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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 น่าจะมีสอ่ื หรือจดหมายข่าวสารภายในสถาบัน ฯ ทีเ่ ป็นตัวเชือ่ ม
ในการติ ด ต่อสื่อสารระหว่ า งฝ่ า ยบริ ห ารและชาวสถาบันฯ (ที่เคารพ) ออกมาเป็นระยะ พร้อมกับ
มีเนือ้ หาสาระทีห่ ลากหลาย ทัง้ ความก้าวหน้าใหม่ ๆ ของงานวิจยั จากศูนย์วจิ ยั ต่าง ๆ ในสถาบัน คอลัมน์
ที่เล่าประสบการณ์ในการไปประชุมทั้งในและต่างประเทศ เน้นวิชาการน้อยหน่อย เน้นทัศนศึกษา
(ภาษาชาวบ้ า น ก็คือ เที่ ย วนั ่ น แหละ) สิ่ ง ที่ ไ ด้เ ห็ น ได้เ รีย นรู ้ท ี่ น ่ าสนใจ เอามาเล่า สู่กัน ฟัง
ใช้ชื่อคอลัมน์ว่า “ย่ำเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก” ฉบับแรก เห็นทีม บก.สารสถาบัน ฯ ที่มีเลขาบุปผา
เป็นหัวหน้าบอกว่า มีคนของสถาบัน ฯ เข้าแถวขอจองคิว อยากเขียน อยากเล่า กันหลายท่าน
ไม่รู้เพราะมีค่าเขียนติดปลายปากกาให้ด้วยหรือเปล่า (อุ้ย..ล้อเล่น..อย่าทำเสียงยาน)
อีกคอลัมน์ทก่ี รรมการ ฯ อยากให้มี ก็คอื คอลัมน์แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารด้านสังคมของคนใน
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
ท่าจะโดนตัง้ แต่ฉบับแรกไหมเนีย่
มีข่าวดีและข่าวดัง (ดังจริง ๆ เพราะลงเป็นข่าวในนิวยอร์คไทม์ หน้าแรกเลย) อยากแจ้ง
ให้พวกเราทราบโดยถ้วนหน้ากัน หลายท่านคงพอได้ยินข่าวแล้ว โครงการวิจัยคู่ผลเลือดต่างฯ
หรือ HPTN 052 ได้ยุติลงก่อนเวลา เพราะคณะกรรมการกำกับและดูแลข้อมูล และความปลอดภัย
ของอาสาสมัครทีเ่ ข้าร่วมโครงการวิจยั (DSMB) ได้พจิ ารณาดูจากข้อมูลทีว่ เิ คราะห์แล้วเห็นว่างานวิจยั
ดังกล่าว ได้ตอบคำถามวิจัยที่สำคัญมากได้แล้ว จึงเห็นสมควรให้ยุติทันทีและให้เร่งเผยแพร่ผล
วิจัยฯ ดังกล่าวออกสู่สื่อสาธารณะไปเมื่อคืน วันที่ 12 พค 54 เวลาในประเทศไทยงานวิจัยนี้ทำร่วม
กันใน 13 สถาบันวิจยั 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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เล่าขานงานวิจัย
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 มูลนิธริ กั ษ์ไทย และแผนกพันธกิจเอดส์ มูลนิธสิ ภาคริสตจักรในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาและทดสอบหลักสูตร
ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมัธยมปลายในชนบท และอนาคตจะต้องเข้ามาเรียนต่อ หรือใช้ชีวิตในตัวเมือง มีทักษะชีวิต
ในการลดความเสีย่ งด้านสุขภาพ (โดยเฉพาะสุขภาพด้านเพศและอนามัยเจริญพันธุ)์ ตลอดจนความเสีย่ งด้านอืน่ ๆ จะดำเนินการศึกษา
ในนักเรียนโรงเรียนสะเมิงวิทยาคม และโรงเรียนพร้าวพิทยาคม โดยจะติดตามนักเรียนในโครงการเป็นเวลา 2 ปี
การศึกษานีเ้ ป็น 1 ใน 25 โครงการวิจยั ภายใต้กลุม่ วิจยั ด้านโรคเอดส์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ สถาบันฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบและ
บริหารจัดการหลัก จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ (ไทยเข้มแข็ง) บุคลากรของสถาบันที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิจัยเหล่านี้ สามารถเข้าไปดูได้ที่
http://www.rihes.cmu.ac/cmuaidsresearch
นอกจากนี้สถาบันฯ ร่วมกับ Burnet institute ประเทศออสเตรเลีย RTI international สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
และองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ทำการศึกษาเกีย่ วกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 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

Dr.Brad Otto จาก Burnet Institute
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมเยือนจาก
บรรยายเกี่ยวกับโปรแกรม RETA ที่สถาบันฯ RTI Asia HIV Program และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมงาน
ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ค. 2554
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
ขอบเขตของงานวิ จ ั ย ที ่ ค รอบคลุ ม ทั ้ ง การสำรวจครั ว เรื อ นเพื ่ อ
ศึ ก ษาขนาด และสภาพปั ญ หาสารเสพติ ด ในประชากรทั ่ ว ไป
การศึกษาเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ฉีดยาเสพติด เยาวชนผู้ใช้ยาบ้า
เยาวชนผู้ใช้ยาเสพติดเพื่อความบันเทิง ฯลฯ ผลกระทบต่อสุขภาพ
สาเหตุ แ ละแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา การทดสอบรู ป แบบมาตรการ
การแก้ไขปัญหาทัง้ ในระบบสาธารณสุข ยุตธิ รรมและชุมชน 		
สำหรับแหล่งทุนในประเทศ ส่วนใหญ่ได้รบั การสนับสนุนจาก
สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ปปส.)
กระทรวงยุตธิ รรม ศูนย์วจิ ยั สุรา (ศวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ(สสส.) สำนั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์
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
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยบางโครงการเป็ น งานวิ จ ั ย ร่ ว มกั บ สำนั ก งานความร่ ว มมื อ ด้ า นการ ควบคุ ม โรคไทย-สหรั ฐ
(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 และการศึกษาความผิดปกติของระบบภูมิค้มุ กันในผู้ทปี่ ่วยด้วยโรคฉกฉวยโอกาสคล้ายกับทีเ่ กิดขึ้นในผู้ป่วยเอดส์
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
ในสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพทีไ่ ด้ตง้ั ขึน้ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 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) โครงการถอดบทเรี ยนการดำเนิน งานของศู นย์ ป ระสานงานหลั ก ประกั นสุ ข ภาพประชาชนในพื้น ที่ 8
จั ง หวั ด ภาคเหนื อตอนบน
		
(3) โครงการถอดบทเรี ย น และวิ เ คราะห์ ผ ลการสนั บ สนุ น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ ่ น
ในพื ้ น ที ่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2553
		
(4) โครงการการศึกษาผลการสนับสนุนโครงการผู้พิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
ประจำปี 2554
		
(5) โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพือ่ เด็กไทยมีโภชนการสมวัย กรณีศกึ ษาจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง
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”
กลุม่ วิจยั โภชนาการ มีดำเนินการวิจยั ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านโภชนาการ ซึง่ เป็นปัญหาของพืน้ ทีภ่ าคเหนือและของประเทศ
รวมทั้งเผยแพร่ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารให้มีคุณค่าทาง
โภชนาการมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบริการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีการ
ดำเนินการวิจัยในโครงการต่างๆ ดังนี้
(1 ) โครงการสร้างเสริมและติดตามภาวะสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันรวมทั้งผู้ที่เกษียณ
อายุราชการ ที่มีปัญหากลุ่มโรคเมตาบอลิก
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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

ภาพกิจกรรม โครงการต่างๆของกลุ่มวิจัยระบบสุขภาพ

กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ภาพกิจกรรมโครงการต่างๆของกลุ่มวิจัยโภชนาการ
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News & Events
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ นักวิจัยสถาบันฯ
เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบเี อส
พบ รศ. นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และหัวหน้าโครงการยาต้านไวรัสในคูผ่ ลเลือดเอชไอวีตา่ งกัน หรือ
โครงการ HPTN052 พร้อมด้วยแพทย์ อาสาสมัครโครงการวิจัยดังกล่าว
เพื่อสัมภาษณ์ประเด็นร้อนด้านเอชไอวีที่เป็นข่าวไปทั้วโลก ในเรื่องของผล
การวิจยั การวิจยั ทดลองทางคลินกิ ครัง้ แรกในโลก ทีพ่ บว่าการให้ยาต้านไวรัส
แก่ผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีในระยะทีย่ งั มีภมู ติ า้ นทาน ดี คือระดับเม็ดเลือดขาวซีดี 4
อยูร่ ะหว่าง 350-550 เซลล์/ลบ.มม ช่วยลดโอกาสเสีย่ งในการแพร่เชือ้ ไปสู่
คูส่ มรสทีย่ งั ไม่ตดิ เชือ้ ได้ถงึ 96% เมือ่ เทียบกับการให้ยาต้านแก่ผตู้ ดิ เชือ้ เมือ่
มีระดับเม็ดเลือดขาวซีดตี ำ่ กว่า 200-250 เซลล์/ลบ.มม นอกจากนีย้ งั ช่วย
ลดโอกาสการป่วยเป็นโรควัณโรคนอกปอด

ผลการวิจยั พบว่า การให้ยาต้านไวรัสแก่ผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีในระยะทีม่ ภี มู ติ า้ นทานสูงช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปสู่คู่สมรสที่ไม่ติดเชื้อได้ถึง 96%
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ร่ ว มกั บ สถาบั น วิ จ ั ย ชั ้ น นำ 13 แห่ง ใน 9
ประเทศทั ่ ว โลก เปิ ด เผยผลการวิ จ ั ย ใน
“โครงการยาต้านไวรัสในคู่ผลเลือดเอชไอวี
ต่างกัน หรือ โครงการ HPTN052” ซึง่ เป็นการ
วิจยั ทดลองทางคลินกิ ครัง้ แรกในโลก ทีพ่ บว่า
การให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระยะ
ที่ยังมีภูมิต้านทานดี คือระดับเม็ดเลือดขาว
ซีดี 4 อยู่ระหว่าง 350-550 เซลล์/ลบ.มม
ช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปสู่คู่สมรส
ที่ยังไม่ติดเชื้อได้ถึง 96% เมื่อเทียบกับการให้
ยาต้านแก่ผู้ติดเชื้อเมื่อมีระดับเม็ดเลือดขาว
ซี ด ี 4 ต่ ำ กว่ า 200-250 เซลล์ / ลบ.มม
นอกจากนีย้ งั ช่วยลดโอกาสการป่วยเป็นโรควัณโรคนอกปอดได้อย่างมีนยั สำคัญอีกด้วย
รศ.นพ.สุวฒ
ั น์ จริยาเลิศศักดิ์ ได้กล่าวยกย่องอาสาสมัครทุกคูท่ เ่ี ข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั HPTN052 ซึง่ ส่วนใหญ่มาจาก
หลายจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย ที่มีจิตอาสาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยนี้เป็นเวลาต่อเนื่องมาหลายปี รวมถึง
ทีมงานวิจยั ของสถาบันฯ ทุกท่านและขอขอบคุณคณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน ของสถาบันฯ และคณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรม
การวิจัยทุกชุด ที่ได้มีส่วนสำคัญในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จนทำให้งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี และได้ผล
การศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ และยังเป็นประโยชน์ต่อการรักษาของผู้ติดเชื้ออีกด้วย
สนใจอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี http://www.rihes.cmu.ac.th/rihes2010/subrihes04/news/news.detail.php?id=6
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อบรมการใช้โปรแกรม RETA เพื่อใช้ในงานวิจัยด้าน HIV

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ 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
ซึ ่ ง ในการอบรมครั ้ ง นี ้ สถาบั น วิ จ ั ย วิ ท ยาศาสตร์ ส ุ ข ภาพ ร่ ว มกั บ Burnet institute ประเทศออสเตรเลี 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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สำนักข่าว VOA สัมภาษณ์พิเศษเรื่องมลพิษทางอากาศ
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

สถาบันฯร่วมขบวนแห่งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง เชียงใหม่
ในช่ ว งเดื อ นเมษายนของทุ ก ปี ถ ื อ เป็ น ช่ ว งของ
เทศกาลมหาสงกรานต์ สำหรับในปี 2554 นี้ จังหวัดเชียงใหม่
ได้มีการจัดขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปของจังหวัดขึ้น ในวันที่
13 เมษายนเหมือนเช่นปีทผ่ี า่ นมา โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่
พระพุ ท ธพิ ง คนคราภิ ม งคล และพระพุ ท ธบุ พ พาภิ ม งคล
ประดิษฐานบนบุษบก ตกแต่งแบบศิลปะล้านนาอย่างสวยงาม
ร่วมขบวนสรงน้ำพระในงานประเพณีมหาสงกรานต์ครัง้ ยิง่ ใหญ่
เพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ในขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ครัง้ นี้ สถาบันวิจยั วิทยาศาตร์สขุ ภาพได้สง่ บุคลากรเข้าร่วมในขบวนแห่รว่ มกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เช่นกัน

สถาบันฯ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการเตรียมตัว
และปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการเกิดอุบัติภัยและแผ่นดินไหว”
ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ
ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการเตรียมตัว และ
ปฏิ บ ั ต ิ ต ั ว เกี ่ ย วกั บ การเกิ ด อุ บ ั ต ิ ภ ั ย และแผ่ น ดิ น ไหว” โดยมี
ผศ.นพ.นเรทร์ โชติรสนิรมิต ให้เกียรติเป็นวิทยากร และมีการเล่า
ถึงประสบการณ์จริงเกีย่ วกับแผ่นดินไหวทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ โดย คุณศุภชัย
ศักดิข์ จรภพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติที่
อาจเกิ ด ขึ ้ น ได้ ต ลอด เวลาในอนาคต ชาวบุ ค ลากรสถาบั น ฯ
ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายกันอย่างล้นหลาม
โดยสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลัง http://www.rihes.cmu.
ac.th/rihes2010/th/home/news/news_detail.php?id=191
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร เยี่ยมชมสถาบันฯ
ศ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ
ให้การต้อนรับ น.อ.จิรชัย ผุดผ่อง พ.อ.อภิชาต วงศ์วัฒนา
และ พ.ท. สุรพล อ่อนลมูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ซึ่งมาศึกษาดูงาน
การดำเนิน งานกิจกรรมการศึก ษาความเป็ นไปได้ในการ
พัฒนาโรง พยาบาลสนาม
ในการศึ ก ษาดู ง านครั ้ ง นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ศึ ก ษา
ระบบสนับสนุนการรักษา พยาบาลผู้ป่วยสำหรับใช้ในกรณี
สู้รบ กรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีต้นทุนต่ำง่าย
ต่อการซ่อมบำรุง และใช้วัตถุดิบในการผลิตภายในประเทศ
ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2554

พิธีมอบเสื้อสามารถแก่นักกีฬาของสถาบันฯ
รศ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
ได้เป็นประธานในพิธแี ละมอบเสือ้ สามารถให้แก่บคุ ลากรของ
สถาบันฯ ทีไ่ ด้รบั เหรียญรางวัล 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

นายวัชรพล พลเยี่ยม
1 เหรียญทองแดง จากกรีฑาประเภทวิ่ง 3,000 เมตร
ชายอายุน้อยกว่า 35 ปี

นายธวัชชัย คำรินทร์
1 เหรียญเงิน จากกรีฑาประเภทเดิน 3,000 เมตร
ชายอายุ 46 ปีขึ้นไป

นางสาวสร้อยทอง ปินนะสุ
1 เหรียญทองแดง จากกรีฑาประเภทเดิน 3,000 เมตร
หญิงอายุน้อยกว่า 35 ปี

ปราณี ขัดอุโมงค์
1 เหรียญเงิน จากกรีฑาประเภทเดิน 3,000 เมตร หญิง
36-45 ปี

นายสมบุญ บุญปราบ
1 เหรียญทอง จากกรีฑาประเภาทเดิน 3,000 เมตร
2 เหรียญเงิน จากกรีฑาประเภทวิ่ง 800 เมตร และวิ่ง
1,500 เมตร
ชายอายุ 46 ปีขึ้นไป

นางสาวอรพินท์ พงษ์ธรรม
1 เหรียญเงิน จากกรีฑาประเภทเดิน 3,000 เมตร
หญิงอายุน้อยกว่า 35 ปี
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การจัดการความรู้ Central Lab
วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 งานบริหารจัดการข้อมูล
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ จัดกิจกรรมการจัดการความรูเ้ รือ่ งของ
โปรแกรม Central LAB เพือ่ เป็นการรองรับระบบงานของห้องปฏิบตั กิ าร
ซึง่ เป็นการแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างผูเ้ ขียนโปรแกรม และผูใ้ ช้โปรแกรม
Central LAB ซึ่งลักษณะของโปรแกรมจะเป็นการออกแบบระบบ
ในลักษณะของ Client/Server
คือมีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทใ่ี ห้บริการเป็น Database server
(central database) ซึง่ มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บ/
การเข้าถึงข้อมูล รวมไปถึงระบบการสำรองข้อมูล สามารถใช้งานผ่าน
โปรแกรมจากเครือ่ งคอมพิวเตอร์ (ทีไ่ ด้รบั อนุญาต)
ภายใน RIHES Computer Network (Intranet) และรองรับงานบริการของห้องปฏิบัติการในทุกโครงการที่ใช้บริการ จากหน่วยงาน
Clinical Laboratory นอกจากนี้ โปรแกรมสามารถจัดการข้อมูลผลและออกใบรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ตามรูปแบบทีต่ อ้ งการ โดย
แยกเป็นข้อมูลของแต่ละโครงการวิจยั ฯ โครงการวิจยั สามารถจะดูรายละเอียดข้อมูลในระบบออนไลน์ได้ดว้ ย โดยโปรแกรมสามารถจัดการ
ข้อมูลผลและออกใบรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ตามรูปแบบทีต่ อ้ งการ โดยแยกเป็นข้อมูลของแต่ละโครงการวิจยั ฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน
สัมมนามลพิษหมอกควันกับสุขภาพ

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “มลพิษหมอกควันกับสุขภาพของคนในภาคเหนือ
ตอนบน : อันตรายและทางออกสำหรับทุกคน” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ววิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ ขยายผลการวิจยั มลพิษท
างอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพสูช่ มุ ชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2554
โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธเี ปิดสัมมนา พร้อมทัง้ ให้นโยบายการจัดการ
เพื่อลดการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วม
สัมมนา และ รศ.นพ. สุวฒ
ั น์ จริยาเลิศศักดิ์ ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน
ในการจัดสัมมนาครัง้ นีศ้ นู ย์วจิ ยั ด้านมลภาวะและอนามัยสิง่ แวดล้อม สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เชิญผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการปัญหาด้านหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 100 คน
การสัมมนานี้ เป็นการนำข้อมูลผลการวิจยั ทีไ่ ด้ดำเนินการวิจยั ในสองปีทผ่ ี า่ นมากลับสู่ ชุมชนใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮอ่ งสอน พะเยา แพร่ และน่าน เพือ่ ให้ผนู้ ำองค์กร ภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนทัว่ ไป ได้รบั รูถ้ งึ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากงานวิจยั ทัง้ ในภาคสนามและในห้องปฏิบตั กิ ารทาง วิทยาศาสตร์ นำไปสูก่ ารลดแหล่งกำเนิดมลพิษจากอนุภาคฝุน่ ในอากาศ เช่น
การงดการเผาขยะและเศษกิง่ ใบไม้ ลดการเผาพืน้ ที่ การเกษตรและการเผาป่า เป็นต้น โดยสร้างความรูแ้ ละความตระหนักทีเ่ กิดจากการ
สัมผัสอนุภาคฝุน่ ขนาดเล็ก อันจะนำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน และมีประสิทธิภาพ
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ตารางกิจกรรม สถาบันฯ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 การสัมมนาเรือ่ ง
การประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ :
การสัมมนาว่าด้วยแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ าร
(2555-2559)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ รติลานนา รีเวอร์ไซดื รีสอร์ท
5-10 มิถนุ ายน 2554 การประชุม World AIDS ณ
กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
16 มิถนุ ายน 2554 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศักษาสกอ.
การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระบบ
CMU_QA (43 ตัวบ่งชี)้ ประจำปี 2553
มิถนุ ายน 2554 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เยีย่ มชมเพือ่
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการไทยเข้มแข็ง
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

26-30 สิงหาคม 2554 การประชุม The 10th
International Congress on AIDS in Asia and the
Pacific “Diverse Voices, United Action” ณ กรุงภูซาน
ประเทศเกาหลีใต้
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ซุปซิบสร้างสรรค์

โดยพีแ่ นนซี่ &น้องซ่าร่า แมงเม้าส์ RIHES

เริม่ ต้นข่าวดี RIHES ขอแสดงความยินดีกบั ลูกสาว RIHES 2 คู่ ทีไ่ ด้เป็นฝัง่ เป็นฝาตามๆ กัน 2 คู่ คูแ่ รก คุณอำพร ทำบุญ หรือ
ติง๊ โหน่ง งานกกจ. สละโสดกับ ออมสิน ยิม้ ศรี หนุม่ ผิวสีเข้ม คณะเศรษฐศาสตร์ มช. ทำพิธผี กู ข้อมือ ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางภาคเหนือ ไปเมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2554 ณ บ้าน เจ้าสาว บ้านแม่กวง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
ท่ามกลางแขกผูม้ เี กียรติ มาร่วมแสดงความยินดีกนั ถ้วนหน้า ช่างภาพสือ่ มวลชนคนสถาบันฯ เพียบ งานนีเ้ จ้าสาวถึงกับปล่อยโฮ
ตอนสัมภาษณ์ อ้าว! ก็มนั ตืน้ ตันใจ.....นีค่ ะ
คูท่ ่ี 2 เจีย๊ บ นิภาพร หอมกลิน่ ก็ตามมาติดๆไม่แพ้กนั เจ้าบ่าว อนุชาติ รังสิยานนท์
จูงมือเข้าพิธีมงคลสมรสไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 ณ บ้านเจ้าสาว ต.แม่สูน
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ แหล่งข่าว RIHES และเพือ่ นๆ ในFACE BOOK แว่วมาต่างพากันว่า
เจ้าสาวสวยมากๆ งามแต้ๆ อิจฉาตาร้อนเจ้าบ่าวกันเป็นแถวๆ
ของชำร่วยทีท่ ง้ั คูม่ อบให้แขก เป็นทีเ่ สียบปากกา น่ารัก กิบ๊ เก๋มาก เขียนว่ารักแท้..ไม่แพ้ระยะทาง
203 กม. ฝาง-เชียงคำ งานนี้ คุณนิลบล ตุย้ คำภีร์ หัวหน้างานฝ่ายการเงินและพัสดุนำทีม
ยอมทุม่ ทุนเหมารถจากเชียงใหม่-ฝาง เพือ่ ไปร่วมขบวนแห่ขนั หมาก
งานแต่ง แหม นะ! รักลูกน้อง...ไม่แพ้ระยะทางเหมือนกันนะคะ ...พีห่ น้อย...
...อีกคนก็ยม้ิ แก้มปริ..เลยทีเดียว ได้เลีย้ งหลานคนใหม่ พีแ่ อ๋ม วิภาดา ชีววัฒน์ ได้สมาชิกใหม่
หลานสาวตัวน้อย สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ชื่อ น้องเอแคร์ ณัชช์ธิดา
ทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วย..ค่ะ ขอให้หนูเลีย้ งง่าย โตไว เรียนเก่ง
ฉลาดๆนะลูก โตขึน้ จะได้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ พัฒนาบ้านเมืองต่อไป
(ซีเรียสนะเนีย่ )....
ขอแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาของสถาบันฯ ที่ สร้างผลงาน
ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสร้างชื่อเสียงให้กับ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ RIHES สู้ๆRIHES สู้ตาย RIHES ไว้ลาย สู้ตาย...สู้ๆ วิ๊ด.... บูมๆๆๆๆๆ! ก็คณะนักกีฬาของ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพทัง้ 7 ท่าน เค้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกครัง้ ที่ 30 “คาวบอยเกมส์”
ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏผลการแข่งขันได้คว้ารางวัล สรุปเหรียญดังนี.้ ...จ้า
1 เหรียญทอง 7เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รวม 10 เหรียญ โห!
นักกีฬาทุกๆท่าน มีวทิ ยายุทธ แกร่งกล้า มีฝไี ม้ลายมือ กันทัง้ นัน้ ค่ะ
โดยเฉพาะนักเตะแข้งทอง 3 ท่าน
(อย่าลืมทำประกันแข้ง...นะคะเพราะ ต้องใช้ไปอีกนาน..) คาดว่าปีหน้าฟ้าใหม่
คงได้คว้ารางวัลมาฝากพวกเราชาวสถาบันฯ กันอีกขอเป็นกำลังใจให้ทมี
นักกีฬาRIHES ทุกๆคนเลยค่ะ...
นายสมบุญ บุญปราบ

ได้ 1 เหรียญทอง
จากกรีฑา ประเภทเดินทน 3000 เมตร
1 เหรียญเงิน
จากกรีฑา ประเภท วิง่ 4 x 400 เมตร
1 เหรียญทองแดง จากกรีฑา ประเภทวิง่ 4 x 100 เมตร
แพทย์หญิงลินดา เอือ้ ไพบูลย์ ได 1้ เหรียญเงิน
จากกรีฑา ประเภทเดินทน 300เมตร
นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว
ได้ 1 เหรียญเงิน
จากกรีฑาประเภทวิง่ 4 x 100 เมตร
นางนงลักษณ์ ไชยพิสทิ ธิ์
ได้ 1 เหรียญเงิน
จากกรีฑาประเภทขว้างจักร
			
1 เหรียญทองแดง จากกรีฑาประเภทพุง่ แหลน		
นายปริญญา จองไพจิตรสกุล ได้ 1 เหรียญเงิน
จากกีฬาประเภทฟุตบอล
นายนรินทร์ พันธ์เขียว
ได้ 1 เหรียญเงิน
จากกีฬาประเภทฟุตบอล
นายพงศ์ศกั ดิ์ งามแปง
ได้ 1 เหรียญเงิน
จากกีฬาประเภทฟุตบอล

ชายอายุ 50-54 ปี
ชายอายุ 50-54 ปี
ชายอายุ 50-54 ปี
หญิงอายุ 35-39 ปี
หญิงอายุ 35-39 ปี
หญิงอายุ50-54 ปี
หญิงอายุ50-54 ปี
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มาแล้ว ค๊า.... เก็บตก...บรรยากาศปีใ๋ หม่เมือง ของชาวRIHES กันบ้าง น่ะ...เจ้า รายงานผลการประกวด “แต่งหย้องคัวเมือง”
ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ณ อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการ
แต่ ง กายพื ้น เมื องของชาวล้ า นนา และเพื่อสืบ สานวั ฒ นธรรมอั นดีง าม
ในป๋าเวณีป ี๋ใ หม่ เ มื อ ง ทั ้ง นี้ท างสถาบัน ฯได้จัด
กิ จ กรรมนี ้ ขน้ึ ในช่วงเช้า ก่อนมีพธิ รี ดน้ำดำหัวผูอ้ าวุโสสถาบันฯ ในช่วงบ่าย มีผเู้ ข้าร่วมการประกวดทัง้ สิน้ 13 ท่าน ซึง่ การประกวดในครัง้ นี้
ทางฝ่ายคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ นำทีมโดยท่านรองฯอัมพิกา มังคละพฤกษ์ (รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
ได้แบ่งรางวัล ออกเป็นประเภทต่างๆ 4 รางวัล
รางวัลละ 500 บาท และมีผชู้ นะการประกวด ทีเ่ ข้ารอบการตัดสินทีไ่ ด้รบั รางวัล ได้แก่..... รางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม
นางสาวนิศากร หวลจิตร์: หลิน และ นายวัชรพล พลเยีย่ ม : อ๊อด เอ๊ะ....หมายเลขเข้าประกวด ก็ได้หมายเลข 1
เหมือนบอกเป็นนัยอะไรบางอย่าง และก็คว้าWINจริงๆด้วย ก็นอ้ งหลินเค้ามีวาทศิลป์ทค่ี มคายไม่เหมือนใคร แถมยังมีสปอนเซอร์...คุณพ่อ
พ่วงมาอีกนีค่ ะ ไม่ใช่กก๊ิ หรือใครทีไ่ หน ดร.ศักดา พรึงลำภู ผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังให้การสนับสนุน
ส่งเข้าร่วมการประกวดในครัง้ นี้ ...ขอบอก..
รางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ นางสาวทัศนวรรณ บริบรู ณ์ : นุย้ และ
นายรัตนชัย ต๊ะปิง : เอ ชนะใจท่านคณะกรรมการเข้ารอบการตัดสินตรงที่ present
ชุด Lanna Hiso ประยุกต์แบบผสมผสาน เจ้านางไฮโซ มือถือพัดโบกสะบัด ใส่เครื่องประดับ
แก้วแหวนเงินทองพร้อม accessary เพียบ แถมแหวนให้บา่ วใส่ดว้ ยอีกต่างหาก
แสดงลีลาของราชนิกูลทางเหนือผู้สูงศักดิ์ มีบ่าวผู้ติดตาม มากางจ้องสีแดงให้
(บรรยาย...ตามภาพ) มีคนแอบกระซิบมาว่า แสดงได้ตบี ทแตก จริงๆค่ะ เพือ่ นๆใน FACEBOOK
บอกมาว่า เป็น “เจ้าป้ากอกล้วย ประกายว๊อบแว๊บ”บ้างก็วา่ เป็น “ คุณดี๋ ” ในเรือ่ งดอกส้มสีทอง..น่ะค่ะ
(ดีนะคะ....ทีไ่ ม่เป็นเรยา)
รางวัลชนะเลิศประเภทถูกต้องตามแบบแผน คุณศรีวรรณ วัฒนาฤดี : แรม
มอบรางวัลให้ไปเลยค่ะ การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ชุดไทยล้านนา
ตัง้ แต่ศรีษะจรดปลายเท้า เข้ารอบการตัดสิน ก็เพราะใส่รองเท้าแตะคีบ....นี่แหละค่ะ
โห...คณะกรรมการดูไปถึงขนาดนัน้ เชียวค่ะ ก็เป็นแม่บา้ นสารภี คนเหนือ แต้ๆล่ะเจ้า..........
ได้ใจคณะกรรมการจริงๆ
รางวัลชนะเลิศประเภทขวัญใจสถาบันฯ (popular vote)
นางสาว กนกอร สายตำ : จู น้องจู.....บอกว่ารูส้ กึ ภูมใิ จ
กั บ รางวั ล อั น ทรงเกี ย รติ ท ี ่ ไ ด้ น ี ้ ม ากเลยค่ ะ ขอขอบคุ ณ
ชาวสถาบั น ฯ ที่ ไ ด้ช ่ วยกั น โหวตให้ เพราะว่ า..
เป็นคนมีตำแหน่งแล้ว........อะไรทำนองนี้.....ค่ะ โห!...อารมณ์ประมาณได้รับตำแหน่ง
Miss Thailand World ยังงั้นเลย...หรือคะ ทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกบั ทุกท่าน
ด้วยนะคะ สวยๆ หล่อๆ กันทุกคน สำหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั รางวัล ก็อย่าเสียใจนะคะ เอาม่วนว่า...
เน้อเจ้า!
คราวหน้าก็มสี ทิ ธิล์ งสมัครผูเ้ ข้าร่วมประกวดได้อกี นะคะ หากสถาบันฯจัดให้มกี ารประกวด
อีกครัง้ “แต่งหย้องคัวเมือง 2” อดใจรอในปีหน้าก็แล้วกันค่ะ (แน่ะ.. เลียนแบบThe Star เลย)
โปรดติดตามตอนต่อไป...........
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มาว่าข่าวเม้าส์กนั ต่อ 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!
เคล็ดเปลีย่ นชือ่ เจีย๊ บ ยืนยันได้ ถึงว่าถึงได้พากันไปเปลีย่ นชือ่ เสียงเรียงนาม
กันอุตลุต (แต่หาคนมาเปลีย่ นนามสกุลตัวเองนัน้ แสนจะหายาก...จริงไหมคะ)
ไม่เชือ่ แต่อย่าลบหลู่ รีบๆไปเปลีย่ นชือ่ กันเร็วๆ นะเออ.... ชักช้าไม่ทนั การดวง
มหาระรวย มีอนั จะกิน มีโชคมีลาภก้อนโต แถมยศฐาบรรดาศักดิ์ พ่วงพร้อม
ลาภสัตว์สองเท้า พุง่ เข้าใส่ ..........ฟันธง! (ขอแอบยืมหมอลักษณ์มาใช้หน่อยนะคะ)
ข่าวสังคม ทิ้งท้ายฉบับนี้ เป็นสุดท้าย
ตอนอวสานของจริ ง ซะด้ ว ยสิ ค ะ
(ไม่ใช่อวสาน ...เรยาหรอก) โครงการวิจยั
“การให้ ค ำปรึ ก ษาและตรวจเลื อ ด
เพื ่ อ หาร่ อ งรอย ของการติดเชือ้ เอช ไอ วี
โดยสมัครใจในชุมชน หรือ โครงการพาไทย ”
(PATHAI) ได้ปดิ ฉากลงซะแล้วค่ะ เนือ่ งจาก
การหมดสั ญ ญาของการดำเนิ น งานใน
โครงการวิจัยฯ นำโดยหัวหน้าโครงการ
รศ.นพ.สุ ว ั ฒ น์ จริย าเลิ ศ ศักดิ ์ (ผู้ อำนวยการสถาบั น วิจั ย วิท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ) ได้จั ดงานสั ม มนาเพื ่ อ เลี้ย งปิด โครงการ
พาไทย และเพือ่ เลีย้ งขอบคุณเจ้าหน้าที่ ผูป้ ระสานงาน และบุคลากรในสังกัดทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั ทีไ่ ด้เคยปฏิบตั งิ านวิจยั ร่วมกันเป็น
อย่างดีมาโดยตลอด กำหนดจัดการสัมมนาในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2554 จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
จังหวัดเชียงใหม่ โดยผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย นักวิจยั จากหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่บคุ ลากรในสังกัดโครงการ
พาไทย และจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ Clinical
Laboratory , SPU และ Data Management
รวมทั ้ งสิ้นประมาณ 80 คน งานนี้
ท่านรศ.นพ.สุวฒ
ั น์ จริยาเลิศศักดิ์ หัวหน้าใหญ่
ของเรา ทุ ่ ม สุ ด ตั ว จนสามารถคว้ า รางวั ล
ตำแหน่งทีส่ ดุ ของพาไทย แต่กม็ คี นแซวต่อมาว่า
ของรางวัลทีไ่ ด้ ท่าน ผอ. จะได้ใช้รเึ ปล่า ?????
(เพราะรางวัลทีไ่ ด้เป็นสายสะพายถุงยางอนามัย)
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คงแอบใจหาย....เล็กๆ นะคะ ก็เพราะว่า เจ้าหน้าพาไทยที่บางคนต้องได้แยกย้ายกันไปทำงานที่อื่น บ้างก็กลับภูมิลำเนา
แต่ที่แน่ๆ รัชนีวรรณ ปัญญาเทพ (เป้) เลขาฯ โครงการพาไทย ได้งานตำแหน่งใหม่ มีงานนอนรออยู่แล้วค่ะ เหตุต้องไปเป็น
เถ้ า แก่ เ นี ๊ ย ะ ช่ ว ยเจ้าสัว..อุ๊ย! สามีสุดเลิฟ บริหารงานร้านทำเสื้อยืดกู๊ดไอเดีย ณ จังหวัดลำพูน..ปู๊น แถมมีงานรอต่ออีกงาน
คือ เลี้ยงเบบี๋ ตัวน้อย ในอนาคตอันใกล้ คาดว่าจะลืมตาดูโลกในไม่ช้า
		
มาถึ งซุบ ซิ บ ส่งท้ า ยสำหรับ ฉบับ นี ้ ห ลั ง จากทีม งานภาคสนาม
สำรวจงานที่เ กี่ ยวข้องกับ อบายมุขไม่ว ่า จะเป็นสุร า สารเสพติด และการขาย
บริ ก ารทางเพศแอบแฝงเสร็จภาระกิจดังกล่าวได้พอมีเวลาในการเข้าวัดเพื่อทำ
บุญกันซะทีในปีนี้พ วกเรามี โ อกาสใส่ บ าตรพระใหม่ สุ ภ วั ฒ น์ บุ ญ มา(เอ็ ด )
“พระปวั ท ธโน” ซึ่งแปลว่า ผู้เจริญมาก วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม2554
ณ วัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะเวลา 7 วัน อานิสงฆ์จากการบวชพระครั้งนี้
ทาโครงการขอนำพรพระมาให้ชาวสถาบันฯ ทุกๆ คนให้มคี วามสุขความเจริญ สาธุ.๊ ........
จบ............................
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ย่ำเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก

เมือง Rotterdam
และประเทศเนเธอร์แลนด์
รศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์

เมือง Rotterdam เป็นเมืองใหญ่อนั ดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ รองจากเมืองอัมเตอร์ดมั เป็นเมือง

ท่าเรือใหญ่ทส่ี ดุ ในยุโรป และใหญ่เป็นอันดับสามของโลก (รองจากเซีย่ งไฮ้และสิงคโปร์) เมือง Rotterdam มีชอ่ื มาจากแม่นำ้ Rotte และคำว่า
DAM ซึง่ แปลว่าเขือ่ นกัน้ น้ำ มีการตัง้ รกรากอยูต่ ง้ั แต่คริสต์ศตวรรษที่ 9 และเริม่ รุง่ เรืองในฐานะเมืองท่าของยุโรปตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 16
เนือ่ งจากเป็นศูนย์หลักในการกระจายสินค้าทีม่ าทางทะเลเข้าไปสูท่ วีปยุโรป
ผู้เขียนมีโอกาสไปเยือนเมืองนี้ในในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการประชุม European Congress of
Endocrinology จึ ง ใคร่ขอเล่าเรื่องน่าสนใจต่าง ๆ ของเมื อ งให้ พ วกเราฟั ง ไม่ ต ้ อ งกลั ว ค่ ะ ไม่ เ ล่ า เรื ่ อ ง Endocrinology
ให้ฟงั แน่นอนและขอแถมด้วยรูปของเมืองอืน่ ๆ ใกล้เคียงด้วย เพือ่ ความเจริญหูเจริญตา
เมือง Rotterdam เป็นเมืองมีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ เหตุเพราะเมืองเคยถูกทำลายจากระเบิด และไฟไหม้
เกือบหมดในสมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ชาวเมืองเลยคิดกันว่าจะมารือ้ ฟืน้ สถาปัตยกรรมเดิมคงจะไม่ไหว เราสร้างใหม่ดกี ว่า เอาให้เจ๋งๆ
ไปเลย จึงเป็นทีม่ าของสถาปัตยกรรมแปลก ๆ มากมายในเมือง ชมได้จากรูปประกอบข้างล่างนีน้ ะคะ

The Cube home สร้างเป็นสะพานลอยข้ามถนนใหญ่สายหนึง่ เพือ่ ให้คนและ
จักรยานใช้ขา้ มไปมา แต่แทนทีจ่ ะเป็นสะพานลอยเฉย ๆ ก็เลยสร้าง
Apartment อยูบ่ นนัน้ รูปร่างเป็นสีเ่ หลีย่ ม แต่เอาด้านแหลมลงดิน
(ท่าทางจอยูล่ ำบากพอสมควร)
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ท่าเรือเมือง Rotterdam มี Container หลากสี จำนวนมหาศาล

ตึกวิทยาลัยการเดินเรือ รูปทรงแปลก ๆ ดี

ตึกโบราณเป็นโรงแรมแต่สมัยก่อนทีม่ กี ารเดินเรือไปมา
ระหว่าง Rotterdam และ New Yorkตอนนีก้ ย็ งั เป็นโรงแรม
อยูท่ า่ มกลางตึกระฟ้าใหม่ ๆ

ตึกหลังนีท้ ำเอียงเหมือนจะล้มลงมา
แล้วก็มเี สาค้ำยันไว้

สะพาน ERASMUS (ตัง้ ชือ่ ตามปราชญ์สำคัญคนหนึง่ )
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ตึกนีเ้ ดิมเป็นโรงงานอยูข่ า้ งล่าง เจ้าของอยากขยายทำ
office แต่ไม่รจู้ ะทำอย่างไร เลยทำ Office แบบสำเร็จรูป
แล้วยกไปเทินไว้ขา้ งบน และล้ำออกมาหน้าตาเก๋ไก่
Urban Cactus เป็น โครงการทีพ
่ กั อาศัย (ยังสร้างไม่เสร็จ)
รูปร่างเหมือน Cactus
สวน Keukenhof เป็นสวนโชว์พนั ธุท์ วิ ลิป จากบริษทั ต่าง ๆ
ของประเทศเนเธอร์แลนด์

Flame of Peace เปลวไฟแห่งสันติภาพ หน้าศาลโลก ทีก่ รุงเฮก
เมืองหลวง
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เวทีสรุ านานาชาติ
KBS 2011 - 37th Annual Alcohol
Epidemiology Symposium of the
Kettil Bruun Society.

ง

กนิษฐา ไทยกล้า

านประชุมวิชาการสุรานานาชาติิช่วงวันหยุดสงกรานต์
ที่ผ่านมา รูส้ กึ อึดอัดมากทีส่ ดุ ทีไ่ ม่ได้หยุดเล่นสงกรานต์
แถมยังต้องเตรียมตัวสำหรับไปนำเสนอผลงานที่เมือง
เมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลีย

เวทีแรกในการนำเสนอผลงาน (พูดต่อหน้าผู้คนต่างชาติ)
วันแรกช่วงการเปิดงานประชุมเป็นช่วงทีต่ น่ื เต้นมากทีส่ ดุ เพราะหลัง
อาหารว่างช่วงเช้าแล้วต้องนำเสนอผลงานด้วยวาจา (คนแรกของห้อง)
เรือ่ ง “การรับรู้ และพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ของ
เยาวชนในเมืองเชียงใหม่” รูปแบบงานประชุมจะมีการแบ่งเป็นห้องย่อย
จัดประชุมก็งา่ ยๆ คนทีเ่ ข้าร่วมนำเสนอผลงานต้องเปลีย่ นกันมาเป็น
ประธานดำเนินงานและเป็นผูว้ จิ ารณ์ผลงานสำหรับห้องทีค่ นสนใจ
มาก บางครัง้ ประธาน ผูว้ จิ ารณ์ผลงานผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องนัง่ บนพืน้ บ้าง
ยืนบ้างเป็นบรรยากาศทีง่ า่ ยเน้นความรูท้ างวิชาการมากกว่า
การแลกเปลีย่ นทางวิชาการ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถอ่านรายงาน
การวิจัยที่สนใจประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนการประชุม จึงส่งผลให้
เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการอย่างมากและนับว่าโชคดีมากที่
ผูว้ จิ ารณ์ผลงานได้สง่ คำแนะนำเป็นไฟล์มาให้เพือ่ ปรับปรุงวิธกี าร
รายงานวิจัยสำหรับตีพิมพ์ในวารสาร ปีนี้ได้ทุนเพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสุขภาพในเรือนจำ และงานประชุมครั้งนี้มีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนกับนักวิจัยออสเตรเลีย ที่ทำการวิจัยปัญหาสุราของ
ผูท้ ต่ี ดิ คุกในรัฐควีนแลนด์ ไปครัง้ นีไ้ ด้เรียนรูแ้ นวคิดทางวิชาการ
และประสบการณ์มากมาย นอกเหนือจากช่องทางการได้ทุน
วิจัยในปีหน้า
reat Ocean Road เส้นทางสายโรแมนติค ที่สวยงาม
เลียบชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมลเบิร์น
ประเทศออสเตรเลีย

เครือข่ายวิชาการต่างประเทศ หลังจากทีน่ ำเสนอเสร็จ
ก็มผี ทู้ ส่ี นใจ นักวิจยั จาก KBS ได้แนะนำให้รจู้ กั นักศึกษาปริญญาเอก
(เวียดนาม)ผ่านทางสนใจทำในกลุ่มเยาวชนนักศึกษา ซึ่งยังขาด
ข้อมูลจึงมาขอรายงานการวิจัยเพื่อไปพัฒนาโครงการวิจัย
ผู้สนับสุนน นอกจากจะได้ทุนสนับสนุนทำวิ จ ั ย จาก
ศู น ย์ ว ิ จ ั ย ปั ญ หาสุ ร า(ศวส.)อย่ า งต่ อ เนื ่ อ งแล้ ว
ผู ้ อ ำนวยการศู น ย์ ว ิ จ ั ย ปั ญ หาสุ ร า นพ.ทั ก ษพล ธรรมรั ง สี
เปิดโอกาสให้นำผลงานวิจัยไปร่วมนำเสนอผลงาน และช่วยเป็น
ธุระในการจัดหาทุนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนา
บุ ค ลากรทางด้ า นสุ ร าของแผนงานพั ฒ นาศั ก ยภาพ และ
สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทยระดับนานาชาติ
(TGLIP) ประกอบกับเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกทาง
KBS ให้ทุนในส่วนของค่าที่พัก ก่อนกลับได้มีโอกาสขับรถเที่ยว
ถนนสายที่สวยและโรแมนติกที่สุด “The Great Ocean Road”
นับเป็นการเดินทางที่คุ้มค่ามาก......
Royal Exhibition Building
เป็น มรดกโลก

Flinders Street Station

Loch Ard Gorge เป็นแท่งหินรูปโค้งขนาดใหญ่
เกิดจากการกัดเซาะจนทะลุ รูปร่าง คล้ายสะพานโค้ง
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