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วัสดีครับชาวสถาบัน ฯ ทีร่ กั ทุกท่าน เผลอแปล็บเดียวก็ผา่ นไปสองเดือนแล้วถึงเวลาออกสารสถาบันฯ
ฉบับที่ 2 ตามทีไ่ ด้สญ
ั ญากันไว้วา่ จะพยายามคลอดออกให้ได้ทกุ สองเดือน หวังว่าจะไม่ต้องลุ้นมากเหมือน
นาง(สาว) หลินหุ่ยว่าจะท้องหรือไม่ท้องดี (เข้าใจว่าน้องแพนด้าหลินหุ่ย เคยแต่ผสมเทียมยังไม่เคยมี
ประสบการณ์ตรงจึงน่าจะถือว่าเป็นนางสาวได้อยู)่ ฉบับนีม้ านัง่ เขียนต้นฉบับส่งตอนมาประชุมวิชาการ
เรื่องโรคเอดส์ ด้านพยาธิสภาพ การรักษาและการป้องกัน ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 6 ณ กรุงโรม
ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2554 มีนกั วิชาการจากหลากหลายประเทศทัว่ โลก
มาประชุมกัน น่าจะเกินกว่า 5000 คน มีนักวิชาการจากประเทศไทยมาร่วม ประชุมมากพอควร
เท่าที่เดินสวนกันไปมาในบริเวณที่ประชุมซึ่งจัดอยู่แถวชานเมือง อาศัยว่าเลือก พักอยู่โรงแรมใกล้กับ
สถานี ร ถไฟกลางเมื อ ง และศู น ย์ ก ลางรถไฟฟ้ า ใต้ ด ิ น และรถเมล์ ท ำให้ ก ารเดิ น ทาง
สะดวกหน่อย เดินทางไปสถานทีป่ ระชุม ต้องนัง่ รถไฟใต้ดนิ ไปประมาณ 4 สถานี ต่อด้วยรถรางบนบกอีก
4 สถานี ต่อด้วยเดินเท้าอีกประมาณ 5 นาที จึงจะถึงประตูทางเข้า และกว่าจะเดินไปถึงอาคาร
ทีใ่ ช้ประชุมจริง เล่นเอาเหงือ่ ออกท่วมตัว เสือ้ ผ้าเปียกได้ทพ่ี อดี เพราะอากาศกำลังร้อนได้ใจ พอๆ กับอากาศ
ที่บ้านเราเวลาฝนไม่ตก สถานที่จัดประชุมก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายนักหากเทียบกับที่อิมแพคเมืองทอง
ของบ้านเรา น่าจะใหญ่กว่ามากพอควร
ก่อนจะมาที่อิตาลี มีคนเตือนว่า ให้ระวังเรื่องมิจฉาชีพ โดยเฉพาะการล้วงกระเป๋าเวลาขึ้น
รถไฟหรือรถเมล์ ฟังดูก็น่ากลัว แต่ไม่คิดว่าจะโดนกับตัวเอง เมื่อวานยังไม่ได้เริ่มประชุมเลยนุ่ง
เตี่ยวขาสั้นไปข้างนอกกะจะไปเที่ยวแถวโคลีเซี่ยม ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่กลางกรุงโรม
พยายามแต่งตัวให้ดูซอมซ่อหน่อย เผื่อมิจฉาชีพจะได้เอ็นดู ไม่เลือกเราเป็นเป้าหมาย ปรากฏว่า
ระหว่างรอจะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานี มีคนเยอะมาก แถมไฟก็สลัว ๆ สถานีรถใต้ดินดูทรุดโทรมมาก
ดูเ หมือนกำลังจะปรับ ปรุ ง แต่ ก ็ ไ ม่ เ ห็ นมีค นงานทำงานสั ก คน พอรถไฟฟ้าใต้ดินจอดที่ส ถานี
คนก็กรูกันรีบขึ้นรถไฟใต้ดิน อาจารย์ถูกผู้หญิงสองคนที่ยืนอยู่ด้านหลัง ดูยังเป็นวัยรุ่น รูปร่างท้วมๆ
หน้ า ตาคล้ า ยไปทางคนอเมริก าใต้ เอามื อ ดั นตั วอาจารย์ ใ ห้เ ข้าไปในขบวนรถ มีค วามรู้ส ึกว่า มี
มือล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงด้านข้างของอาจารย์ พอดีระวังตัวอยู่ก่อนแล้ว เลยย้ายกระเป๋าสตางค์
จากระเป๋ากางเกง มาไว้ทก่ี ระเป๋าเสือ้ ด้านหน้าแทน ส่วนทีก่ ระเป๋ากางเกงด้านข้าง มีกระเป๋าเล็กใส่พวก
เศษเหรียญเอาไว้ พอรู้สึกตัวว่าถูกมือ(ไม่)ดีมาล้วงกระเป๋า ก้มลงไปดู สาวเจ้ารู้ตัว รีบชักมือออก
และรีบถอยออกไปจากประตูรถไฟใต้ดินที่กำลังเลื่อนปิดพอดี ทั้งที่ทั้งคู่เข้ามาอยู่ในตู้กระบวนรถไฟ
แล้ว จึงสรุปได้ว่าการล้วงกระเป๋าครั้งนี้งานไม่สำเร็จ สาวเจ้าทั้งสองจึงต้องถอยออกไปเพื่อรอเหยื่อ
รายต่อไป ถือเป็นประสบการณ์ตรงในอิตาลี ที่หวังว่าจะไม่โดนซ้ำอีก กำลังคิดว่าน่าจะมีคนออกแบบ
กับดักหนูขนาดเล็กใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงได้ หากใครขืนเอามือล้วงกระเป๋าเข้ามา มีหวังได้ถูกหนีบติด
ไว้คากระเป๋าแน่ แต่คิดอีกที กลัวจะไปหนีบมือตัวเองมากกว่า เพราะชอบเผลอล้วงกระเป๋าเหมือนกัน
เดี๋ยวกรรมจะตามทัน สู้เอาเป็นว่าเราระวังตัวเองให้มากจะดีกว่า หากครั้งหน้าจับมือคนล้วงได้คา
กระเป๋า ก็จะได้บอกน้องเขาไปว่า พี่มีเพียงแค่นี้ (หมายถึงเงิน นะครับ อย่าคิดมากเกินเลยไปกว่านี้)
อย่าเอาไปเลยนะ สงสารเถอะ แฮะ แฮะ.....
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การประชุมวิชาการในครัง้ นี้ เรือ่ งทีเ่ ด่นทีส่ ดุ น่าจะเป็นการนำเสนอผลการศึกษา โครงการ HPTN052 หรือ “โครงการป้องกันการ
แพร่เชือ้ เอชไอวีในคูผ่ ลเลือดต่าง” ทีท่ างสถาบันฯ ของเราได้มสี ว่ นร่วมในโครงการวิจยั ฯ นีด้ ว้ ย ตามทีเ่ ราคงได้อา่ นข่าวจากเว็บไซท์ของสถาบันฯ
แล้ว มีผู้เข้าฟังจนล้นห้องประชุมใหญ่ นำเสนอโดย Dr.Myron Cohen และคณะนักวิจัยอีก 3 คน นำเสนอประมาณ 1 ชั่วโมง พอคณะฯ
นำเสนอเสร็จ ผูฟ้ งั เกือบทัง้ ห้องลุกขึน้ ยืนตบมือให้เกียรติแก่คณะทีมวิจยั นานกว่า 2-3 นาที ถือเป็นความรูส้ กึ ดี ๆ และเป็นความภาคภูมใิ จ
ของพวกเราชาวสถาบัน ฯ ที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จจากงานวิจัย ฯ นี้ ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อแนวทางการรักษาเพื่อ
การป้องกัน (Treatment as Prevention) เกี่ยวกับโรคเอดส์ ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนจากส่วนต่าง ๆ ที่ถือเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้งาน
วิจัยครั้งนี้สำเร็จไปได้อย่างดียิ่งครับ
ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกัน เพราะเกือบจะเที่ยงคืนแล้ว เดี๋ยวจะส่งต้นฉบับไปให้ไม่ทัน แล้วค่อยคุยกันใหม่ในหลากหลายสาระที่อาจ
ไม่ค่อยเป็นสาระนักกับ ผอ.อยากคุย ด้วยครับ......
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เล่าขานงานวิจัย
ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย
สถาบันฯ ได้จัดสร้างคลินิกวิจัยแห่งใหม่ ณ ชั้นล่างของอาคาร1
ด้านหลังบริเวณที่เก็บเครื่องมือช่างเดิมโดยโครงการวิจัย HPTN 063
จะเป็ น โครงการแรกที ่ ใ ช้ พ ื ้ น ที ่ ด ั ง กล่ า วในการดำเนิ น งาน ในภาพ
ทีมวิจัย นำโดย ผศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย หัวหน้าโครงการ
ได้ จ ั ด ให้ ม ี พ ิ ธ ี ท างศาสนา เพื ่ อ ความเป็ น สิ ร ิ ม งคลแก่ ส ถานที ่ แ ละ
ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันอังคารที่ 12 ก.ค. 2554 โดยทางโครงการได้เริ่มเข้า
ใช้สถานทีด่ งั กล่าวในการดำเนินงานแล้วตัง้ แต่วนั พุธที่ 13 ก.ค. 2554 ทีผ่ า่ นมา
โครงการ HPTN 063 เป็นโครงการวิจยั ด้านโรคเอดส์ ซึง่ ดำเนินการใน
3 ประเทศ ได้แก่ประเทศไทย บราซิล และแซมเบีย มีวัตถุประสงค์สำคัญ
เพื่อทราบเกี่ยวพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี แโดยองค์ความรู้ที่
ได้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ในการถ่ายทอดเชื่อให้ผู้อื่นของผู้ติดเชื้อเอชไอวีต่อไป
โครงการเตรียมน้องก่อนเข้าเมือง หนึ่งในโครงการวิจัยของ
สถาบันฯ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจากรัฐบาลภายใต้
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ได้จัดให้มีการอบรมทักษะชีวิตแก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จำนวน 30 คน ซึ่ง
ถูกสุ่มเลือกมาเป็นอาสาสมัครของโครงการ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. ถึง
2 ก.ค. 2554 ที่ผ่านมา เนื้อหาของการอบรมประกอบไปด้วยการเข้าใจ
และตระหนักในศักยภาพของตนเอง การกำหนดเป้าหมายการดำเนินชีวิต
ตลอดจนความเสี่ยงต่างๆ ที่นักเรียนอาจประสบระหว่างการมาใช้ชีวิต
ในเมืองในอนาคตรวมถึงการป้องกันแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเพศ
กิจกรรมประกอบด้วยกระบวนการกลุ่มกิจกรรมที่สร้างความผูกพัน
ระหว่างนักเรียนกับครอบครัย โรงเรียน ตลอดจนชุมชน และการทัศนะศึกษา
ณ สถานที่ต่าง ๆ โดยทางโครงการฯ จะติดตามอาสาสมัครกลุ่มนี้เพื่อ
รวบรวมข้อมูลไปอีกเป็นเวลาประมาณ 2 ปี ครึ่ง
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

โครงการวิจยั ภายใต้ศนู ย์วจิ ยั ชีวโมเลกุลและเซลล์วทิ ยาของโรคติดเชือ้ จะมีลกั ษณะทีค่ อ่ นข้างหลากหลายเนือ่ งจาก บุคคลากร
ภายในศูนย์มีความเชี่ยวชาญในด้านงานวิจัยที่แตกต่างกัน ในครั้งนี้จะขอเล่าถึงโครงการวิจัยฯ ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง
ศาสตราจารย์นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตนภิญโญ หัวหน้าศูนย์ กับ Dr. Toshi Miura จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ซึง่ ได้รบั ทุนสนับสนุนการทำวิจยั จากประเทศญีป่ นุ่ เป็นระยะเวลา 1 ปี และอาจมีความเป็นไปได้วา่ จะขยายออกไปอีก 1 ปี ภายใต้ชอ่ื โครงการว่า
“ความสามารถในการเพิ่มจำนวนของไวรัสเอชไอวี ช นิ ด 1 ที ่ แ ยกได้ ใ นอดี ต เปรี ย บเที ย บกั บ เชื ้ อ ที ่ แ ยกได้ ใ นปัจจุบัน
(Replication Capacity of Historic and Recent Human Immunodeficiency Virus type I isolates)” ซึ่งการดำเนินวิจัยใน
ครัง้ นีม้ ี ศาสตราจารย์นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตนภิญโญ เป็นหัวหน้าโครงการวิจยั นักวิจยั ในศูนย์ฯ เป็นผูว้ จิ ยั ร่วม และ Dr. Toshi Miura
เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยฯ งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของเชื้อไวรัสเอชไอในอดีตและปัจจุบันในด้าน
ความสามารถในการเพิ่มจำนวนและการหลบหนีระบบภูมิคุ้มกันชนิด cytotoxic T cell ผลการศึกษาครั้งนี้หากพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป
ความสามารถในการเพิ่มจำนวนของไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มประชากรชาวไทย จะช่วยให้แพทย์สามารถทำนายพยาธิสภาพ
ของผู้ติดเชื้อได้ และนำไปสู่การวางแผนการรักษาได้ดียิ่งขึ้น และหากพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปไวรัสสามารถหลบหนีระบบภูมิคุ้มกันชนิด
cytotoxic T cell ได้ก็จะทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาวัคซีนที่มีเป้าหมายในการกระตุ้น cytotoxic T cell ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงจะ
เป็นประโยชน์อย่างมากในการวิจัยและการศึกษาด้านไวรัสวิทยาของเชื้อไวรัสเอชไอวี
นอกจากนัน้ นักวิจยั จากประเทศญีป่ นุ่ ยังมีความสนใจทีจ่ ะขยายงานวิจยั กับสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ด้านระบาดวิทยา
ของเชื้อไวรัสเอชพีวีและเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในกลุ่มชายรักชาย ในอนาคตอีกด้วย

Mr. Toshiyuki Miura พร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยโตเกียว
เข้าพบ รศ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผูอ้ ำนวยการ และ ศ. ธีระ ศิรสิ นั ธนะ
เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์การทำงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยด้าน HIV/AIDS

ศาสตราจารย์นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตนภิญโญ
หัวหน้าศูนย์ วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
และ Dr. Toshi Miura จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทำการวิจัยร่วมกัน
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ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด
ผศ.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์

การดำเนิ น งานของโครงการ Rural MA หรื อ ที ่ ร ู ้ จ ั ก กั น ในชุ ม ชนว่ า
โครงการฮั ก ชุ ม ชน ได้ ด ำเนิ น งานใน 3 อำเภอของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้แก่
อำเภอสันกำแพง สันทราย และแม่แตง มาตั้งแต่กลางปี 2552 โดยได้ทำการ
ก่อตัง้ และพัฒนากลุม่ แกนนำขึน้ เป็นคณะทำงานของทัง้ 3 อำเภอ โดยคณะทำงาน
จะมีบทบาทในการเป็นผูน้ ำทางความคิด และทำหน้าทีก่ ระตุน้ ส่งเสริม สนันสนุน
การมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นและชุมชนในการป้องกันการใช้สารเสพติดและ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุ่มเยาวชน
ปัจจุบันคณะทำงานแต่ละอำเภอได้ขยายเครือข่ายการทำงาน ไปสู่
องค์กรท้องถิน่ และชุมชนวงกว้าง โดยเริม่ ต้นทำในเรือ่ งทีเ่ ห็นว่าสำคัญ ใช้เวลาทำ
ไม่นานมากและมีโอกาสทำสำเร็จ ซึ่งเป็นเสมือนแบบฝึกหัดสำหรับการเรียนรู้
เพื่อจะทำเรื่องอื่น ๆ ต่อไป แผนงานที่คณะทำงานของแต่ละอำเภอทำ จะมุ่งเน้น
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเยาวชนโดยรวม
การดำเนินงานมี 2 ส่วนได้แก่ การผลักดันให้องค์องค์กรผูม้ อี ำนาจออก
นโยบาย/มาตรการ /บรรจุโครงการที่ต้องการทำไว้ในแผนระยะยาว และการ
ขับเคลื่อนชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนั้นๆ โดยการดำเนินงานใน 3 อำเภอมีดังนี้
อำเภอสันกำแพง
1.
ผลักดันให้โรงเรียนมัธยมในอำเภอสันกำแพง ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับที่ได้รับการปรับปรุงโดยคณะ
อนุกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนครูของอำเภอสันกำแพง
2.
ผลักดันให้โรงเรียนมัธยมในอำเภอสันกำแพงเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ป้องกันการใช้สารเสพติดและการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในหลักสูตรทักษะ
ชีวิตและให้มีการเรียนการสอน 1 คาบต่อสัปดาห์
อำเภอสันทราย
1.
ผลักดันให้องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบลบรรจุคณะกรรมการ
ประสานแผนเยาวชน ซึ่งมีสมาชิกเป็นเยาวชน 3-5 คน ไว้ในโครงสร้างขององค์
การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล
2.
ผลักดันให้องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบลบรรจุโครงการ”ฮักครอบครัว” ไว้ในแผน 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล/
เทศบาลตำบล
อำเภอแม่แตง
1. ผลักดันให้องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบลบรรจุโครงการเสริมรายได้ให้แก่เยาวชนไว้ในในแผน 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล/
เทศบาลตำบล
2. ผลักดันให้องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบลบรรจุโครงการ”งดเหล้าในงานบุญ” ไว้ในแผน 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล/
เทศบาลตำบล
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ดร.ศักดา พรึงลำภู

การดำเนินงานของกลุ่มวิจัยระบบสุขภาพ ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2554
กลุ่มวิจัยระบบสุขภาพมีดำเนินการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ซึ่งเป็นปัญหาของพื้นที่ภาคเหนือและของ
ประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชน ในปี ๒๕๕๔ มีการดำเนินการวิจัยในโครงการต่างๆ
ซึ่งมี ดร. ศักดา พรึงลำภู เป็นหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วม ดังนี้
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1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย กรณีศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่และลำปาง ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 มิถุนายน ทีม่ า http://pic.n
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2554 ณ โรงแรมลานนาพาเลซ และจังหวัดลำปาง วันที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเอเชีย เพื่อ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯในปีที่ผ่านมา และ การจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับโครงการฯในปี 2554-2555
2. ดำเนินการติดต่อพืน้ ทีเ่ พือ่ ทำการสัมภาษณ์ของโครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
1) เพือ่ ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
ในพืน้ ที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
2) เพือ่ ค้นหาศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ต้นแบบ โดยประเด็น
ที่ใช้ประกอบการพิจารณาสนับสนุน จากบทบาทภารกิจของศูนย์ประสานงาน
3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพศูนย์
ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน

การดำเนินงานของกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2554
การดำเนินโครงการวิจัยในเดือน มิถุนายน ของกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในโครงการวิจัยเรื่อง “ผลของการสัมผัส
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อทารกในครรภ์และการพัฒนาระบบประสาทในเด็กแรกเกิด การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า
ตั้งแต่แรกคลอด” (R 21) นั้น ในเดือนนี้ทางโครงการได้รับอาสามสมัครหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 15 คน รวมแล้วทางโครงการมีอาสาสมัครทั้งสิ้น 28 คน แต่ยังไม่มีอาสาสมัครคนใดที่มีกำหนดคลอด
ในเดือนนี้เลย
สำหรับ “โครงการเครือข่ายส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยและมีคณ
ุ ค่าต่อสุขภาพในมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่”
ได้ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล และอยู่ในช่วงของการเตรียมการแจ้ง
ผลการตรวจปัสสาวะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนั้น ทางโครงการกำลังเตรียมนำผลการวิจัยทั้งหมดนำเสนอให้กับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในภาคี คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อนำผลการวิจัย
ไปดำเนินงานในโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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ส่วนอีกหนึ่งโครงการ คือ “การขยายผลการวิจยั มลพิษทางอากาศและผลกระทบสุขภาพ สูช่ มุ ชนเพือ่ การเรียนรูแ้ ละ
ลดแหล่งกำเนิดฝุ่นในอากาศในชุมชนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” ( GW3) ซึ่งทางโครงการยังมีการเก็บตัวอย่าง
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยนำเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไปตั้งไว้ในบริเวณโรงเรียนยุพราชวิยาลัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
และ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภายในโรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี วัดอินทาราม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
และโรงเรียนอนุบาลเชียงราย อำเภอเมือง สถานีอนามัยท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในช่วงเดือนกรกฎาคม
ถึ ง เดื อนสิง หาคม 2554 เพื่อนำผลที ่ได้ ม าวิ เ คราะห์เ ปรีย บเทีย บกั บ ปริม าณฝุ ่ น ละอองขนาดเล็ ก ในแต่ ละจุ ดแต่ ละช่ว งเดือน
นอกจาการเก็บตัวอย่างฝุ่น
ละอองขนาดเล็กแล้ว ทางโครงการยังมีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะของน้องๆ นักเรียนอาสาสมัครเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ
2 วัน คือ วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี และในทุกวัน น้องๆอาสาสมัครยังได้ร่วมทำแบบบันทึกสุขภาพ เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายอีกด้วย
สุดท้าย คือแผนงาน ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาวะภู ม ิอ ากาศต่ อ ความมั ่ น คงและความปลอดภัยของ
อาหาร : กรณีศึกษาในลุ่มน้ำปิงตอนบน ได้รับบุคลากรเพิ่มเพื่อบรรจุในแผนงาน จำนวน 2 ท่าน คือ นายโชคธำรง จงจอหอ
ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย และ เลขานุการแผนงาน คือ นางสาวรุ่งอรุณ หน่อคำ ซึ่งจะได้เริ่มปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม
เป็นต้นไป

							
								
กิจกรรมการเก็บตัวอย่างปัสสาวะและการทำแบบบันทึกสุขภาพ

ของนักเรียนอาสาสมัครในโครงการ ขยายผลการวิจัยมลพิษทางอากาศ
และผลกระทบสุขภาพ สู่ชุมชนเพื่อการเรียนรู้และลดแหล่งกำเนิดฝุ่น
ในอากาศในชุมชนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” (GW3)

การดำเนินงานของกลุ่มวิจัยโภชนาการ ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2554
ในระยะเวลา 2 เดือนทีผ่ า่ นมา มีการดำเนินการวิจยั ในโครงการต่างๆ โดยขอนำเสนอการดำเนินงานวิจยั เพียง 3 โครงการซึง่ มี
ดร. ศักดา พรึงลำภู เป็นหัวหน้าโครงการ ดังนี้
1. การเพิ่มธาตุไอโอดีนในข้าวเจ้าขณะหุงต้มเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดธาตุไอโอดีนในเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็กเล็กใน
จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ คือ
1) เพือ่ ศึกษาระดับธาตุไอโอดีนและรูปแบบสารผสมไอโอดีนในการเสริมในข้าวเจ้าขณะหุงต้ม
2) เพือ่ ศึกษาความเป็นเนือ้ เดียวกันของธาตุไอโอดีนในสารผสมและศึกษาอายุการเก็บรักษาของสารผสม
3) เพื่อประเมินการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของข้าวเจ้าสุกเสริมธาตุไอโอดีน
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4) เพื่อศึกษาการเพิ่มธาตุไอโอดีนในข้าวเจ้าขณะหุงต้มในมื้อกลางวันว่าจะสามารถป้องกัน/ แก้ไขปัญหาการขาดธาตุไอโอดีนใน
เด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็กเล็กในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ได้หรือไม่โดยใช้ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะเป็นตัวชี้วัด
โครงการดังกล่าวสิน้ สุดลงในเดือนมีนาคม 2554 โดยมีกิจกรรม คืนข้อมูลให้แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องของ
								
อำเภออมก๋อย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 		
สรุปผลการศึกษาได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
ศึกษาคือ แป้งข้าวเจ้าเสริมธาตุไอโอดีนสำหรับใช้ในการ
เสริมไอโอดีนในข้าวเจ้า ที่มีปริมาณไอโอดีนสามารถ
เก็ บ ที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ ร ะหว่ า ง 5-55 องศาเซลเซี ย ส
ได้ อ ย่ า งน้ อ ยประมาณ 3 เดื อ น ในบรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ช นิ ด
อะลูมิเนียมฟอยล์ปิดสนิท 				
ผลการใช้แป้งข้าวเจ้าเสริมธาตุไอโอดีน ในการ
หุงข้าวในมือ้ กลางวันให้เด็กวัยก่อนเรียนบริโภคเป็นเวลา
4 เดือน พบว่าทำให้ภาวะโภชนาการของไอโอดีนรวมทั้ง
ทำให้ภ าวะโภชนาการ ในเด็ ก วั ย ก่ อ นเรีย น กลุ่มที่มี
ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะในระดับน้อยกว่า 199 ไมโค
รกรัมต่อลิตรดีขึ้นอย่างชัดเจน
2. โครงการสร้างชุมชนต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์ คือ
1) เพื่อประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านร่วมกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง
2) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในลักษณะชุมชนต้นแบบและพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
3) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านให้มีความเป็นหลากหลายและมีการบริโภคแพร่หลายมากขึ้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของชุมชนต้นแบบในด้านการบริหาร
ด้านการจัดการ ด้านการแปรรูป ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสร้าง
เศรษฐกิจของชุมชนต้นแบบให้มีความเข้มแข็ง และการประเมินการดำเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อคัดเลือกชุมชนต้นแบบ ตลอดจน
มีการจัดทำแผนต้นแบบการบริหารงานของชุมชน เพื่อให้ชุมชนดำเนินกิจกรรมชุมชนต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพ และจัด
ตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพ
3. โครงการการจัดตั้งเครือข่ายเตือนความปลอดภัยด้านอาหารและเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงปนเปื้อนในอาหาร มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อวิเคราะห์สารปนเปื้อน
และสาร เจือปนรวมทั้งคุณค่าทางโภชนาการในอาหาร
พื้นเมืองภาคเหนือจำนวน 5 ชนิด ขณะนี้ได้ทำการคัดเลือกชนิดอาหารที่เป็นที่นิยม
บริโภค 5 ชนิด ได้แก่ น้ำพริกแดง น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว หมูยอและแหนม ทำการสุ่ม
เก็บตัวอย่างอาหารจากตลาดในและนอกเขตเทศบาล เพื่อวิเคราะห์สารปนเปื้อน
และสารเจื อปนรวมทั้ งคุณ ค่า ทางโภชนาการในห้ องปฏิบ ั ต ิก าร เพื ่ อ เป็ นข้อ มู ล
เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป

คุกกี้ ผลิตภัณฑ์จากถั่วชีวภาพ
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4. โครงการ การศึกษานำร่องเรื่องการบริโภคอาหารในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีในภาคเหนือ
หัวหน้าโครงการ รศ.พญ. อัมพิกา มังคละพฤกษ์ เริ่มโครงการเมือ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 โดยเริ่มเก็บข้อมูล
ในอาสาสมัครกลุม่ ทีม่ อี าการไขมันกระจายตัวผิดปกติจำนวน 45 คน และกลุม่ ทีไ่ ม่มอี าการไขมันกระจายตัวผิดปกติ
จำนวน 20 คน โดยเป้าหมายการเก็บข้อมูลของแต่ละกลุ่มจำนวน 60คน
ขั้นตอนการศึกษา อาสาสมัครจะถูกสัมภาษณ์ถึงข้อมูลประวัติการเจ็บป่วย โรคประจำตัว
ยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ได้รับ เป็นต้น อาสาสมัครจะได้รบั การชัง่ น้ำหนักวัดส่วนสูง วัดเส้นรอบวงเอว และสะโพก
วัดร้อยละของไขมันในร่างกาย และสัมภาษณ์ การรับประทานอาหารในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาถึงขนาด
อาหารและปริมาณที่ได้รับ การเก็บข้อมูลนี้จะทำจำนวน 3 ครั้ง
แต่ละครั้งต่างกัน 1-3 เดือน
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News & Events
งานวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสร้างชื่อ
ได้ตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำถึง 2 เรื่อง
งานวิจัยโครงการวิจัย 052 Prevention of HIV-1 Infection with Early Antiretroviral
Therapy โดยมีร ศ. นพ. สุ ว ั ฒ น์ จริ ย าเลิ ศ ศั ก ดิ ์ เป็ น หั ว หน้ า โครงการ ตี พ ิ ม พ์ ใ นวารสาร
ชั้นนำทางการแพทย์อันดับ 1 ของโลกคือวารสาร The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE ทีม่ ี
(Impact Factor)ในปี 2553 จำนวน 53.484 ซึง่ งานวิจยั ชิน้ นีไ้ ด้ online ทางเว็บไซด์ของวารสาร
ดังกล่าวในวันที่ 17 กรกฎาคม 2554 ทีผ่ า่ นมา และคาดว่าจะตีพมิ พ์ในวารสาร
The ENGLAND JOURNAL of MEDICINE ฉบับหน้า สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1105243?query=featured_home&
และอีกงานวิจยั หนึง่ ทีส่ ถาบันฯ ทำร่วมกับบริษทั ยา
Rilpivirine versus efavirenz with tenofovir and
emtricitabine in treatment-naive adults infect		
ed with HIV-1 (ECHO): a phase 3 randomised
double-blind activcontrolled trial. โดยมี
ศ.นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภญ
ิ โญ เป็นนักวิจยั ได้ลงใน PubMed ซึง่ Pudmed
ก็คอื ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อของบทความในวารสารจากทัว่ โลก ประมาณ 20 ล้านบทความ มีเนือ้ หาครอบคลุมทางด้าน
แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ระบบการดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ PubMed เป็นทีร่ วมข้อมูลจากฐานข้อมูล Medline
และบทความทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ ยังให้บริการเว็บไซต์ และเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย
เป็นฐานข้อมูลทีใ่ ห้บริการสืบค้นได้ฟรี สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21763936

สถาบันฯ ได้รับรางวัล HPTN Community Awards
of Excellence
จากการประชุม HPTN Annual meeting ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื ่ อ วั น ที่ 5-10 มิถ ุ น ายน 2554 ที ่ผ่า นมา สถาบันวิ จั ย วิท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ นำโดย
รศ.สุวฒ
ั น์ จริยาเลิศศักดิ์ ผูอ้ ำนวยการ นำทีมงาน HPTN ของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ซึง่ การประชุมนีท้ าง HPTN ได้ประกาศรางวัลการทำงาน โดยใช้ชอ่ื การประกาศรางวัลดังกล่าว
ว่า The 2011 HPTN Community Awards of Excellence ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สอง โดยคณะ
กรรมการคัดเลือกจากประเทศทีเ่ ป็นสมาชิก HPTN ซึง่ มีอยูท่ ง้ั หมด 17 ประเทศ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ได้รบั รางวัล BEST OVERALL COMMUNITY PROGRAM
โดยมี คุณเกรียงไกร ไชยเมืองดี คณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน ตัวแทนสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับรางวัลดังกล่าว
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สถาบันฯ จัดกิจกรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และเทศการเข้าพรรษา
รศ.นพ.สุวฒ
ั น์ จริยาเลิศศักดิ์ ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2554 ต่อจากนั้นในวันที่ 11 กรกฎาคม
2554 บุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำเทียนพรรษาที่ร่วมกันหล่อขึ้น
เข้าร่วมในพิธีสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554 ณ ศาลาธรรม
และในวันที่ 13 กรรกฎาคม 2554 ทางสถาบันฯได้ถวายเทียนจำนำพรรษาแด่ วัดสวนพริก
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความ
สมัครสมานสามัคคี มีส่วนรวมในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง อีกทั้ง
ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และเทศการเข้าพรรษา
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อบรม iPrEx

วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2554
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม
iPrEx OLE on Site โดยคุณ Vanessa
McMahan, Study Coordinator
เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรสถา
บันฯ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยด้าน
โรคเอดส์ และโรคติดเชื้อ
ทางเพศสัมพันธ์

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี ITSC
คุณบุปผา ประภาลักษณ์
เลขานุการสำนักงาน สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบกระเช้าดอกไม้
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ
29 ปี สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554
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อบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า
สำหรับบุคลากรสถาบันฯ
ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดอบรมการ
ใช้ฐานข้อมูลเพือ่ การค้นคว้าและวิจยั Pubmed และ Scopus สำหรับนักวิจยั
และบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สนใจเข้าร่วม
การอบรม โดยมี คุณชมพูนชุ สราวุเดชา นักสารสนเทศ ห้องสมุด
คณะแพทยศาสตร์เป็นวิทยากร เมือ่ วันอังคารที่ 28มิถนุ ายน 2554
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภ

สถาบันฯ แสดงความยินดีเนื่องในครบรอบวันสถาปนา
คณะศึกษาศาตร์ มช.

นายรัศมี แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
วิทยาศาตร์สุขภาพ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันทำบุญ
ครบรอบวันสถาปนาคณะ ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554
ณ บริเวณพิธีอาคารเรียน คณะศึกษาศาสตร์

คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ
27 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการจากSIDCER Recognition Programme Surveying and Evaluating Ethical Review Practices
เยี่ยมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพ และป้องกันภยันตราย
ในการวิจัยกับมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทั ้ ง นี ้ เ พื ่ อ รั บ รองมาตรฐานการพิ จ ารณาโครงการ
วิจัย จาก WHO โดยมี
รศ. นพ.สุวัฒน์จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พร้อมด้วย ศ.นพ. ปัญจะ กุลพงษ์
ประธานคณะกรรมการพิทกั ษ์สทิ ธิส์ วัสดิภาพฯ
ให้การต้อนรับ
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สถาบันฯ เข้ารับการตรวจสอบและ
ประเมินระบบการประกันคุณภาพฯ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม DONALD JEFFRLY
GIBSON โดยมี รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ และนำเสนอความเป็นมา
และกิ จ กรรมดำเนิ นการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ ส ุ ข ภาพ โดยคณะกรรมการผู ้ ต รวจสอบและประเมิ น ประกอบด้วย
รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ,รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จนั ทร,์ อ.เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา และรศ.สพ.ญ.ดร.เจนนุช ว่องธวัชชัย

สถาบันอาหาร พบและสัมภาษณ์
นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สถาบันอาหาร โดยศูนย์พนั ธุวศิ วกรรม
และเทคโนโลยีช ีวภาพแห่งชาติ เข้ า พบและ
สัมภาษณ์ ดร.ศักดา พรึงลำภู หัวหน้าศูนย์วจิ ยั ด้าน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ
เพือ่ ดำเนินโครงการสำรวจ และสัมภาษณ์หน่วย
งานให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ เพือ่ จัดทำ
แผนทีน่ ำทาง และแผนปฏิบตั กิ ารทีน่ ำไปสูก่ ารพัฒนา
กำลังคน และเทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ที ่ มี ป ระสิทธิภ าพตรงกับ ความต้ องการของ
ตลาดและธุรกิจในอนาคต เมือ่ วันที่ 15
มิถนุ ายน 2554
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สถาบันฯ แสดงความยินดีเนื่องในครบรอบวันสถาปนา
คณะศึกษาศาตร์ มช.

นายรัศมี แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพมอบกระเช้าดอกไม้
เพื ่ อ แสดงความยินดีก ั บ สำนั ก บริก ารวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 22 ปี
แห่งการสถาปนาสำนักบริการวิชาการ ในวันที่ 9
มิถุนายน 2554 และเพื่อความเป็นสิริมงคลทาง
สำนักบริการวิชาการได้มกี ารจัดพิธที ำบุญวันคล้าย
วันสถาปนาด้วย

สัมมนาประกันคุณภาพ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการการสัมมนาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ : การสัมมนาว่าด้วยแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ (2555-2559) โดยมี
รศ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมสรุปร่างแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 11 พศ.2555-2559 และ ศ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ รองผู้อำนวยการ สรุปยุทธศาสตร์สถาบันฯ พร้อมทั้ง
แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นของกลุ่ม เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ รติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท
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FSTRF อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ
แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
Ms. Mary Elisabeth Wojcik Cross และ
Mr. Daniel Hayles จาก Frontier Science &
Technology Research Foundation, Inc. (FSTRF)
เยื อ นสถาบั น ฯ และให้ ก ารอบรมในโปรแกรม
Laboratory Data Management System (LDMS)
แก่บุคลากรของหน่วย Specimen Processing Unit
และ Clinical Laboratoryในวันที่ 26 และ 27 พฤษภาคม
2554 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั ้ น 2 สถาบั น วิ จ ั ย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แสดงความยินดีกับนักศึกษาทุน the Fogarty International
Clinical Research Scholars Program
ศ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มอบประกาศนียบัตรให้กับ
Mr. Nathaniel Robbins นักศึกษาชาวต่างประเทศทุน the Fogarty International Clinical Research Scholars Program และ
พญ.กนกพร ไชยกลาง คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสการฝึกประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ พร้อมกันนี้ Mr. Nathaniel Robbins
ได้บรรยายสรุปผลงานวิจัย ที่ได้ร่วมทำกับ
พญ.กนกพร ไชยกลาง คณะแพทยศาสตร์
และร่ ว มงานเลี ้ ย งน้ ำ ชาแสดงความยิ น ดี
เนื่องจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ใน
งานวิจยั ณ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา

สารสถาบันฯ 16

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

14 กันยายน 2554 Dr. Anthony
Fauci, Director of National institute
of Health, NIAID และ Dr. Gray
Handley, Deputy Director of
NIAID เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันฯ
และบุคลากร โครงการวิจัย HPTN
052, HPTN 058 และ iPrEX
กันยายน 2554 Mr. Toshiyuki Miura เข้าดำเนินการร่วมโครงการวิจยั เพือ่ ดำเนินโครงการวิจยั ร่วมกับนักวิจยั สถาบันฯ
ณ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ อาคาร 1

10 ตุลาคม 2554
การประชุมคณบดี
และผู้อำนวยการสถาบัน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3
ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาคาร 1

11 ตุลาคม 2554 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบรอบ 33 ปี
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ซุปซิบสร้างสรรค์

โดยพี่แนนซี่ &น้องซาร่า แมงเม้าส์ RIHES

ข่

าวสังคมเรื่องแรก ขอเปิดตัวด้วยการต้อนรับหลาน RIHES สมาชิกใหม่ของครอบครัวคุณกมลระวี ศรีจันทร์ (เอ)นักวิชาการสถิติ
โครงการ MAและคุณวีรพันธ์ ศรีจนั ทร์ ได้ลกู สาวแก้มป่องน่ารักน่าชังชือ่ ด.ญ.พรรณระ วีศรีจนั ทร์ ชือ่ เล่นน้องใบบัว(BB) โดยวิธผี า่ คลอด
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. น้ำหนักแรกเกิด 2,886 กรัมทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับ
คุณพ่อคุณแม่มอื ใหม่ดว้ ยนะคะ ขอให้มคี วามสุขกับการดูแลลูกน้อย และคุณแม่กอ็ ย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้มากนะคะ รับบทคุณแม่มอื ใหม่
นี่อาจมีถอนหายใจกันบ้าง แต่ก็เหนื่อยด้วยรอยยิ้ม ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้...นะคะ สู้...ๆเพื่อลูก...ค๊า
ระยะนี้ สถาบันฯเกิดกระแสกลุ่มสังคมไฮโซ
นำที ม โดยเซเลบRIHES ไฮโซ 2 (ไฮโซไดอะมอน)
ชักชวน ไฮโซ 3(ไฮโซเลดี้กาก้า) และไฮโซ 4
( ไฮโซแพนด้า และไฮโซชิกเก้น) ไปร่วม Lunch
Talkตามประสาคนมีอันจะกิน ตามร้านอาหาร
ย่านไฮโซในเชียงใหม่ซิตี้ อาทิร้านสวนผักคาเฟ่เดอนิมมาน
ร้านอาหารเล็กๆตามมุมถนนตึกแถวหรือร้านตามตลาดโต้รงุ่
คงไม่มโี อกาสจะได้เศษเงินจากกระเป๋า หลุยส์วติ ตอง และชาแนล
ของเหล่าบรรดาไฮโซกลุ่มนี้ .....จากการให้สัมภาษณ์
หนึ่งในกลุ่มของบรรดาไฮโซ กล่าว ว่า “เดี๊ยนรับทาน
ร้านเล็กๆ ไม่ได้จริงๆ แสบคอค่ะ”....................

แ

หล่งข่าวแอบกระซิบมาว่า ช่วงนี้ อุบลวรรณ ชัยมงคล (ปอ) หุ่นช่างเพรียวสวย ผิดหูผิดตา
เอ.. เธอไปทำอะไรมา กันเนีย่ หรือพึง่ มีดหมอ ไม่ชา่ ยๆๆ ก็ระยะนี้ เธอเข้าคอร์ส Marie France Bodyline
นะสิ หมดไปเกือบเลข 6 หลัก ทุ่มทุนสร้าง เพื่อดูแลสุขภาพอย่างนี้ใครๆจะถือเป็นไอดอล ไม่ว่ากัน
เชือ่ หรือไม่แล้วปาฏิหาริยก์ เ็ กิด โอ้โห!!! กระจกวิเศษณ์ บอกข้าเถิด ใครงามเลิศในปฐพี อ๋อ ก็พอลลี.่ ..
น่ะสิ ทัว่ พืน้ ปฐพีไม่มใี ครงามเกิน อุแหม่! น่าอิจฉาเสียนีก่ ระไร มินา่ สิ หุน่ เธอถึงได้เพรียวสวย fit &firm
กว่าแต่ก่อน พริ้วสวยจนใครๆต้องแปลกใจ ว่าแต่ตอนนี้มีหนุ่มท่านใดสนใจสมัครเป็นคนแคระทั้งเจ็ดก็เชิญจ้า.....
สุระจิ๊บ หรือสุรชัย เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลโครงการ HPTN 058 นอกจากจะหัวฟูกับการเรียนป.โทด้านคอมพิวเตอร์แล้วยังรัก
สุขภาพด้วยการปัน่ จักรยานจากทีพ่ กั หน้าโรงพยาบาลสวนดอกเข้ามาทำงานที่ RIHES 2 ในมอชอ. ตอนเย็นๆสาวๆแอบเห็นใส่ชดุ ปัน่ จักรยาน
(เซ็กซี่..แนบเนื้อ) ออกทริปอย่างเท่ห์เลยขอรีเควสให้มาโชว์ให้เห็นกันแบบจะๆหน่อยจะได้ชื่นชมหุ่นผอมเพรียวกันให้เต็มตาสาวๆทั้งหลาย
ยังแอบเตือนด้วยว่าอย่ากินยอดข้าวให้มากนักเก็บเงินไว้ซอ้ื อาหารและยาถ่ายพยาธิจะดีกว่าแอลกอฮอล์จากเหล้า มันฆ่าพยาธิไม่ตายหรอก
นะเพราะกินเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะอ้วน..ซักที
ผมเปล่า โดนจับข้อหาไม่สวมหมวกกันน๊อก
ขณะขี่จักรยานนะคร้าบบบบ !

สารสถาบันฯ 18

และแล้วก็แวะเวียนมาทักทายสาว ๆ ACTG แม้ว่าน้ำหนักจะขึ้นกันทั่วหน้าแล้ว งานก็เข้ากันทั่วหน้าเช่นกันแอบได้ยินคำร่ำลือถึง
โครงการ A5225 นอกจากจะหาอาสาสมัคร ยากส์ ...แล้ว protocol ก็หินสุด ๆ study co. จึงคิดหาวิธีการให้งานลื่นไหลโดยวิธีการแอบไป
ปล่อยปลาไหล... 555 เข้ากั๊น เข้ากัน แต่เคล็ดลับนี้ก็ได้ผลเพราะ protocol นี้ก็ไหลปรืด ใครอยากนำไปใช้บ้างก็ไม่ว่ากันนะค่ะ
ปิดท้ายด้วยภาพประทับใจแบบสุดซึง้ .....เมือ่ วันศุกร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2554 ทีผ่ า่ นมานี้ สถาบันฯ ได้จดั งานเลีย้ งอำลา
และขอบคุณให้กบั คุณวราภรณ์ พาสวัสดิ์ (ข้าว) หน่วยงาน SPU ทีไ่ ด้รว่ มงานกับสถาบันฯเป็นอย่างดีมาโดยตลอด
ระยะเวลาเกือบ 13 ปี โดยมี รองฯรัศมี แก้ววิชิต เป็นตัวแทนสถาบัน เป็นประธาน กล่าว
และมอบของทีร่ ะลึกและช่อดอกไม้ จากสถาบันฯ ซึง่ จัดขึน้ ณ ห้องประชุม ชัน้ 2
Donald Jeffrey Gibson อาคาร 1 งานนีเ้ ป็น THANK YOU PARTY ที่ทำให้ทุกคนที่บ่อน้ำตาตื้น
ต่างพากันน้ำตาไหลพรากกันไปตามๆกัน แม้แต่เจ้าของงาน ขึน้ มากล่าวแล้วก็ยงั
ยั้งใจไว้ไม่อยู่ ดีนะที่เธอพกโพยคำกล่าวติดกระเป๋ามาพูดด้วย เลยกล่าวได้
อย่างคล่องแคล่ว มีซับน้ำตาเป็นพักๆ แถมลงท้ายด้วยเสียงหัวเราะจากทุกคน
ไม่งั้นคงได้ยินแต่เสียงสะอึกสะอึ้นผ่านไมโครโฟนเป็นแน่ โดยเฉพาะ
ศิริขวัญ ดอกอุทา(น้องขวัญ)ถึงกับกลั้นน้ำในตาไว้ไม่อยู่
“พี่ข้าวไปแล้ว...ขวัญก็อดใจหายไม่ได้อะค่ะ.... ฮือ”
ฉบับนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ...เจอกันอีกครับ ฉบับหน้า สวัสดีคร้าาาาาาาาาาา......
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ย่ำเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก

เด็กดอยหนีเที่ยว…ฮาลฟ์มาราธอน@ เลคพลาซิด
แพทย์หญิงลินดา เอื้อไพบูลย์

ห

ลังจากทอดทิง้ พรรคพวกทีม่ าประชุม annual meeting IMPAACT ด้วยกัน (ซึง่ เขาเตรียมตัวจะเดินทางกลับเมืองไทย) ไว้ทด่ี ซี แี ล้ว
เราก็มุ่งหน้ามายังสถานีรถไฟยูเนี่ยน ซึ่งเป็นเหมือนชุมทาง (ที่ไม่ใช่เขาชุมทอง!) ของรถไฟสายต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในเมืองหลวง
วอชิงตันดีซแี ห่งนี้ จับรถไฟเทีย่ วดึกไปนิวยอร์ก เพือ่ ไปรอต่อรถไฟสายยาวทีจ่ ะแล่นออกนอกประเทศไปยังจุดหมายปลายทางเมืองมอนทรีออล
ในประเทศแคนาดาโน่น แต่เป้าหมายของเราอยู่แค่เมือง เลคพลาซิด (Lake Placid) ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆน่ารัก ตั้งอยู่บนทะเลสาบที่กว้างมาก
ร้านรวง โรงแรมและบ้านเรือนเป็นสไตล์โบราณที่น่าอยู่น่าเดินเที่ยวมาก มันเป็นสถานที่ที่เคยจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อปี 1980
การเดินทางโดยรถไฟ Amtrak อันยาวนานถึงแปดชัว่ โมงกลับกลายเป็นความสุขอย่างหนึง่ ทีไ่ ด้ชน่ื ชมธรรมชาติสองข้างทาง แถมยังมีเจ้าหน้าที่
ของอุทยานแห่งชาติมาบรรยายประวัตศิ าสตร์ ภูมศิ าสตร์ของอาณาบริเวณแถบนีใ้ ห้ฟงั อีกต่างหาก เนือ่ งจากภูมปิ ระเทศเป็นป่าและเป็นรอยต่อ
ชายแดนอเมริกากับแคนาดา เศรษฐกิจหลักจึงขึ้นกับกิจกรรมทางการเกษตรและสมัยก่อนมีการค้ามนุษย์และหลบหนีของทาส ส่วนเมือง
เลคพลาซิดเองเริม่ เป็นทีร่ ้จู กั ในยุคทีต่ วั เมืองนิวยอร์กเจริญมากขึ้นจนเป็นฐานทีม่ น่ั ทางเศรษฐกิจ ผู้คนทำมาหากินจนร่ำรวย พอมีเวลาว่าง
แต่ไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เลยบ่ายหน้าขึ้นเหนือไปหาที่เดินป่า ตกปลา ปีนเขา ตลอดจนเล่นกีฬาต่างๆ เช่นว่ายน้ำในทะเลสาบ สกี
เทนนิส ปั่นจักรยานเสือภูเขาและวิง่ มาราธอน ซึง่ รายการสุดท้ายนีเ่ องเป็นเหตุให้เด็กดอยหาเรือ่ งอยากมาเทีย่ ว ประกอบกับมันต่อกันพอดี
กับวันประชุมเสร็จเลยได้โอกาส เนื่องจากได้ลงทะเบียน ฮาลฟ์มาราธอน@ เลคพลาซิด มาแล้วทางอินเตอร์เนต พอมาถึงจึงเดินเข้าไป
รับเอกสารและเสื้อที่โอลิมปิคเซนเตอร์ได้เลย แต่โอ้โฮ มันไม่แค่นั้นน่ะซิ สไตล์ฝรั่งเขาต้องมีการเซนต์เอกสารยินยอม Informed consent
เพื่อระบุว่านักวิ่งจะไม่เอาผิดผู้จัดการแข่งขัน หากว่าตัวเองเกิดเป็นอะไรไประหว่างที่กำลังวิ่งอยู่ ป้ายวิ่งที่ได้มาเป็นกระดาษที่มี sensor
ฝังอยู่ เจ้าหน้าที่กำชับว่าให้ติดไว้ที่ด้านหน้าและห้ามเอาเสื้อผ้าอะไรมาบัง มิฉะนั้นจะมีผลต่อการอ่านข้อมูล ทีแรกก็งงๆว่ามันคืออะไร
พอวิ่งเสร็จถึงรู้ งานวิ่งที่นี่แตกต่างจากเมืองไทยหลายประการ อย่างหนึ่งคือบรรยากาศอันแสนสบาย นักวิ่งทั้งหลายดูเหมือนกับเป็น
นักท่องเที่ยวมาทำกิจกรรมร่วมกันมากกว่าจะเป็นการแข่งขัน เช้ามาเราอุตส่าห์ไปที่จุดสตาร์ทแต่เช้า กะว่าจะไปวอร์ม ปรากฏว่าไม่มีใคร
เขาวอร์มกันเลย มีคนมารอลงทะเบียนเพิ่มสักสิบกว่าคนที่เข้าแถวกันอยู่ นอกนั้นพวกฝรั่งทั้งหนุ่มแก่ก็พากันเดินๆกันทอดน่องอยู่ตาม
ข้างทางบ้าง คุยกันเป็นกลุ่มบ้าง ยืนกินกาแฟบ้าง พอใกล้เวลาปล่อยตัวสักสิบห้านาทีเขาก็เรียกให้มารวมกันหลังเส้นสตาร์ท มีเสียง
ประกาศบอกว่าใครที่คิดว่าวิ่งเร็วให้มายืนอยู่ข้างหน้าๆ ไม่มีคำกล่าวหรือพิธีเปิดใดๆแบบบ้านเราที่ต้องมีคนใหญ่คนโต นักการเมือง
ท้องถิ่นมาเป็นประธานกันให้วุ่น มีเพียงโฆษกที่ดูหน้าเหมือนรุ่นราวคราวลุงแต่ท่าทางฮิพฮอพทีเดียว ยืนโดดเด่นอยู่บนแท่นไม้ เปิด
เพลงร๊อคจังหวะเร้าใจคล้ายจะสร้างบรรยากาศให้คกึ คัก ตามด้วยเพลงชาติอเมริกนั จากนัน้ เขาก็เริม่ นับถอยหลังไปเรือ่ ยๆ สิบนาที เจ็ดนาที ห้านาที
ว่าจะถึงเวลาปล่อยตัวแล้วนะ ปั้ง! พอเสียงปืนดังเราก็ออกวิ่งไปตามถนนที่คดโค้งขึ้นๆ ลงๆ เขาและดอยเป็นม่อนๆสนุกสนานจริงๆ
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“งานวิ่งที่นี่แตกต่างจากเมืองไทยหลายประการ
อย่างหนึ่งคือบรรยากาศอันแสนสบาย นักวิ่งทั้งหลายดูเหมือนกับเป็น
นักท่องเที่ยวมาทำกิจกรรมร่วมกันมากกว่าจะเป็นการแข่งขัน”

		
อย่างหนึง่ ทีแ่ ปลกใจคืองานนีไ้ ม่มคี นดำเลย คนผิวขาวแทบทัง้ นัน้ หาหน้าตาเอเชียเหมือนหมีแพนด้าอย่างเราก็ไม่เห็นเหมือนกัน
ลองสุม่ ถามดูสามสีร่ าย (ลืมคำนวณขนาดตัวอย่าง เลยไม่รวู้ า่ พอหรือเปล่า) ส่วนใหญ่กม็ าจากเมืองแถบนีท้ ง้ั นัน้ จริงๆก็พอรูม้ าบ้างแหละว่าใน
อเมริกามีงานวิง่ แบบนีเ้ ยอะและบ่อยมาก คนเขาคงวิง่ กันแถวๆ บ้านตัวเองนัน่ แหละ ปรากฏการณ์อกี อันทีน่ า่ สนใจคือ ฝรัง่ จำนวนไม่นอ้ ยเลยเขาจะ
เขียนข้อความเหมือนกับอุทิศส่วนกุศลให้คนนั้นคนนี้ไว้ที่เสื้อวิ่ง เช่น วิ่งเพื่อแม่ วิ่งเพื่อคนชื่อนั้นชื่อนี้ (น่าจะอารมณ์ประมาณเวลาเราเขียน
จะแลงไปวัด) หรือไม่กเ็ ป็นกลุม่ / ชมรมทีเ่ กีย่ วกับโรคต่างๆ เช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคไต เอชไอวีบา้ ง ระหว่างทีว่ ง่ิ ไปก็มชี าวบ้านออกมาเชียร์
สองข้างทางเต็มไปหมด ปรบมือส่งเสียงกันสนุกสนาน เส้นทางวิง่ สวยมาก ผ่านแนวป่า สนามเลีย้ งม้า ทุง่ หญ้าเขียวขจี สวยจนต้องแอบแวะหยุด
ถ่ายรูปซะหลายโค้ง มีนำ้ เครือ่ งดืม่ บำรุงกำลัง ชอกโกแลต ส้มและคุกกีแ้ จกเป็นระยะๆตามริมทางกว่าจะเข้าเส้นชัย ถึงจุดหมาย โค้งสุดท้าย
หักศอกชันยังกะทางขึ้นดอยสุเทพตรงน้ำตกรับเสด็จเลย พอวิ่งผ่านป้าย finish ได้ยินเสียงโฆษกขานชื่อทีละคนๆ เลยรู้ตอนนั้นเองว่าชื่อ
นักวิง่ จะไปปรากฏบนหน้าจอของเขาโดยระบบคอมพิวเตอร์จะอ่านจาก sensor ทีป่ า้ ยหน้าอก แถมมันยังรูอ้ กี ต่างหากว่าเราใช้เวลาวิง่ ทัง้ หมด
กี่นาที และเข้ามาเป็นลำดับที่เท่าไหร่... 670 จากนักวิ่ง 1410 ราย เด็กดอยขาสั้นๆ อย่างเราที่ริอ่านมาวิ่งต่างแดนเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็น
ความภาคภูมใิ จแล้วล่ะเนอะ งานนีไ้ ม่มถี ว้ ยไม่มรี างวัลอะไรทัง้ นัน้ นอกจากเหรียญทีบ่ ง่ บอกว่ามาถึงแล้ว รับมาคล้องคอแล้วก็เดินไปยืนอยูข่ า้ งๆ
เส้นชัยรอเชียร์ นักวิ่งคนอื่นๆที่ยังทยอยเข้ามาเรื่อยๆ พร้อมกับเอามือถือออกมาส่งข้อความถึงใครบางคนที่เมืองไทยแม้เวลาจะห่างกันตั้ง
สิบเอ็ดชัว่ โมง แต่หวั ใจก็ยงั อยูใ่ กล้ๆ กัน อิอ.ิ .....
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