอนาคตอันใกล้นี้
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
 ดร.ศักดา พรึงลำภู

 ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์  (Center for Applied in Health Sciences Research: CAR) เป็นศูนย์วิจัยน้องใหม่ 

ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีได้ต้ังข้ึนตามประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2554   โดย ดร.ศักดา  พรึงลำภู 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ตำแหน่ง นักวิจัย ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ดังกล่าว สารสถาบันฯ ฉบับแรก 

จึงถือโอกาสแนะนำ ศูนย์วิจัยฯน้องใหม่แห่งนี้    การแบ่งหน่วยงานภายในศูนย์ฯ มีการแบ่งเป็น ๓ กลุ่มวิจัย ตามประกาศสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ ๐๐๑๕/๒๕๕๔  ประกอบด้วย

 1. กลุ่มวิจัยระบบสุขภาพ  (Health System Research Group: HRG) 

 2. กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment and Health Research Group: ERG)

 3. กลุ่มวิจัยโภชนาการ (Nutrition Research Group: NRG) 

 กลุ่มวิจัยระบบสุขภาพ  มีดำเนินการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ  ซึ่งเป็นปัญหาของพื้นที่ภาคเหนือและ

ของประเทศ  รวมทั้งเผยแพร่ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชน ในปี  ๒๕๕๔ มีการดำเนินการวิจัยในโครงการต่างๆ ดังนี้

  (1 ) โครงการประเมินนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในภาคเหนือตอนบน  กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

และพะเยา 

  (2) โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนในพื้นที ่   8 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน  

  (3) โครงการถอดบทเรียน   และวิเคราะห์ผลการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ ่น  

ในพื ้นที ่  8  จังหวัดภาคเหนือ  ประจำปี 2553        

  (4) โครงการการศึกษาผลการสนับสนุนโครงการผู้พิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    เขต 1 เชียงใหม่ 

ประจำปี 2554  

  (5) โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือเด็กไทยมีโภชนการสมวัย      กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง

 

 กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพในช่วงเดือนพฤษภาคม 

2554 ประกอบด้วย 

  (1) โครงการวิจัยเรื่อง  “ผลของการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อทารกในครรภ์และการพัฒนาระบบประสาท

ในเด็กแรกเกิด การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าตั้งแต่แรกคลอด” (R21) 

  (2 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ชื่อ “โครงการเครือข่ายส่งเสริมการบริโภคอาหาร

ปลอดภัย และมีคุณค่าต่อสุขภาพในมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่” 

  (3) โครงการ วิจัยเรื่อง “การขยายผลการวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบสุขภาพ สู่ชุมชนเพื่อการเรียนรู้และ

ลดแหล่งกำเนิดฝุ่นในอากาศในชุมชนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย”( GW3)  

  (4) โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินการรับสัมผัสสารมลพิษจากสิ่งแวดล้อมในเด็กนักเรียนอนุบาล” 

 

 กลุ่มวิจัยโภชนาการ   มีดำเนินการวิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับด้านโภชนาการ  ซ่ึงเป็นปัญหาของพ้ืนท่ีภาคเหนือและของประเทศ 

รวมทั้งเผยแพร่ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชน     เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารให้มีคุณค่าทาง

โภชนาการมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบริการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ในปีที ่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีการ

ดำเนินการวิจัยในโครงการต่างๆ ดังนี้            

       (1 ) โครงการสร้างเสริมและติดตามภาวะสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ปัจจุบันรวมทั้งผู้ที่เกษียณ

อายุราชการ ที่มีปัญหากลุ่มโรคเมตาบอลิก 
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ภาพกิจกรรม โครงการต่างๆของกลุ่มวิจัยระบบสุขภาพ

ภาพกิจกรรมโครงการต่างๆของกลุ่มวิจัยโภชนาการ

กลุ่มวิจัยสิำงแวดล้อมและสุขภาพ 
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 (2) โครงการไทยเข้มแข็ง:  โครงการวิจัยการศึกษานำร่องเรื่องการบริโภคอาหารให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ เอชไอวีในภาคเหนือ และ

ศึกษาผลการบริโภคอาหารที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่ำปานกลางต่อผลการเกิดความผิดปกติของรูปร่างและความผิดปกติของระดับ

น้ำตาลและไขมันในเลือด 

  (3) โครงการ  การศึกษาผลกระทบการรับประทานผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตดัชชีไบโอกับการดื่มนมเปรี้ยวเคซีไอดับเบิ้ลซีโรต่อการ

เพิ่มพูนการต้านทานโรคและลักษณะการขับถ่ายในอาสาสมัครที่มีภาวะท้องผูก  

 (4) การเพิ่มธาตุไอโอดีนในข้าวเจ้าขณะหุงต้มเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดธาตุไอโอดีนในเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็กเล็กใน

จังหวัดเชียงใหม่           

 (5) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารพื้นบ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : แคบหมูและผลิตภัณฑ์

เลียนแบบแคบหมู  

 (6) โครงการสร้างชุมชนต้นแบบ  และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ 

 (7)โครงการวิจัยการผลิตไอโซฟลาโวน(ไดซีนและเจนีสทีน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 3

 (8) โครงการการจัดตั้งเครือข่ายเตือนความปลอดภัยด้านอาหารและเฝ้าระวังความเสี่ยงปนเปื้อนในอาหาร  



           เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2554 สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

พบ รศ. นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ และหัวหน้าโครงการยาต้านไวรัสในคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกัน   หรือ 

โครงการ HPTN052 พร้อมด้วยแพทย์ อาสาสมัครโครงการวิจัยดังกล่าว 

เพื่อสัมภาษณ์ประเด็นร้อนด้านเอชไอวีที่เป็นข่าวไปทั้วโลก ในเรื่องของผล

การวิจัยการวิจัยทดลองทางคลินิกคร้ังแรกในโลก ท่ีพบว่าการให้ยาต้านไวรัส

แก่ผู้ติดเช้ือเอชไอวีในระยะท่ียังมีภูมิต้านทาน ดี คือระดับเม็ดเลือดขาวซีดี 4 

อยู่ระหว่าง 350-550 เซลล์/ลบ.มม ช่วยลดโอกาสเส่ียงในการแพร่เช้ือไปสู่

คู่สมรสท่ียังไม่ติดเช้ือได้ถึง 96% เม่ือเทียบกับการให้ยาต้านแก่ผู้ติดเช้ือเม่ือ

มีระดับเม็ดเลือดขาวซีดีต่ำ กว่า 200-250 เซลล์/ลบ.มม นอกจากน้ียังช่วย

ลดโอกาสการป่วยเป็นโรควัณโรคนอกปอด
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สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ นักวิจัยสถาบันฯ

ผลการวิจัยพบว่า การให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเช้ือเอชไอวีในระยะท่ีมีภูมิต้านทานสูงช่วยลด

ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปสู่คู่สมรสที่ไม่ติดเชื้อได้ถึง 96% 

       สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร่วมกับ   สถาบันวิจัยชั ้นนำ 13 แห่ง ใน 9 

ประเทศทั ่วโลก  เป ิดเผยผลการว ิจ ัยใน

“โครงการยาต้านไวรัสในคู่ผลเลือดเอชไอวี

ต่างกัน หรือ โครงการ HPTN052”   ซ่ึงเป็นการ

วิจัยทดลองทางคลินิกคร้ังแรกในโลก   ท่ีพบว่า

การให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระยะ

ที่ยังมีภูมิต้านทานดี   คือระดับเม็ดเลือดขาว

ซีดี 4 อยู่ระหว่าง 350-550  เซลล์/ลบ.มม

ช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปสู่คู่สมรส

ที่ยังไม่ติดเชื้อได้ถึง 96% เมื่อเทียบกับการให้

ยาต้านแก่ผู้ติดเชื้อเมื่อมีระดับเม็ดเลือดขาว

ซีด ี 4 ต่ำกว่า 200-250 เซลล์/ลบ.มม 

นอกจากน้ียังช่วยลดโอกาสการป่วยเป็นโรควัณโรคนอกปอดได้อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย 

 รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักด์ิ ได้กล่าวยกย่องอาสาสมัครทุกคู่ท่ีเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัย HPTN052 ซ่ึงส่วนใหญ่มาจาก 

หลายจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย ที่มีจิตอาสาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยนี้เป็นเวลาต่อเนื่องมาหลายปี   รวมถึง

ทีมงานวิจัยของสถาบันฯ ทุกท่านและขอขอบคุณคณะกรรมการท่ีปรึกษาชุมชน ของสถาบันฯ และคณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรม

การวิจัยทุกชุด ที่ได้มีส่วนสำคัญในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จนทำให้งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี   และได้ผล

การศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์  และยังเป็นประโยชน์ต่อการรักษาของผู้ติดเชื้ออีกด้วย 

สนใจอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  http://www.rihes.cmu.ac.th/rihes2010/subrihes04/news/news.detail.php?id=6   



               สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม การใช้โปรแกรม RETA (A Tool to Estimate Resource Gaps for 

Preventing HIV Among Men Who Have Sex with Men)  ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยประมาณการทรัพยากรที่จำเป็นต้อง

ใช้ใน การป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

               ซ ึ ่งในการอบรมคร ั ้งน ี ้  สถาบันว ิจ ัยว ิทยาศาสตร ์ส ุขภาพ ร ่วมก ับ Burnet inst i tute ประเทศออสเตรเล ีย 

และ RTI international ดำเนินโครงการวิจัยดังกล่าว เมื่อวันที่2-3 พฤษภาคม 2554        ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีดำหัวผู้อาวุโสและผู้อำนวยการ ประจำปี 2554

                    ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและผู้อำนวยการ ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการแสดงความ

กตัญญูกตเวที นอกจากนี้ ทางสถาบันยังได้มีกิจกรรมการประกวดการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง“แต่งหย้องครัวเมือง”เพื่อ

สุ่งเสริมให้บุคลากรสถาบันฯ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนา ณ อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554

สถาบันเข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี 

และผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สถาบันฯ 

เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี  และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ประจำปี 2554 ในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2554 เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภาคเหนือ และเพื่อ 

ความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน    และ

นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณลานสัก หน้าศาลาธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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อบรมการใช้โปรแกรม RETA เพื่อใช้ในงานวิจัยด้าน HIV



       

          ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส ให้สัมภาษณ์กับ 

ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว Voice of America ในประเด็นเรื่อง มลพิษทาง 

อากาศกับคนในภาคเหนือของประเทศไทย และการสัมผัสมลพิษ

ทางอากาศมีผลกับสุขภาพอย่างไร ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะนำไป

เผยแพร่ยังสำนักข่าว Voice of America ซึ่งเป็นสำนักข่าวที่ให้บริการ 

ด้านวิทยุ และโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ตที่เผยแพร่ไปทั่วโลกมากกว่า 

45 ประเทศทั่วโลก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา

สำนักข่าว VOA สัมภาษณ์พิเศษเรื่องมลพิษทางอากาศ

สถาบันฯร่วมขบวนแห่งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง เชียงใหม่

              ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีถือเป็นช่วงของ

เทศกาลมหาสงกรานต์ สำหรับในปี 2554 นี้ จังหวัดเชียงใหม่

ได้มีการจัดขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปของจังหวัดขึ้น ในวันที่ 

13 เมษายนเหมือนเช่นปีท่ีผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 

พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และพระพุทธบุพพาภิมงคล 

ประดิษฐานบนบุษบก ตกแต่งแบบศิลปะล้านนาอย่างสวยงาม 

ร่วมขบวนสรงน้ำพระในงานประเพณีมหาสงกรานต์คร้ังย่ิงใหญ่ 

เพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

อันดีงามของท้องถิ่น

          ในขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์คร้ังน้ี สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมในขบวนแห่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เช่นกัน

สถาบันฯ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการเตรียมตัว 

และปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการเกิดอุบัติภัยและแผ่นดินไหว” 

                 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ 

ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการเตรียมตัว และ

ปฏิบ ัต ิต ัวเก ี ่ยวก ับการเก ิดอ ุบ ัต ิภ ัยและแผ ่นด ินไหว”  โดยมี 

ผศ.นพ.นเรทร์ โชติรสนิรมิต ให้เกียรติเป็นวิทยากร และมีการเล่า

ถึงประสบการณ์จริงเก่ียวกับแผ่นดินไหวท่ีประเทศญ่ีปุ่นโดย คุณศุภชัย 

ศักด์ิขจรภพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติที่

อาจเก ิดข ึ ้นได ้ตลอด เวลาในอนาคต  ชาวบ ุคลากรสถาบันฯ 

ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายกันอย่างล้นหลาม                               

      โดยสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลัง http://www.rihes.cmu.

ac.th/rihes2010/th/home/news/news_detail.php?id=191
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   ศ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ   รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

ให้การต้อนรับ น.อ.จิรชัย ผุดผ่อง  พ.อ.อภิชาต วงศ์วัฒนา 

และ พ.ท. สุรพล อ่อนลมูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร 

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม  ซึ่งมาศึกษาดูงาน

การดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการ

พัฒนาโรง พยาบาลสนาม

       ในการศึกษาดูงานครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา

ระบบสนับสนุนการรักษา พยาบาลผู้ป่วยสำหรับใช้ในกรณี
สู้รบ  กรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ      โดยมีต้นทุนต่ำง่าย

ต่อการซ่อมบำรุง  และใช้วัตถุดิบในการผลิตภายในประเทศ 

ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2554

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร เยี่ยมชมสถาบันฯ

 พิธีมอบเสื้อสามารถแก่นักกีฬาของสถาบันฯ

      รศ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ ์ผู้อำนวยการสถาบันฯ 

ได้เป็นประธานในพิธีและมอบเส้ือสามารถให้แก่บุคลากรของ

สถาบันฯ  ท่ีได้รับเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาบุคคลากร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2553

 โดยมีนักกีฬาที่ได้รับมอบเสื้อสามารถดังนี้

 พญ. ลินดา เอื้อไพบูลย์  

2 เหรียญทอง จากกรีฑาประเภทเดิน 3,000 เมตร 

และวิ่ง 1,500 เมตร

   1 เหรียญเงิน จากกรีฑาประเภทวิ่ง 800เมตร 

หญิงอายุ 36-45 ปี

นางสาวพิมผากา ปวงโพธา

2 เหรียญเงิน จากกรีฑาประเภท 

ทุ่มน้ำหนักและขว้างจักร

หญิงอายุน้อยกว่า35 ปี

นายธวัชชัย คำรินทร์        

1 เหรียญเงิน จากกรีฑาประเภทเดิน 3,000 เมตร 

ชายอายุ 46 ปีขึ้นไป

ปราณี ขัดอุโมงค์            

1 เหรียญเงิน จากกรีฑาประเภทเดิน 3,000 เมตร หญิง 

36-45 ปี

      นางสาวอรพินท์ พงษ์ธรรม

1 เหรียญเงิน จากกรีฑาประเภทเดิน 3,000 เมตร 

หญิงอายุน้อยกว่า 35 ปี

นายวัชรพล พลเยี่ยม

1 เหรียญทองแดง จากกรีฑาประเภทวิ่ง 3,000 เมตร 

ชายอายุน้อยกว่า 35 ปี

นางสาวสร้อยทอง ปินนะสุ

1 เหรียญทองแดง จากกรีฑาประเภทเดิน 3,000 เมตร 

หญิงอายุน้อยกว่า 35 ปี

นายสมบุญ บุญปราบ

1 เหรียญทอง จากกรีฑาประเภาทเดิน 3,000 เมตร

2 เหรียญเงิน จากกรีฑาประเภทวิ่ง 800 เมตร และวิ่ง 

1,500 เมตร

ชายอายุ 46 ปีขึ้นไป
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                     วันพุธท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 งานบริหารจัดการข้อมูล 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เร่ืองของ

โปรแกรม Central LAB  เพ่ือเป็นการรองรับระบบงานของห้องปฏิบัติการ 

ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างผู้เขียนโปรแกรม และผู้ใช้โปรแกรม 

Central LAB ซึ่งลักษณะของโปรแกรมจะเป็นการออกแบบระบบ 

ในลักษณะของ Client/Server

                    คือมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการเป็น Database server 

(central database) ซ่ึงมีระบบการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บ/

การเข้าถึงข้อมูล รวมไปถึงระบบการสำรองข้อมูล สามารถใช้งานผ่าน

โปรแกรมจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ท่ีได้รับอนุญาต)

การจัดการความรู้ Central Lab

ภายใน RIHES Computer Network (Intranet)  และรองรับงานบริการของห้องปฏิบัติการในทุกโครงการที่ใช้บริการ  จากหน่วยงาน 

Clinical Laboratory นอกจากน้ี โปรแกรมสามารถจัดการข้อมูลผลและออกใบรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามรูปแบบท่ีต้องการ โดย

แยกเป็นข้อมูลของแต่ละโครงการวิจัยฯ โครงการวิจัยสามารถจะดูรายละเอียดข้อมูลในระบบออนไลน์ได้ด้วย  โดยโปรแกรมสามารถจัดการ

ข้อมูลผลและออกใบรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามรูปแบบท่ีต้องการ โดยแยกเป็นข้อมูลของแต่ละโครงการวิจัยฯ

   

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน 

สัมมนามลพิษหมอกควันกับสุขภาพ

              สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “มลพิษหมอกควันกับสุขภาพของคนในภาคเหนือ

ตอนบน : อันตรายและทางออกสำหรับทุกคน” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือขยายผลการวิจัยมลพิษท

างอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพสู่ชุมชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2554

            โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา พร้อมท้ังให้นโยบายการจัดการ

เพื่อลดการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้   ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วม

สัมมนา และ รศ.นพ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักด์ิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

             ในการจัดสัมมนาคร้ังน้ีศูนย์วิจัยด้านมลภาวะและอนามัยส่ิงแวดล้อม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการปัญหาด้านหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 100 คน

           การสัมมนาน้ี เป็นการนำข้อมูลผลการวิจัยท่ีได้ดำเนินการวิจัยในสองปีท่ีผ่านมากลับสู่ ชุมชนใน ๘  จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

ได้แก่  เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน  เพ่ือให้ผู้นำองค์กร ภาคส่วนต่าง ๆ  และประชาชนท่ัวไป ได้รับรู้ถึง

ข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยท้ังในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ นำไปสู่การลดแหล่งกำเนิดมลพิษจากอนุภาคฝุ่นในอากาศ เช่น 

การงดการเผาขยะและเศษก่ิงใบไม้ ลดการเผาพ้ืนท่ี การเกษตรและการเผาป่า เป็นต้น โดยสร้างความรู้และความตระหนักท่ีเกิดจากการ

สัมผัสอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน และมีประสิทธิภาพ
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วันท่ี 30 พฤษภาคม 2554 การสัมมนาเร่ือง 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ : 

การสัมมนาว่าด้วยแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ

 (2555-2559) 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ณ รติลานนา รีเวอร์ไซดื รีสอร์ท 

5-10 มิถุนายน 2554 การประชุม World AIDS  ณ 

กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

26-30 สิงหาคม 2554 การประชุม The 10th 

International Congress on AIDS in Asia and the 

Pacific “Diverse Voices, United Action”  ณ กรุงภูซาน 

ประเทศเกาหลีใต้

 ตารางกิจกรรม สถาบันฯ
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16 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศักษาสกอ. 

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระบบ 

CMU_QA (43 ตัวบ่งช้ี) ประจำปี 2553

มิถุนายน 2554 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) เย่ียมชมเพ่ือ

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการไทยเข้มแข็ง 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ



     เร่ิมต้นข่าวดี RIHES   ขอแสดงความยินดีกับลูกสาว RIHES 2 คู่    ท่ีได้เป็นฝ่ังเป็นฝาตามๆ กัน 2 คู่  คู่แรก   คุณอำพร ทำบุญ  หรือ 

ต๊ิงโหน่ง  งานกกจ. สละโสดกับ ออมสิน  ย้ิมศรี  หนุ่มผิวสีเข้ม คณะเศรษฐศาสตร์ มช.   ทำพิธีผูกข้อมือ ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี

ทางภาคเหนือ ไปเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2554    ณ บ้าน เจ้าสาว บ้านแม่กวง    ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย  จ.เชียงใหม่   

ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ    มาร่วมแสดงความยินดีกันถ้วนหน้า ช่างภาพส่ือมวลชนคนสถาบันฯ เพียบ งานน้ีเจ้าสาวถึงกับปล่อยโฮ 

ตอนสัมภาษณ์     อ้าว! ก็มันต้ืนตันใจ.....น่ีคะ  

 คู่ท่ี 2 เจ๊ียบ นิภาพร หอมกล่ิน ก็ตามมาติดๆไม่แพ้กัน เจ้าบ่าว อนุชาติ รังสิยานนท์   

จูงมือเข้าพิธีมงคลสมรสไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2554  ณ บ้านเจ้าสาว  ต.แม่สูน 

อ.ฝาง จ.เชียงใหม่    แหล่งข่าว RIHES  และเพ่ือนๆ  ในFACE BOOK  แว่วมาต่างพากันว่า        

             เจ้าสาวสวยมากๆ งามแต้ๆ อิจฉาตาร้อนเจ้าบ่าวกันเป็นแถวๆ  

ของชำร่วยท่ีท้ังคู่มอบให้แขก เป็นท่ีเสียบปากกา น่ารัก ก๊ิบเก๋มาก เขียนว่ารักแท้..ไม่แพ้ระยะทาง   

203 กม. ฝาง-เชียงคำ    งานน้ี คุณนิลบล ตุ้ยคำภีร์ หัวหน้างานฝ่ายการเงินและพัสดุนำทีม 

ยอมทุ่มทุนเหมารถจากเชียงใหม่-ฝาง   เพ่ือไปร่วมขบวนแห่ขันหมาก

งานแต่ง  แหม นะ! รักลูกน้อง...ไม่แพ้ระยะทางเหมือนกันนะคะ ...พ่ีหน้อย...

   

               ...อีกคนก็ย้ิมแก้มปริ..เลยทีเดียว ได้เล้ียงหลานคนใหม่ พ่ีแอ๋ม วิภาดา ชีววัฒน์ ได้สมาชิกใหม่ 

หลานสาวตัวน้อย  สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ชื่อ    น้องเอแคร์  ณัชช์ธิดา 

ทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วย..ค่ะ ขอให้หนูเล้ียงง่าย โตไว เรียนเก่ง 

ฉลาดๆนะลูก  โตข้ึนจะได้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ พัฒนาบ้านเมืองต่อไป 

(ซีเรียสนะเน่ีย)....

     ขอแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาของสถาบันฯ  ที่ สร้างผลงาน 

ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสร้างชื่อเสียงให้กับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ   RIHES สู้ๆRIHES สู้ตาย RIHES ไว้ลาย สู้ตาย...สู้ๆ วิ๊ด.... บูมๆๆๆๆๆ!    ก็คณะนักกีฬาของ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพท้ัง  7 ท่าน  เค้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกคร้ังท่ี  30  “คาวบอยเกมส์”  

ระหว่างวันท่ี 1-8 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  ปรากฏผลการแข่งขันได้คว้ารางวัล สรุปเหรียญดังน้ี....จ้า   

1 เหรียญทอง   7เหรียญเงิน   2 เหรียญทองแดง  รวม 10 เหรียญ  โห! 

นักกีฬาทุกๆท่าน มีวิทยายุทธ แกร่งกล้า  มีฝีไม้ลายมือ กันท้ังน้ันค่ะ  

โดยเฉพาะนักเตะแข้งทอง 3 ท่าน 

(อย่าลืมทำประกันแข้ง...นะคะเพราะ ต้องใช้ไปอีกนาน..)  คาดว่าปีหน้าฟ้าใหม่ 

คงได้คว้ารางวัลมาฝากพวกเราชาวสถาบันฯ กันอีกขอเป็นกำลังใจให้ทีม 

นักกีฬาRIHES ทุกๆคนเลยค่ะ... 

 

นายสมบุญ บุญปราบ              ได้ 1 เหรียญทอง           จากกรีฑา ประเภทเดินทน 3000 เมตร     ชายอายุ 50-54 ปี

                                                 1 เหรียญเงิน            จากกรีฑา  ประเภท ว่ิง4 x 400 เมตร       ชายอายุ 50-54 ปี

                                                 1 เหรียญทองแดง      จากกรีฑา ประเภทว่ิง 4 x 100 เมตร        ชายอายุ 50-54 ปี

แพทย์หญิงลินดา เอ้ือไพบูลย์     ได ้1 เหรียญเงิน            จากกรีฑา ประเภทเดินทน 300เมตร       หญิงอายุ 35-39 ปี

นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว          ได้ 1 เหรียญเงิน            จากกรีฑาประเภทว่ิง4 x 100 เมตร         หญิงอายุ 35-39 ปี

นางนงลักษณ์ ไชยพิสิทธ์ิ           ได้ 1 เหรียญเงิน            จากกรีฑาประเภทขว้างจักร                  หญิงอายุ50-54 ปี

              1 เหรียญทองแดง     จากกรีฑาประเภทพุ่งแหลน      หญิงอายุ50-54 ปี

นายปริญญา จองไพจิตรสกุล    ได้ 1 เหรียญเงิน            จากกีฬาประเภทฟุตบอล

นายนรินทร์ พันธ์เขียว              ได้ 1 เหรียญเงิน            จากกีฬาประเภทฟุตบอล

นายพงศ์ศักด์ิ งามแปง             ได้ 1 เหรียญเงิน             จากกีฬาประเภทฟุตบอล 

ซุปซิบสร้างสรรค์
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โดยพ่ีแนนซ่ี &น้องซ่าร่า แมงเม้าส์ RIHES



 

 มาแล้ว ค๊า.... เก็บตก...บรรยากาศป๋ีใหม่เมือง ของชาวRIHES กันบ้าง น่ะ...เจ้า รายงานผลการประกวด  “แต่งหย้องคัวเมือง” 

ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554  ณ อาคาร 1  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ     วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการ

แต่งกายพื้นเมืองของชาวล้านนา   และเพื ่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม       ในป๋าเวณีปี ๋ใหม่เมือง ทั ้งนี ้ทางสถาบันฯได้จัด

กิจกรรมนี้ข้ึนในช่วงเช้า ก่อนมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสสถาบันฯ ในช่วงบ่าย    มีผู้เข้าร่วมการประกวดท้ังส้ิน 13 ท่าน  ซ่ึงการประกวดในคร้ังน้ี 

ทางฝ่ายคณะกรรมการกิตติมศักดิ์   นำทีมโดยท่านรองฯอัมพิกา มังคละพฤกษ์ (รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

ได้แบ่งรางวัล ออกเป็นประเภทต่างๆ  4 รางวัล    

รางวัลละ 500 บาท และมีผู้ชนะการประกวด ท่ีเข้ารอบการตัดสินท่ีได้รับรางวัล   ได้แก่.....  รางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม 

นางสาวนิศากร    หวลจิตร์:   หลิน และ นายวัชรพล    พลเย่ียม   :   อ๊อด   เอ๊ะ....หมายเลขเข้าประกวด ก็ได้หมายเลข 1  

เหมือนบอกเป็นนัยอะไรบางอย่าง และก็คว้าWINจริงๆด้วย ก็น้องหลินเค้ามีวาทศิลป์ท่ีคมคายไม่เหมือนใคร แถมยังมีสปอนเซอร์...คุณพ่อ 

พ่วงมาอีกน่ีคะ ไม่ใช่ก๊ิก หรือใครท่ีไหน ดร.ศักดา พรึงลำภู  ผู้อยู่เบ้ืองหลังให้การสนับสนุน  

ส่งเข้าร่วมการประกวดในคร้ังน้ี ...ขอบอก.. 

รางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์      นางสาวทัศนวรรณ    บริบูรณ์   :   นุ้ย และ 

นายรัตนชัย    ต๊ะปิง   :   เอ       ชนะใจท่านคณะกรรมการเข้ารอบการตัดสินตรงท่ี present 

ชุด Lanna Hiso ประยุกต์แบบผสมผสาน เจ้านางไฮโซ มือถือพัดโบกสะบัด ใส่เครื่องประดับ

แก้วแหวนเงินทองพร้อม accessary เพียบ แถมแหวนให้บ่าวใส่ด้วยอีกต่างหาก

แสดงลีลาของราชนิกูลทางเหนือผู้สูงศักดิ์   มีบ่าวผู้ติดตาม   มากางจ้องสีแดงให้ 

(บรรยาย...ตามภาพ) มีคนแอบกระซิบมาว่า แสดงได้ตีบทแตก จริงๆค่ะ เพ่ือน ใๆน  FACEBOOK

บอกมาว่า  เป็น “เจ้าป้ากอกล้วย ประกายว๊อบแว๊บ”บ้างก็ว่าเป็น “ คุณด๋ี ” ในเร่ืองดอกส้มสีทอง..น่ะค่ะ    

(ดีนะคะ....ท่ีไม่เป็นเรยา)

 รางวัลชนะเลิศประเภทถูกต้องตามแบบแผน คุณศรีวรรณ    วัฒนาฤดี   :   แรม  

มอบรางวัลให้ไปเลยค่ะ  การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน   ชุดไทยล้านนา 

ต้ังแต่ศรีษะจรดปลายเท้า  เข้ารอบการตัดสิน ก็เพราะใส่รองเท้าแตะคีบ....นี่แหละค่ะ  

โห...คณะกรรมการดูไปถึงขนาดน้ันเชียวค่ะ  ก็เป็นแม่บ้านสารภี คนเหนือ แต้ๆล่ะเจ้า..........  

ได้ใจคณะกรรมการจริงๆ 

 รางวัลชนะเลิศประเภทขวัญใจสถาบันฯ (popular vote) 

นางสาว กนกอร   สายตำ :   จู     น้องจู.....บอกว่ารู้สึกภูมิใจ 

กับรางวัลอันทรงเกียรติที ่ได้นี ้มากเลยค่ะ ขอขอบคุณ

ชาวสถาบันฯ ที ่ได้ช่วยกันโหวตให้ เพราะว่า..

เป็นคนมีตำแหน่งแล้ว........อะไรทำนองนี้.....ค่ะ  โห!...อารมณ์ประมาณได้รับตำแหน่ง 

Miss Thailand World ยังงั้นเลย...หรือคะ      ทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน

ด้วยนะคะ สวยๆ หล่อๆ กันทุกคน สำหรับผู้ท่ีไม่ได้รับรางวัล ก็อย่าเสียใจนะคะ เอาม่วนว่า...

เน้อเจ้า!  

คราวหน้าก็มีสิทธ์ิลงสมัครผู้เข้าร่วมประกวดได้อีกนะคะ   หากสถาบันฯจัดให้มีการประกวด

อีกคร้ัง “แต่งหย้องคัวเมือง 2” อดใจรอในปีหน้าก็แล้วกันค่ะ (แน่ะ.. เลียนแบบThe Star เลย) 

โปรดติดตามตอนต่อไป...........
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               มาว่าข่าวเม้าส์กันต่อ นะคะ     แหล่งข่าว RIHES 3 มาแรง 

แอบกระซิบมาว่า เจี๊ยบ ( มยุรี  ณ เชียงใหม่)   เธอได้เปลี่ยนชื่อใหม่  

เป็น  วรัลย์ภรณ์  แปลว่า   ผู้มีความอุดมสมบูรณ์  ชื่อใหม่คงมากับ 

ความร่ำรวยของฐานะ  ถึงขั้น สร้าง คฤหาสน์ส่วนตัว   ที่แม่แจ่มซิตี้  

ราคาเหยียบล้าน  เสาไม้สัก 4 ต้น ยังโอบไม่รอบคิดดู  ว้าว! ว้าว!ว้าว!  

เคล็ดเปล่ียนช่ือ  เจ๊ียบ ยืนยันได้   ถึงว่าถึงได้พากันไปเปล่ียนช่ือเสียงเรียงนาม

กันอุตลุต (แต่หาคนมาเปล่ียนนามสกุลตัวเองน้ันแสนจะหายาก...จริงไหมคะ)  

ไม่เช่ือแต่อย่าลบหลู่  รีบๆไปเปล่ียนช่ือกันเร็วๆ  นะเออ.... ชักช้าไม่ทันการดวง 

มหาระรวย มีอันจะกิน  มีโชคมีลาภก้อนโต แถมยศฐาบรรดาศักด์ิ พ่วงพร้อม 

ลาภสัตว์สองเท้า พุ่งเข้าใส่ ..........ฟันธง!  (ขอแอบยืมหมอลักษณ์มาใช้หน่อยนะคะ)

        ข่าวสังคม ทิ้งท้ายฉบับนี้ เป็นสุดท้าย 

ตอนอวสานของจริงซะด้วยสิคะ

(ไม่ใช่อวสาน ...เรยาหรอก) โครงการวิจัย    

    “การให้คำปรึกษาและตรวจเลือด

เพื ่อหาร่องรอย ของการติดเช้ือ เอช ไอ วี 

โดยสมัครใจในชุมชน หรือ โครงการพาไทย ” 

(PATHAI) ได้ปิดฉากลงซะแล้วค่ะ เน่ืองจาก 

การหมดสัญญาของการดำเนินงานใน

โครงการวิจัยฯ นำโดยหัวหน้าโครงการ 

รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ ์ (ผู ้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ)   ได้จัดงานสัมมนาเพื ่อเลี ้ยงปิดโครงการ

พาไทย  และเพ่ือเล้ียงขอบคุณเจ้าหน้าท่ี ผู้ประสานงาน และบุคลากรในสังกัดท้ังในอดีตและปัจจุบัน  ท่ีได้เคยปฏิบัติงานวิจัยร่วมกันเป็น

อย่างดีมาโดยตลอด กำหนดจัดการสัมมนาในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2554 จำนวน 2 วัน 1 คืน  ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  

จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย นักวิจัยจากหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่บุคลากรในสังกัดโครงการ    

พาไทย และจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ Clinical 

Laboratory , SPU และ Data Management 

ร วมท ั ้ ง ส ิ ้ นประมาณ  80  คน  ง านน ี ้ 

ท่านรศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักด์ิ  หัวหน้าใหญ่

ของเรา ทุ ่มสุดตัว จนสามารถคว้ารางวัล

ตำแหน่งท่ีสุดของพาไทย แต่ก็มีคนแซวต่อมาว่า 

ของรางวัลท่ีได้ ท่าน ผอ. จะได้ใช้รึเปล่า ????? 

(เพราะรางวัลท่ีได้เป็นสายสะพายถุงยางอนามัย)
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 คงแอบใจหาย....เล็กๆ นะคะ  ก็เพราะว่า เจ้าหน้าพาไทยที่บางคนต้องได้แยกย้ายกันไปทำงานที่อื่น บ้างก็กลับภูมิลำเนา 

แต่ที่แน่ๆ  รัชนีวรรณ ปัญญาเทพ (เป้)    เลขาฯ  โครงการพาไทย ได้งานตำแหน่งใหม่  มีงานนอนรออยู่แล้วค่ะ เหตุต้องไปเป็น

เถ้าแก่เนี ๊ยะ  ช่วยเจ้าสัว..อุ๊ย! สามีสุดเลิฟ บริหารงานร้านทำเสื้อยืดกู๊ดไอเดีย ณ จังหวัดลำพูน..ปู๊น แถมมีงานรอต่ออีกงาน 

คือ เลี้ยงเบบี๋ ตัวน้อย ในอนาคตอันใกล้ คาดว่าจะลืมตาดูโลกในไม่ช้า

          

  มาถึงซุบซิบส่งท้ายสำหรับฉบับนี ้หลังจากทีมงานภาคสนาม

สำรวจงานที่เกี ่ยวข้องกับอบายมุขไม่ว่าจะเป็นสุรา  สารเสพติด  และการขาย

บริการทางเพศแอบแฝงเสร็จภาระกิจดังกล่าวได้พอมีเวลาในการเข้าวัดเพื่อทำ

บุญกันซะทีในปีนี้พวกเรามีโอกาสใส่บาตรพระใหม่  สุภวัฒน์ บุญมา(เอ็ด)  

“พระปวัทธโน”    ซึ ่งแปลว่า ผู ้เจริญมาก   วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม2554   

ณ วัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะเวลา 7 วัน อานิสงฆ์จากการบวชพระครั้งนี้

ทาโครงการขอนำพรพระมาให้ชาวสถาบันฯ ทุกๆ คนให้มีความสุขความเจริญ  สาธุ๊.........

  จบ............................
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ยำ่เท้าทัำวไทย ไปทัำวโลก
เมือง  Rotterdam 
และประเทศเนเธอร์แลนด์

 เมือง Rotterdam  เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ รองจากเมืองอัมเตอร์ดัม   เป็นเมือง

ท่าเรือใหญ่ท่ีสุดในยุโรป  และใหญ่เป็นอันดับสามของโลก (รองจากเซ่ียงไฮ้และสิงคโปร์) เมือง  Rotterdam มีช่ือมาจากแม่น้ำ Rotte และคำว่า 

DAM  ซ่ึงแปลว่าเข่ือนก้ันน้ำ มีการต้ังรกรากอยู่ต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 9 และเร่ิมรุ่งเรืองในฐานะเมืองท่าของยุโรปต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี  16 

เน่ืองจากเป็นศูนย์หลักในการกระจายสินค้าท่ีมาทางทะเลเข้าไปสู่ทวีปยุโรป 

 ผู้เขียนมีโอกาสไปเยือนเมืองนี้ในในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการประชุม European Congress of 

Endocrinology จึงใคร่ขอเล่าเรื ่องน่าสนใจต่าง ๆ ของเมืองให้พวกเราฟัง ไม่ต้องกลัวค่ะ   ไม่เล่าเรื ่อง Endocrinology 

ให้ฟังแน่นอนและขอแถมด้วยรูปของเมืองอ่ืน ๆ ใกล้เคียงด้วย เพ่ือความเจริญหูเจริญตา 

 เมือง Rotterdam   เป็นเมืองมีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ เหตุเพราะเมืองเคยถูกทำลายจากระเบิด และไฟไหม้ 

เกือบหมดในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ชาวเมืองเลยคิดกันว่าจะมาร้ือฟ้ืนสถาปัตยกรรมเดิมคงจะไม่ไหว เราสร้างใหม่ดีกว่า  เอาให้เจ๋งๆ 

ไปเลย จึงเป็นท่ีมาของสถาปัตยกรรมแปลก ๆ มากมายในเมือง ชมได้จากรูปประกอบข้างล่างน้ีนะคะ

The Cube home สร้างเป็นสะพานลอยข้ามถนนใหญ่สายหน่ึงเพ่ือให้คนและ

จักรยานใช้ข้ามไปมา แต่แทนท่ีจะเป็นสะพานลอยเฉย ๆ ก็เลยสร้าง 

Apartment อยู่บนน้ัน รูปร่างเป็นส่ีเหล่ียม แต่เอาด้านแหลมลงดิน 

(ท่าทางจอยู่ลำบากพอสมควร)
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ท่าเรือเมือง Rotterdam มี Container หลากสี จำนวนมหาศาล

ตึกวิทยาลัยการเดินเรือ รูปทรงแปลก ๆ ดี ตึกหลังน้ีทำเอียงเหมือนจะล้มลงมา 

แล้วก็มีเสาค้ำยันไว้

ตึกโบราณเป็นโรงแรมแต่สมัยก่อนท่ีมีการเดินเรือไปมา 

ระหว่าง Rotterdam และ New Yorkตอนน้ีก็ยังเป็นโรงแรม

อยู่ท่ามกลางตึกระฟ้าใหม่ ๆ

สะพาน ERASMUS   (ต้ังช่ือตามปราชญ์สำคัญคนหน่ึง) 
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ตึกน้ีเดิมเป็นโรงงานอยู่ข้างล่าง เจ้าของอยากขยายทำ 

office แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร เลยทำ Office แบบสำเร็จรูป 

แล้วยกไปเทินไว้ข้างบน และล้ำออกมาหน้าตาเก๋ไก่

Urban Cactus เป็น โครงการท่ีพักอาศัย (ยังสร้างไม่เสร็จ) 

รูปร่างเหมือน Cactus

สวน  Keukenhof เป็นสวนโชว์พันธ์ุทิวลิป จากบริษัทต่าง ๆ 

ของประเทศเนเธอร์แลนด์

Flame of Peace เปลวไฟแห่งสันติภาพ หน้าศาลโลก ท่ีกรุงเฮก 

เมืองหลวง
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เวทีสุรานานาชาติ
KBS 2011 - 37th Annual Alcohol 

Epidemiology Symposium of the 

Kettil Bruun Society.

งานประชุมวิชาการสุรานานาชาติิช่วงวันหยุดสงกรานต์

ที่ผ่านมา รู้สึกอึดอัดมากท่ีสุดท่ีไม่ได้หยุดเล่นสงกรานต์  

แถมยังต้องเตรียมตัวสำหรับไปนำเสนอผลงานที่เมือง

เมลเบร์ิน  ประเทศออสเตรเลีย 

เวทีแรกในการนำเสนอผลงาน (พูดต่อหน้าผู้คนต่างชาติ) 

วันแรกช่วงการเปิดงานประชุมเป็นช่วงท่ีต่ืนเต้นมากท่ีสุด  เพราะหลัง

อาหารว่างช่วงเช้าแล้วต้องนำเสนอผลงานด้วยวาจา (คนแรกของห้อง) 

เร่ือง “การรับรู้ และพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ของ

เยาวชนในเมืองเชียงใหม่”  รูปแบบงานประชุมจะมีการแบ่งเป็นห้องย่อย  

จัดประชุมก็ง่ายๆ  คนท่ีเข้าร่วมนำเสนอผลงานต้องเปล่ียนกันมาเป็น

ประธานดำเนินงานและเป็นผู้วิจารณ์ผลงานสำหรับห้องท่ีคนสนใจ

มาก บางคร้ังประธาน ผู้วิจารณ์ผลงานผู้เข้าร่วมประชุมต้องน่ังบนพ้ืนบ้าง

ยืนบ้างเป็นบรรยากาศท่ีง่ายเน้นความรู้ทางวิชาการมากกว่า

การแลกเปล่ียนทางวิชาการ    ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถอ่านรายงาน

การวิจัยที่สนใจประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนการประชุม จึงส่งผลให้

เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการอย่างมากและนับว่าโชคดีมากที่

ผู้วิจารณ์ผลงานได้ส่งคำแนะนำเป็นไฟล์มาให้เพ่ือปรับปรุงวิธีการ

รายงานวิจัยสำหรับตีพิมพ์ในวารสาร ปีนี้ได้ทุนเพื่อพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสุขภาพในเรือนจำ  และงานประชุมครั้งนี้มีโอกาสได้

แลกเปลี่ยนกับนักวิจัยออสเตรเลีย  ที่ทำการวิจัยปัญหาสุราของ

ผู้ท่ีติดคุกในรัฐควีนแลนด์     ไปคร้ังน้ีได้เรียนรู้แนวคิดทางวิชาการ

และประสบการณ์มากมาย นอกเหนือจากช่องทางการได้ทุน

วิจัยในปีหน้า

 เครือข่ายวิชาการต่างประเทศ  หลังจากท่ีนำเสนอเสร็จ 

ก็มีผู้ท่ีสนใจ นักวิจัยจาก KBS ได้แนะนำให้รู้จักนักศึกษาปริญญาเอก 

(เวียดนาม)ผ่านทางสนใจทำในกลุ่มเยาวชนนักศึกษา   ซึ่งยังขาด

ข้อมูลจึงมาขอรายงานการวิจัยเพื่อไปพัฒนาโครงการวิจัย

  

 ผู้สนับสุนน  นอกจากจะได้ทุนสนับสนุนทำวิจ ัยจาก 

ศูนย์ว ิจ ัยปัญหาสุรา(ศวส.)อย่างต่อเนื ่องแล้ว

ผู ้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา  นพ.ทักษพล ธรรมรังสี  

เปิดโอกาสให้นำผลงานวิจัยไปร่วมนำเสนอผลงาน  และช่วยเป็น 

ธุระในการจัดหาทุนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนา 

บุคลากรทางด้านสุราของแผนงานพัฒนาศักยภาพ  และ

สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทยระดับนานาชาติ

(TGLIP)  ประกอบกับเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกทาง 

KBS ให้ทุนในส่วนของค่าที่พัก ก่อนกลับได้มีโอกาสขับรถเที่ยว

ถนนสายที่สวยและโรแมนติกที่สุด “The  Great Ocean Road”  

นับเป็นการเดินทางที่คุ้มค่ามาก......

กนิษฐา  ไทยกล้า 

Loch Ard Gorge เป็นแท่งหินรูปโค้งขนาดใหญ่ 

เกิดจากการกัดเซาะจนทะลุ รูปร่าง คล้ายสะพานโค้ง

reat Ocean Road เส้นทางสายโรแมนติค ที่สวยงาม

เลียบชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมลเบิร์น 

ประเทศออสเตรเลีย
Flinders Street Station

Royal Exhibition Building 

เป็น มรดกโลก


