




	 นับเนื่องจากการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์	 เมื่อเดือน

กันยายน	พ.ศ.	 2512	 ในชื่อ	 “ศูนย์วิจัยโลหิตและทุโภชนาการ”		

สังกัดคณะแพทยศาสตร์	 เป็นอาคาร	 4	 ชั้น	 ซึ่งเป็นศูนย์วิจัย															

ที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคพื้นเอเซียอาคเนย	์					

โดยการสนับสนุนค่าก ่อสร ้างจากรัฐบาลไทย	 9	 ล ้านบาท																

สถาบันสาธารณสุขแห่งสหรัฐอเมรกิา	(NIH)	ให้ทุนวจิัยและจัดหา

อุปกรณ์การด�าเนินงานวิจัยผ่านทางมหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์				

เป็นมูลค่า	60,177,060	บาท	และจากมูลนธิ	ิRockefeller	บรจิาค

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และยานพาหนะถงึ	12,000,000	บาท

    

r ihes
CMU

R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  H e a l t h  S c i e n c e s

A N N I V E R S A R Y R I H E S  C M U48



R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  H e a l t h  S c i e n c e s



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมพีระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช

เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมาร	

เสด็จพระราชด�าเนนิทรงเปิดอาคารสถาบันวจิัยแทนพระองค์	

เมื่อวันจันทร์ที่	8	มกราคม	2516

	 ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะทุโภชนาการ					

และภาวะโลหิตจาง	 ตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการที่มีผลต่อเนื่องจากสาเหตุ						

ของโรคติดเชื้อ	 โรคแทรกซ้อนต่างๆ	 เพื่อก้าวสู่ภาวะโภชนาการประยุกต์	 โดยการจัดตั้ง							

ศนูย์รบัดแูลทารก	ศนูย์โภชนาการเดก็ก่อนวยัเรยีน	และเป็นศนูย์กลางของการศกึษาและวจิยั

ด้านโลหติวทิยาและโภชนาการของภูมภิาคนี้

R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  H e a l t h  S c i e n c e s



R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  H e a l t h  S c i e n c e s



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี

ได้เสด็จทรงน�าเสด็จคณะ	TRUSTEE	

มหาวทิยาลัย	JOHNS	HOPKINS	BLOOMBERG	SCHOOL	OF	

PUBLIC	HEALTH	มาเยอืนสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่	14-15	มกราคม	2546

R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  H e a l t h  S c i e n c e s

ความภาคภูมิใจ

ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ



R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  H e a l t h  S c i e n c e s



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี

ได้เสด็จทรงน�าคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ

มูลนธิริางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหดิลฯ	

เยอืนสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่	21	พฤศจกิายน	2547

ความภาคภูมิใจ

ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  H e a l t h  S c i e n c e s
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ความเป็นมา
จาก	MALAN	สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุภาพ

	 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ก่อก�าเนดิจากการ	ยกฐานะ

ของศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ	 Anemia	 and	Malnutrition	 Research	 Center	

(MALAN)	ซึง่เป็นโครงการร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่และมหาวทิยาลยัเซนหลยุส์	

จากสหรฐัอเมรกิา	ทีเ่คยเป็นหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้ด�าเนนิ

งานวิจัย	 ในปัญหาโภชนาการ	 ที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยก่อนวัยเรียนที่เป็น 

โรคขาดอาหารอย่างรุนแรง	และได้ท�างานวจิัย			ในปัญหาสุขภาพส�าคัญอื่นเพิ่มในระยะหลัง

ของโครงการ	 ซึ่งต่อมาเป็นโครงการวิจัยหลัก	 ของสถาบันฯ	 เช่นการศึกษาถึงผล 

การใช้ยา	คมุก�าเนดิต่อภาวะโภชนาการในหญงิวยั	เจรญิพนัธุ	์และการวจิยัเกีย่วกบัโรคตดิเชื้อ

 

	 ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและ	 ทุโภชนาการ	 ด�าเนินงานโดยมี	 Prof.Robert	 E.	 Olsen	 

จากแผนกชวีเคมี	มหาวทิยาลัย	เซ็นหลุยส์	เป็นหัวหน้าโครงการ

เรียบเรียงจากความทรงจ�า

ของ	รศ.	พญ.อุษา		ธนังกูล

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพท่านแรก

บทน�า
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ได้รับงบประมาณเพื่อด�าเนินการวิจัยจาก	 National	 Institute	 of	 Health	 (NIH)	 ผ่านทาง

มหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส์	 เป็นเวลาทั้งสิ้น	 8-10	 ปี	 ได้ผลิตผลงานที่ดีเด่น	 มีคุณภาพ	 ซึ่งได้					

เผยแพร่ผลงานต่อวงการวชิาการอย่างมากมาย	เป็นทีย่อมรบัทางด้านวชิาการ	เป็นศนูย์วจิยั

ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ	 มีความพร้อมทางด้านเครื่องมือการวิจัย	 เป็นแหล่งวิชาการที่มี			

หน่วยงานต่างๆ	ในต่างประเทศมาเยี่ยม	ดูงาน	และฝึกงาน	ศูนย์วจิัยแห่งนี้ยังได้ฝึกบุคลากร

ฝ่ายไทยที่ร่วมงานจนเป็นผู้ช�านาญในสาขาวชิาการที่เกี่ยวข้อง

	 เมือ่ทนุวจิยัจากสหรฐัอเมรกิาใกล้จะหมดลง	ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้อง	เลง็เหน็ประโยชน์

และความจ�าเป็นที่จะคงให้มีศูนย์วิจัย	 และเจ้าหน้าที่ที่มีความช�านาญเหล่านี้	 ให้เป็น										

หน ่วยงานส ่งเสริมงานวิ จัยของอาจารย ์ในคณะแพทยศาสตร ์ 	 จึงได ้ เสนอไปยัง																																

ทบวงมหาวทิยาลัยในขัน้ต้น	เพื่อเตรยีมของบประมาณเพื่อบรหิารศูนย์วจิัย	เมื่อทุนวจิัยจาก

สหรัฐอเมริกาหมดลงและต่อมามีความเห็นว่า	 เพื่อความคล่องตัวในการด�าเนินงาน													

การบรหิาร	 งบประมาณ	และเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อส่งเสรมิการวจิัยของคณาจารย์ในกลุ่ม

คณะทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพ	จงึได้เสนอไปยงัทบวงมหาวทิยาลยั	เพือ่ยกฐานะเป็นสถาบนัวจิยั						

และเปลี่ยนชื่อเป็น	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 เพื่อสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์		

ในกลุ่มคณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการสถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพนี้มฐีานะเทยีบเท่าคณะในมหาวทิยาลัย	 และได้รับงบประมาณเบื้องต้น

เพื่อการทยอยตัง้บุคลากรให้เป็นข้าราชการ	รวมทัง้ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆ	เพื่อการเตรยีมงาน

ในระยะการเปลี่ยนผ่านของศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ	 มาเป็นสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	 และการสิ้นสุดของงบประมาณจาก	 NIH	 ที่ผ่านทางมหาวิทยาลัย									

เซ็นหลุยส์
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  การก่อตั้ง

	 พ.ศ.	2508	(ค.ศ.	1965)

	 ใน	พ.ศ.2508	(ค.ศ.	1965)	ได้มกีารพบปะหารอืระหว่างประธานาธบิดี	Lyndon	

B.	 Johnson	แห่งสหรัฐอเมริกา	และนายกรัฐมนตร	ี Sato	 ของประเทศญี่ปุ่น	 ในการ

พบปะครัง้นี้	ได้มกีารพดูถงึโครงการความช่วยเหลอืด้านวชิาการ	เพือ่การวจิยัเพือ่แก้ไขปัญหา

สุขภาพที่เป็นปัญหาส�าคัญและรุนแรง	 ของประชากรในประเทศภาคพื้นเอเชียอาคเนย	์ 

ทางสหรฐัอเมรกิาจะช่วยเหลอืด้านงบประมาณ	เพือ่โครงการวจิยันี้	เพือ่เป็นการแสดงความ		

ปรารถนาดีของสหรัฐอเมริกา	 ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการมีชื่อว่า	US-JAPAN					

Cooperative	Medical	Sciences	Program	ซึง่ม	ีProf.Nevin	S.	Scrimshaw	เป็นประธาน

ฝ่ายอเมริกา	 และ	 Prof.Shimazono	 เป็นประธานฝ่ายญี่ปุ่น	 โครงการนี้มีมติให้มีการ						

ท�าวิจัยเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาโภชนาการ	 ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก	 โดยเฉพาะประเทศ					

ที่ด ้อยพัฒนา	 ประเทศในภาคพื้นเอเชีย	 เด็กก่อนวัยเรียนได้รับผลกระทบมากที่สุด	 

มอีัตราตายสูง	และมผีลต่อการพัฒนาการของเด็กในที่รอดชวีติ

	 คณะกรรมการโครงการ	US-Japan	 Cooperative	Medical	 Science	 ได้เชญิ													

Prof.Robert	 E.	 Olsen	 หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี	 มหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส์	 ให้เป็นผู้																

รับผิดชอบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก	NIH	 (National	 Institute	 of	 Health)         

ซึ่ง	Prof.Robert	E.	Olsen	ได้เสนอโครงการวจิัยเพื่อศกึษาถงึสาเหตุ	กลไก	เพื่อการรักษา

ภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียนที่เป็นโรคขาดอาหารอย่างรุนแรง	Prof.Robert	 E.	

Olsen	 ได้ท�าการปรึกษาระหว่าง	Prof.Robert	 E.	 Olsen	กับคณบดีคณะแพทยศาสตร	์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ	 และได้รับ

ความเห็นชอบทั้งในระดับคณะ	 มหาวิทยาลัย	 และระดับประเทศ	 เพื่อให้ความร่วมมือ														

ในการตัง้ศูนย์วจิัย	เพื่อเป็นหน่วยปฏบิัตงิานภาคสนามของโครงการวจิัย

ประวัตคิวามเป็นมา	และการได้มาของทุนวจิัย

ของศูนย์วจิัยโลหติวทิยาและทุโภชนาการ
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	 พ.ศ.	2509	(ค.ศ.	1966)

	 โครงการวจิัยที่	Prof.Robert	E.	Olsen	เสนอเพื่อขอรับทุน	NIH	ได้รับการอนุมัต	ิ					

โดย	NIH	 อนุมัติงบประมาณที่เสนอไปในขั้นต้นเป็นเวลา	 5	 ปี	 และจะอนุมัติต่อไปอีกตาม					

ผลของงาน	 และตามความจ�าเป็น	 และการอนุมัติครั้งแรก	 ซึ่งถือเป็นการอนุมัติเบื้องต้น									

เพราะการอนุมัตจิะสมบูรณ์เมื่อได้รับการรับรองความช่วยเหลอืต่างๆ	ดังต่อไปนี้

 1.รัฐบาลไทยยินดีร่วมมือ	 และรับผิดชอบงบประมาณส�าหรับอาคาร	 สถานที	่								

ของตกึเพื่อการวจิัย

 2.มูลนธิริ็อคกี้เฟลเลอร์	(Rockefeller	Foundation)	จะอนุมัตงิบประมาณเพื่อ		

ครุภัณฑ์ใหญ่ที่ติดตั้งกับอาคาร	 (Heavy	 Equipment)	 เช่น	 เครื่องท�าความเย็น	 ห้องเย็น										

และอื่นๆ	ของอาคารศูนย์วจิัย

 3.คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ให้ความเห็นชอบและยินดีให้				

ความร่วมมอื

	 ในเดอืนเมษายน	พ.ศ.	2510	(1967)

	 เงื่อนไขต่างๆ	ตามที่	NIH	ต้องการ	ได้รับการอนุมัตเิห็นชอบ	โดยรัฐบาลไทยตกลง

ในการก่อสร้างตึกศูนย์วิจัย	 โดยมีมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์	 (Rockefeller	 Foundation)         

รบัผดิชอบในการจดัหา	Heavy	Equipment	ของตกึ	และมคีวามเหน็ชอบกบัคณะแพทยศาสตร์														

และมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

MALAN
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  การจัดตั้ง

	 เดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	2510	(ค.ศ.	1967)

 NIH	อนุมัตงิบประมาณเพื่อการวจิัยในขัน้ต้น	เป็นเวลา	3	ปี	เมื่อได้รับงบประมาณ

จาก	NIH	 ผ่านทางมหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส์แล้ว	 ได้มีการเตรียมการเพื่อเริ่มปฏิบัติงานของ

ศูนย์วจิัยโลหติวทิยาและทุโภชนาการ	Anemia	and	Malnutrition	Research	Center 

โดยทางสหรฐัอเมรกิา	ทีม่หาวทิยาลยัเซน็หลยุส์มหีน่วยปฏบิตังิานเพือ่การบรกิารจดัหาพสัด	ุ

ครุภัณฑ์	เพื่อใช้ที่เชยีงใหม่	และตดิต่อกับศูนย์วจิัยที่เชยีงใหม่	และ	Prof.Robert	E.	Olsen	

ซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ													

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และมหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์	 จัดหา														

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ	เพื่อมาปฏบิัตงิานประจ�าที่ศูนย์วจิัยที่เชยีงใหม่

	 ทางเชียงใหม่	 Prof.Robert	 E.	 Olsen            

ได้แต่งตั้งให้	Dr.Jo	 Anne	Whitaker	 ท�าหน้าที่	

Field	 Director	 เป็นหัวหน้างานประจ�าศูนย์วิจัย

เชียงใหม่	 และแต่งตั้ง	Mr.Donald	 Gibson          

ท�าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายธุรการงานบริหารทั่วไป				

ของศูนย์วจิัย

 Dr.Jo	Anne		Whitaker	เดมิเป็น	Visiting	Professor	จากมหาวทิยาลยั	Illinois	ประจ�า

แผนกกุมาร	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และย้ายมาเป็นผู้อ�านวยการ												

ภาคสนาม	Field	Director	หัวหน้างานเพื่อการเตรยีม	งานการเริ่มงานของศูนย์วจิัยเพื่อการ

ปฏิบัติงานวิจัยที่ศูนย์วิจัย	 ดูแลควบคุมงานด้านวิชาการ	 เพื่อให้เป็นไปตาม	 Protocol	 ที่										

Prof.Robert	E.	Olsen	เสนอต่อ	NIH,  Dr.Jo	Anne	Whitaker	ได้ร่วมจัดพาบุคลากรไทย

ที่มคีวามรู้เหมาะสม	เพื่อการปฏบิัตงิานในแผนกต่างๆ	ของ	MALAN

Prof.Robert E. Olsen
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  การด�าเนนิงาน

	 เดอืนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2511	(ค.ศ.	1968)

 มกีารลงนามความร่วมมอื	Memorandum	of	Understanding	ระหว่างผูแ้ทน

ไทย		โดยรัฐมนตรทีบวงมหาวทิยาลัย	พลเอกเนตร	เขมะโยธนิ	ร่วมกับผู้แทนประเทศ

สหรัฐอเมริกา	 โดยหัวหน้า	 United	 States	 Operation	Mistime	 (USOM)	ประจ�า

ประเทศไทยในขณะนั้น	 โดยรัฐบาลไทยอนุมัติงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารและ	

สถานที่เพื่อการปลูกสร้าง	 และคณะแพทยศาสตร์ยินดีให้ความร่วมมือ	 และให้ความ									

ช่วยเหลอืตามความจ�าเป็น	ทางด้านสหรฐัอเมรกิา	มลูนธิริอ็คกีเ้ฟลเลอร์อนมุตังิบประมาณ

ส�าหรับครุภัณฑ์	 Heavy	 Equipment	 เพื่อติดตั้งส�าหรับอาคารศูนย์วิจัย	 เพื่อการวิจัยตามที่	

NIH	อนุมัติ

	 จากความร่วมมอืทัง้หลายเหล่านี	้จงึได้เกดิมศีนูย์วจิยัขึน้ในคณะแพทยศาสตร์	

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	มชีื่อว่า	ศูนย์วจิัยโลหติวทิยา	และทุโภชนาการ	Anemia	and									

Malnutrition	Research	Center	เรยีกย่อว่า	MALAN	และเป็นโครงการความร่วมมอื	

ระหว่างมหาวทิยาลัยเซ็นหลุยส์	และมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
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	 ผู ้เชี่ยวชาญจากสหรัฐได้ทยอยมาประจ�าที่จังหวัดเชียงใหม่	 มีจ�านวน												

รวมทั้งสิ้น	8	คน	(ร่วมทั้งบุคลากรชาวต่างประเทศ	ที่ประจ�าอยู่ที่เชยีงใหม่แล้ว)	ได้แก่

	 	 Dr.	Jo	Anne		Whitaker	 Field	Director

	 	 Mr.	Donald	Gibson	 Administrator

	 	 Dr.	David	Morehead		 Pediatrician

	 	 Miss	Helen	Sellup		 Nurse

	 	 Dr.	Charlie	Tau	 	 Biochemis

	 	 Miss	Anne	Hall		 	 Biochemistry	technician

	 	 Mr.	Harmon	 	 Biochemistry	technician

	 	 Miss	Fleanor	Fort	 	 Hematology	technician	
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	 มีเจ้าหน้าที่ไทยร่วมปฏิบัติงานในขั้นต้น	 28	 คน	 ประกอบด้วย	 พยาบาล	 ผู้ช่วย

พยาบาล	 โภชนากร	 นักวิทยาศาสตร์	 ชีวเคมี	 นักวิทยาศาสตร์ด้านโลหิตวิทยา	 รวมทั้ง												

เจ้าหน้าที่ธุรการ	ซึ่งรวมคนขับรถ

	 โครงการวจิยันี้	Prof.Robert	E.	Olsen	เป็นหวัหน้าโครงการทัง้หมด	และควบคมุ

งานทีเ่ชยีงใหม่	ฝ่ายไทยมศีาสตราจารย์	นพ.อาวธุ		ศรศีกุร	ีเป็นหวัหน้า	และเพือ่ให้การ							

ประสานงานร่วมมอืระหว่างศูนย์วจิัย	และคณะแพทยศาสตร์	ทางคณะแพทยศาสตร์

ได้อนุมัติและแต่งตั้งให้	 พญ.อุษา	 	 ธนังกูล	 เป็นผู้ประสานงานระหว่างศูนย์วิจัย												

และคณะแพทยศาสตร์	และอนุญาตให้ร่วมท�าการวิจัย	 และต่อมาก็ได้เชิญอาจารย์จาก

คณะแพทย์มาร่วมท�าการวจิัยด้วยอกีหลายท่านตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.	พญ.อษุา		ธนงักลู		ผูป้ระสานงานระหว่างคณะแพทยศาสตร์	และศนูย์วจิยัฯ	และรบัผดิชอบ 

	 วจิัยด้าน	Clinical	research	ในหอผู้ป่วย	(ค.ศ.1968-1978)

2.	นพ.ปัญจะ		กุลพงศ์		วจิัยด้าน		Hematology	clinical	research	(ค.ศ.	1969-1976)

3.	นพ.ด�าริ		ด�ารงศักดิ์		วจิัยด้าน		Pediatric	medicine	clinical	research		(ค.ศ.	1970-1976)

4.	นพ.กอสนิ		อมาตยกลุ	วจัิยด้าน		Endocine	Obstetrics	and	Gynecology	(ค.ศ.	1972-1976)

5.	พญ.บุญหลง		ศวิะสมบูรณ์		วจิัยด้าน		Internal	Medicine	(ค.ศ.	1973-1974)

6.	นพ.วชิาญ		วทิยาศัย		วจิัยด้าน		Immunology	clinical	research	(ค.ศ.	1972-1978)

7.	ดร.ไมตร	ี	สุทธจติร		วจิัยด้าน		Biochemistry	(ค.ศ.	1972-1976)

8.	น.ส.พ.บุญเลศิ		ชนิบุตร		วจิัยด้าน		Veterinary	Medicine	(ค.ศ.	1972-1974)	
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	 ในระยะเริ่มต้นที่ยังไม่มอีาคารเพื่อการปฏบิัตงิาน	ทางคณะแพทยศาสตร์ได้แบ่งให้

ใช้สถานที่ของอาคารในคณะแพทยศาสตร์	เช่นส�าหรับหอผู้ป่วย	ได้ใช้อาคารชัน้สองของตกึ

กุมารเวชศาสตร์	 ห้องปฏิบัติการและหน่วยธุรการ	 อยู่ชั้นสองของตึกในคณะแพทยศาสตร์	

และหน่วยงานบางแห่งได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยมาลาเรีย	 กระทรวง

สาธารณสขุ	และได้เริม่ทดลองปฏบิตังิานในเดอืนกมุภาพนัธ์	2511	และรวบรวมข้อมลูทกุด้าน

เสนอต่อ	Prof.Robert	E.	Olsen	ซึ่งจะมาตดิตามงาน	ซักถาม	วจิารณ์	ตติงิ	 ให้ความเห็น	

และแก้ไขถ้ามีข้อผิดพลาด	 Prof.Robert	 E.	 Olsen	 จะมาติดตามงานวิจัยพร้อมทั้งพบ				

คณบดี	 คณะแพทยศาสตร์	 และบางครั้งพบอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ่                 

ทุก	6	เดอืน	ซึ่งผลงานนี้	Prof.Robert	E.	Olsen	จะสรุปเพื่อรายงานต่อ	NIH

		การเผยแพร่ผลงาน

 ศูนย์วจิัย	MALAN	ได้ปฏบิัตงิานวจิัยไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	4	ปี

หลงัจากเริม่งานวจิยั	ซึง่ได้ด�าเนนิการอย่างกว้างขวาง	รวมทัง้ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัมหดิล	

และในปี	พ.ศ.	2515	(1972)	จะมกีารประชุมใหญ่ของนักวทิยาศาสตร์ด้านโภชนาการ

ของโลก	International	Congress	and	Nutrition	ซึ่งจะมกีารประชุมทุก	4	ปี	ที่ประเทศ

ต่างๆ	ตามความเหมาะสม

	 เพื่อเป็นการแนะน�า	MALAN	ซึ่งมคีวามทันสมัยและมผีลงานที่มคีุณภาพ	ต่อสังคม

วิชาการทางด้านโภชนาการ	ซึ่งความพร้อมและมีคุณภาพของศูนย์วิจัย	MALAN	 โครงการ

เผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพ	 มีความทันสมัย	 และหลากหลาย	 Prof.Robert	 E.	 Olsen	 

ได้อนุมัตงิบประมาณเพื่อให้นักวจิัยจากศูนย์วจิัย	MALAN	 เชยีงใหม่	 และจากแผนก	

Pathology	 จากมหาวิทยาลัยมหิดล	 รวม	 6	 คน	 เดินทางไปเสนอผลงาน	 8	 Papers	 

ที่ประเทศ	Mexico	 การเสนอผลงานจาก	 MALAN	 ในครั้งนี้ท�าให้สังคม	 นักวิชาการ	 

ทางด้านโภชนาการทั่วโลกได้รู้จัก	ศูนย์วจิัย	MALAN	ที่เชยีงใหม่	ผู้เข้าร่วมประชุมครัง้นี้	ได้แก่	 

Prof.Robert	E.	Olsan,	Dr.Robert	Suskind,	Mrs.Leslie	Suskind,	Dr.Leiztman,	พญ.อษุา		ธนงักลู, 

นพ.สุขุม		บุณยะรัตนเวช
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	 ปี	พ.ศ.	2516	(ค.ศ.	1973)

 ตึกอาคารศูนย์วิจัยที่ทางรัฐบาลไทยได้สร้างขึ้นในบริเวณคณะแพทยศาสตร์	

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	 ใกล้จะเสร็จลงในปี	 พ.ศ.	 2516	 เป็นอาคารที่ทันสมัย	 ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวอเมริกัน	 และสถาปนิกคนไทย	 ควบคุมการก่อสร้างโดยบริษัทเดียวกัน												

Prof.Robert	 E.	 Olsen	 มาติดตามการก่อสร้างทุกครั้งที่มาตรวจงานของสถาบันฯ																				

มเีครือ่งท�าความเยน็	ความร้อน	Heavy	Equipment	ตดิกบัตวัอาคาร	มห้ีองปฏบิตักิาร

ชีวเคมีมากกว่า	 3	 ห้อง	 ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา	 ห้องปฏิบัติการจุลชีวะส�าหรับ								

หอผู้ป่วย	ซึ่งเป็น	Metabolic	Unit	ของคนไข้เด็ก	ห้องพักส�าหรับผู้ใหญ่ที่ร่วมการวจิัย	

ห้องเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในการทดลอง	 ห้องผ่าตัดส�าหรับผ่าตัดสัตว์ในการวิจัย	 

และมเีครือ่งมอืทีท่นัสมยัส�าหรบัการวจิยัในห้องปฏบิตักิารทกุๆ	ห้อง ศนูย์วจิยั	MALAN											

ในขณะนั้นถือว่าเป็นศูนย์วิจัยที่ทันสมัยและมีความพร้อมมากที่สุดในประเทศเอเชีย

อาคเนย์	 และมีความพร้อมและทันสมัยไม่ด ้อยกว่าศูนย์วิจัยในสถาบันหรือ

มหาวทิยาลัยในสหรัฐอเมรกิา

	 ในปีเดยีวกันนี้	 (มกราคม	พ.ศ.	2516)	จะมกีารประชุมระดับเอเชยี	 เรยีกว่า	Asia	

Congress	of	Nutrition	ทีป่ระเทศฟิลปิปินส์	และคณะกรรมการจดังานได้เชญินกัวชิาการ

จากทั่วโลกให้มาร่วมเข้าประชุมและบรรยาย	Prof.Robert	E.	Olsen เห็นเส้นทางสมควร

อย่างยิ่งที่จะให้มีพิธีเปิดอาคารศูนย์วิจัย	 พร้อมทั้งมี	 International	 Symposium										

ในเดือนมกราคม	 พ.ศ.	 2516	 จัดก่อนการประชุม	 Asia	 Congress	 of	 Nutrition	 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมประชุมทั้ง	 2	 แห่ง	 จะท�าให้มีผู้เข้าร่วมประชุมมาก	 

และเชญิองค์ปาฐกมาร่วมด้วยมาก
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พธิเีปิดอาคารศูนย์วจิัยอย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นก่อนการประชุม

องค์ประธานในพธิเีปิด	คอื	สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช	สยามมงกุฎราชกุมาร

วันจันทร์ที่	8	มกราคม	พ.ศ.	2516

	 ในการเปิดตึกครั้งนี้	 ได้จัดให้มีการประชุมที่หอประชุมใหญ่	 คณะแพทยศาสตร์					

และจดัให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุเยีย่มชมแผนกต่างๆ	ของตกึศนูย์วจิยั	การประชมุครัง้นี้มนีกัวชิาการ

เข้าร่วมเสนอผลงานจาก	 12	 ประเทศท่ัวโลก	 รวมทั้งนักวิชาการจากหลายหน่วยจาก																

ในประเทศไทย
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			การวจิัยภาคสนามในชนบท	ชุมชน

	 เมื่อเด็กผู้ป่วยโรคขาดสารอาหาร	 วิตามิน	 เกลือแร่	 อย่างรุนแรง	 ได้รับการรักษา		

จนหายเป็นปกติส่งกลับบ้านแล้ว	 ทางศูนย์วิจัยได้นัดมาติดตามภาวะโภชนาการที่หน่วย

พยาบาลของศูนย์วิจัย	 ต่อมาจ�านวนเด็กที่ควรมารับการตรวจติดตามมีจ�านวนมากขึ้น	 

และบางคนบ้านอยู่ห่างไกล	 ไม่มารับการติดตาม	 จึงได้มีการตั้งหน่วยเพื่อติดตามผู้ป่วยขึ้น	

แยกจากแผนกพยาบาลทีท่�างานในหอผูป่้วย	หน่วยงานนี้รเิริม่ดแูลโดย	Mrs.Leslie	Suskind 

เรียกหน่วยนี้ว่าหน่วยเวชศาสตร์ชุมชน	 ซึ่งต่อมาแผนกนี้เป็นก�าลังส�าคัญส�าหรับการวิจัย 

ในด้านต่างๆ	 ของศูนย์วิจัย	 อาทิเช่น	 การวิจัยด้านการวางแผนครอบครัวการป้องกันภาวะ

โลหิตจางโดยการเสริมเหล็ก	 และอื่นๆ	ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เคยเข้ามารับการรักษาที่หอ 

ผูป่้วยของศนูย์วจิยั	เมือ่กลบัมาตดิตามสขุภาพและภาวะโภชนาการ	จะพบว่ามสีขุภาพด ี

ภาวะโภชนาการดี	 ไม่กลับเป็นโรคขาดอาหาร	 จนต้องเข้ารับการรักษาอีก	 แต่มีเด็ก

จ�านวนหนึ่งจากหมู่บ้านเดียวกัน	 คือเด็กโรคขาดอาหาร	 จากพระบาทห้วยต้ม	 

อ.ลี้	 จ.ล�าพูน	 เมื่อมาติดตามพบว่ากลับเป็นโรคขาดอาหารซ�า้อีก	 บางคนเป็นรุนแรงจนถึง

ขัน้เข้ารักษาพยาบาลอกี
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	 เด็กจากหมู่บ้านนี้	 เป็นโรคขาดอาหารจ�านวนมาก	 และยังเป็นซ�้าเมื่อรักษาหาย						

จนส่งกลับบ้านแล้ว	พญ.อุษา	ธนังกูล	จงึได้ไปตดิตามเด็กที่เคยเป็นคนไข้ที่หมู่บ้าน	ได้เห็น

สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน	 เป็นชาวกระเหรี่ยงซึ่งยากจนมาก	 เป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ	่																		

ม	ี3,000	ครัวเรอืน	ครอบครัวเกอืบทัง้หมดยากจนมาก	มลีูกมาก	ไม่มอีาชพีที่แน่นอน	ไม่มี

ทีด่นิทีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลกู	พื้นดนิในหมูบ้่านไม่สมบรูณ์และเป็นศลิาแลง	บ้านเป็นไม้ไผ่	

ไม่มสี้วม	ขาดน�้า	อาหารที่กนิประจ�าคอืผักต้มกับพรกิ	เกลอื	และผงชูรส	อาหารขาดโปรตนี	

ขาดน�้า	 ไขมัน	 รายได้หลักของครอบครัวมาจากการขุดขายศิลาแลง	 แม่บ้านทอผ้าเพื่อใช้						

ในครัวเรือน	 และขายบ้างเมื่อมีโอกาส	 ดังนั้น	พญ.อุษา	 จึงได้เขียนโครงการวิจัย												

“ศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อการป้องกันการขาดอาหารในเด็กก่อนวัยเรียนในชนบทที่ยากจน

และห่างไกล”	ได้ส่งโครงการวจิยันีไ้ปขอความช่วยเหลอืจากมลูนธิเิอเชยี	ซึง่มสี�านกังาน

ประจ�าประเทศไทยที่กรุงเทพฯ	มูลนิธิเอเชียได้อนุมัติโครงการตามที่ขอไป	 จ�านวนเงิน	

200,000	เหรยีญ	เพือ่ท�าการวจิยัเป็นเวลา	3	ปี	และอาจจะอนุมัตงิบประมาณเพือ่การดงูาน

ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้	 เพื่อไปดูงานที่ศูนย์โภชนาการในประเทศไทย													

และประเทศในกลุ่มเอเชยี
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 โครงการวจิัยนี้ได้เสนอการจัดตั้ง	ศูนย์เลี้ยงเด็กในหมู่บ้าน	3	แห่ง

	 1.		พระบาทห้วยต้ม	อยู่ห่างไกล	ยากจนมาก	มปีัญหาทุกด้าน

	 2.		ดอยเต่า	อยู่ห่างไกล	มคีวามยากจน

	 3.		แม่รมิ	อยู่ใกล้ตัวจังหวัด	ความยากจนไม่มาก

	 โครงการนี้ได้เสนอการป้องกันภาวะการขาดอาหารอย่างองค์รวม	 ใช้พหุวิชาการ

โดยใช้ศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนเป็นศูนย์กลาง	 เพื่อการสาธิต	 การถึงประชาชน	 และเป็น

สถานที่เพื่อการพบปะและให้ความรู้	 แนะน�าการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 โดยวิทยากรซึ่งเป็น											

ผู้ช�านาญจากหลายสาขาวิชา	 และหลายหน่วยงาน	 และให้มารดาเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงด	ู		

ผลัดเวรมาท�างานที่ศูนย์

	 ที่ศูนย์เลี้ยงเด็กจะรับดูแลเด็กในเวลากลางวัน	 และมีหน่วยพยาบาลให้การตรวจ	

และรักษาผู้ป่วยในชุมชนที่ศูนย์เลี้ยงเด็กตั้งอยู่	 คือที่พระบาทห้วยต้ม	 และที่	 อ.ดอยเต่า												

ที่แม่ริมไม่ได้ตัดหน่วยพยาบาล	 เพราะอยู่ใกล้ตัวเมือง	 การเข้ารับการรักษาพยาบาล 

ไม่เป็นปัญหา	การปฏบิัตงิานของศูนย์เลี้ยงเด็ก	ประกอบด้วย

	 1.	 อาหารเสริมโปรตีนเป็นอาหารกลางวัน	 ให้เด็กรับประทานน�้านมถั่วเหลือง						

พร้อมทั้งสาธิตวิธีท�าอาหารเด็กอ่อน	 และเด็กก่อนวัยเรียน	 การท�าน�้านมถั่วเหลือง	 

และการท�าเต้าหู้

	 2.	 สาธิตเกี่ยวกับสุขศึกษา	 เพื่อดูแลความสะอาดร่างกาย	 และท�าความสะอาด									

สิ่งแวดล้อม

	 3.	ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ชาวบ้านที่เจ็บป่วย

	 4.	 ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ขึ้น	ส�าหรับแม่บ้าน	 ส่งเสริมหัตถกรรม				

ที่ชาวบ้านมคีวามช�านาญ	และหาตลาดเพื่อการจ�าหน่วยผลติภัณฑ์

	 และใช้ศูนย์เลี้ยงเด็กเป็นศูนย์กลางด�าเนนิงาน	เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านในทุกๆ	ด้าน	

ตามที่เห็นสมควร
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	 โครงการป้องกันภาวะการขาดอาหารในเด็กก่อนวัยเรียนนี้	 ศูนย์วิจัยได้ร่วมงาน		

และได้รับความร่วมมือกับคณะต่างๆ	 ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เช่นคณะเกษตรศาสตร์	

วิศวกรรมศาสตร์	 และคณะสังคมศาสตร์	 และศูนย์วิจัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจาก				

ผูน้�าหน่วยราชการต่างๆ	เช่น	ผูว่้าราชการจงัหวดั	นายอ�าเภอ	ผูใ้หญ่บ้าน	เกษตร	และพฒันากร	

รวมทั้งหน่วยงานชลประทาน	 ป่าไม้	 เป็นต้น	 โครงการศูนย์เลี้ยงเด็กที่พระบาทห้วยต้ม	 

ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนอย่างมาก	ยังได้รับความช่วยเหลือ	พระราชทานจากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ภูมพิลอดุลยเดช	สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์	พระบรมราชนินีาถ	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อคัรราชกมุาร	ีและได้ทรงเสดจ็เยีย่ม	ณ	หมูบ้่านพระบาทห้วยต้ม	

ถงึ	 2	 ครั้งเมื่อปี	 พ.ศ.	 2521	 และ	พ.ศ.	 2522	อันเป็นพระมหากรุณาธคิุณ	อย่างหา 

ที่เปรยีบมไิด้จนถงึปัจจุบัน
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	 การส่งเสริมอาชีพที่ได้ท�าในโครงการศูนย์เลี้ยงเด็ก	 มีอาทิเช่น	 การพัฒนาการ								

ทอผ้า	 การเพาะเห็ด	 การท�าโอ่งเพื่อเก็บน�้า	 การท�าเต้าหู้เพื่อการบริโภค	 และเป็นการค้า							

ในหมู่บ้าน	 การถนอมอมหาร	 เช่นท�าหน่อไม้ปี๊บ	 สนับสนุนและช่วยเหลือด้านการเกษตร				

ความช่วยเหลอืที่ให้ชาวบ้านมไิด้เป็นการให้เปล่า



	 การวจิยัเป็นไปได้ดตีามวตัถปุระสงค์	เดก็ในศนูย์เลี้ยงเดก็มภีาวะโภชนาการโดยการ

วัดน�้าหนักส่วนสูงที่ดี	 ไม่เป็นโรคขาดอาหาร	 และดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เข้ามาศูนย์เลี้ยงเด็ก											

เดก็ทีศ่นูย์แม่รมิ	มภีาวะโภชนาการดทีีส่ดุ	เดก็ทีพ่ระบาทห้วยต้มไม่พบการขาดอาหาร										

แต่การเจรญิเตบิโตไม่ดเีท่าเด็กจากศูนย์อกีสองแห่ง

 งานวิจัยที่ขอไปที่มูลนิธิเอเชีย	 Asia	 Foundation	 น้ันได้ตั้งยอดเงินจ�านวน	

500,000	 บาท	 เพื่อการช่วยเหลือชาวบ้าน	 โดยไม่คาดว่าจะได้กลับคืน	 แต่เมื่อ								

ปฏบิตังิานส่งเสรมิอาชพี	ทางโครงการวจิยัมไิด้ให้เงนิไปเลย	แต่ชาวบ้านต้องน�าผลผลติ

มาจ�าหน่าย	ซึ่งปรากฎว่าเงนิยอดนี้คงอยู่และมจี�านวนเงนิเพิ่มขึ้น	เมื่อจบโครงการวจิัย	

ยอดเงนิที่ค้างจะต้องส่งคนืเจ้าของทุน	แต่ในกรณนีี้ได้ขออนุมัตจิากมูลนธิ	ิเพื่อใช้เงนิจ�านวน

ที่เหลือนี้	 เพื่อตั้งเป็นมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ	 และใช้เงินเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน	 สนับสนุน

การวิจัยโภชนาการและเน้นค่าใช้จ่าย	 เพื่อไปร่วมประชุมทางโภชนาการของบุคลากรของ

ศูนย์วจิัย

 มูลนิธิเอเชียซึ่งเป็นผู้อนุมัติโครงการศูนย์เลี้ยงเด็ก	 ได้ให้ทุนเพื่อการไปศึกษา									

และเยี่ยมชมหน่วยงานโภชนาการในประเทศทางแถบพื้นเอเชีย	 3	 ประเทศ	 คือมาเลเซีย	

อินโดนีเซีย	 และฟิลิปปินส์	 และในประเทศไทย	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหลักของ											

ศูนย์เลี้ยงเด็กได้มีความรู้เพิ่มเติม	 และพบว่าที่ประเทศฟิลิปปินส์	 มหาวิทยาลัยแห่งชาติ	

ประเทศฟิลปิปินส์มโีครงการโภชนาการร่วมกับการพัฒนาชนบท	คล้ายกันกับศูนย์เลี้ยงเด็ก

เพื่อป้องกันการขาดอาหารของศูนย์วจิัย	และเป็นโครงการซึ่งน่าจะเป็นรูปแบบ	ดังนัน้	FAO	

จึงได้จัดให้มีการสัมมนาระดับประเทศอาเซียน	 เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะการขาดอาหาร

ของเด็กก่อนวัยเรยีน	มผีู้เข้าร่วมประชุมจากหลายประเทศ	และ	FAO	ได้จัดท�า	Proceeding	

ของการประชุมอกีด้วย

3	กันยายน	2557
รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิง	อุษา	ธนังกูล
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ความในใจของประธานคณะกรรมการอ�านวยการ

ประจ�าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 ในโอกาสที่ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ	 ซึ่งต่อมาจัดตั้งให้เป็น

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 จะมีวาระครบ	 48	 ปี	 ขอแสดงความยินดีที่สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สขุภาพ	ได้มกีารพฒันามาอย่างต่อเนือ่ง	และมผีลส�าเรจ็อนัน่าชืน่ชม	เป็นหนึง่

ในน้อยๆ	 แห่งในบรรดาสถาบันวิจัย	 ที่จะได้รับการยอมรับนับถืออย่างเชื่อมั่นใน															

นานาประเทศทั่วโลก

	 ในระยะที่ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ	 ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในฐานะที่เป็น			

ส่วนงานของคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมกับโรงเรียนแพทย์ของ

มหาวทิยาลัยเซนต์หลุยส์	 สหรัฐอเมรกิา	 ภายใต้การสนับสนุนของ	 มูลนธิริ็อคกี้เฟลเลอร์	

และสถาบัน	 NIH	 ของสหรัฐอเมริกา	 ผมโชคดีที่ได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมในงานอัน	

ส�าคัญนี้	 โดยเฉพาะในด้านการประสานงานและการบริหารจัดการฝ่ายไทย	 และได้ม	ี						

ส่วนร่วมเรือ่ยมาจนศนูย์วจิยัโลหติและทโุภชนาการ	ได้รบัการสถาปนาขึ้นเป็นสถาบนัวจิยั

วทิยาศาสตร์สุขภาพ

	 ในระยะเริ่มต้นได้ใช้ที่ด�าเนินการในอาคารสองชั้นของกลุ่มอาคารตึกเจ็ดชั้น							

ของคณะแพทยศาสตร์	ต่อมาได้ย้ายเข้าในอาคารใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี	พ.ศ.	2515		

เป็นแบบอย่างของงานวิจัยที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง	 มีห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพสูง								

มีมาตรฐานระดับโลก	 เนื่องจากเชียงใหม่ในขณะนั้นยังไม่สามารถรับภาระงานสนับสนุน		

ได้ดีพอ	 จึงต้องมีทั้งโรงช่างและศูนย์บริการยานยนต์	 ท�าให้การปฏิบัติงานวิจัยในท้องที	่		

ห่างไกลราบรื่นเรยีบร้อย	เป็นผลดยีิ่ง

ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ	นายแพทย์อาวุธ		ศรศีุกรี

อดตี					:	ผู้อ�านวยการฝ่ายไทย	พ.ศ.2515-2518

													ศูนย์วจิัยด้านโลหติวทิยาและทุโภชนาการ

													คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

													และมหาวทิยาลัยเซ็นต์หลุยส์

ปัจจุุบัน	:	ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ

														สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ			
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	 ขอระลึกถึงนามของบุคคล	 2	 คน	 ที่เป็นคนส�าคัญที่สร้างรากฐานให้ศูนย์วิจัยฯ									

ได้รับความส�าเร็จตลอดมาคือ	 โปรเฟสเซอร์	 โรเบิร์ด	 อี	 โอลสัน	 หัวหน้าโครงการ	 

และ	มสิเตอร์	โดนัลด์	เจ	กบิสัน	ผู้จัดการศูนย์วจิัยฯ

	 ความประทับใจในผลงานของศูนย์วิจัยฯ	 นี้	 อยู่ที่ในระยะเริ่มแรกของงานวิจัย													

ที่มีการศึกษาถึงโรคขาดอาหารอย่างรุนแรงในผู้ป่วยเด็ก	 ซึ่งในขณะนั้นมีเป็นจ�านวนมาก				

โดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศ	 ผลของงานวิจัยได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในด้าน								

การรักษาพยาบาลและการป้องกันโรคในผู้ป่วยเด็กเหล่านี้	 จนในระยะท้ายของโครงการนี้				

มผีูป่้วยจ�านวนน้อยลงมากจนเกอืบไม่มใีห้ท�าการวจิยัเรือ่งนี้ได้ต่อไป	งานหลกัทีเ่ป็นเป้าหมาย

ระยะแรกนี้	เป็นที่มาของชื่อศูนย์วจิัย

	 งานวจิัยของสถาบันฯ	ได้ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของท้องถิ่นและของโรค	

ในเมื่อมีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจาก	 HIV	 แพร่ระบาดไปทั่วโลก	 และสถาบันวิจัยฯ	 ก็ยังคง			

สร้างผลงานตพีมิพ์เป็นทีเ่ชือ่ถอืแพร่หลาย	และน�าไปใช้ในการพฒันาการป้องกนัรกัษาผูป่้วย	

AIDS	ทั่วโลก	จนถงึปัจจุบัน

	 มีงานไม่มากนักที่จะสร้างความภูมิใจให้กับผู้มีส่วนร่วมได้มากเท่ากับศูนย์วิจัย					

และสถาบันวิจัยแห่งนี้	 ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือไปทั่วโลก	 จนท�าให้งานวิจัยได้รับ						

การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากองค์กรระหว่างประเทศและในประเทศ	เป็นอย่างดตีลอดมา

	 ผลส�าเร็จนี้เป็นตัวอย่างของความมานะบากบั่นทุ่มเทให้กับงานของผู้อ�านวยการ		

ทุกท่านที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	 และความสมานสามัคคีของบุคลากรทุกระดับอย่างดียิ่ง		

สถาบนัวจิยันี้เป็นหน่วยงานวจิยัหนึง่ในน้อยแห่งทีอ่ยูน่อกสหรฐัอเมรกิา	ทีย่งัคงได้รบัทนุวจิยั

จากสถาบันสาธารณสุขแห่งสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง	 และยังคงสร้างผลงานวิจัย				

คุณภาพสูงที่เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกตลอดไป
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ความในใจ
ของอดีตผู้อำ�นวยก�ร

สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ

R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  H e a l t h  S c i e n c e s
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	 ท่ านผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ได้ขอให้ข ้าพเจ้า														

เขียนบทความ	 เพื่อน�าลงในหนังสือที่ระลึก	 การเฉลิมฉลองการก้าวย่างจากศูนย์วิจัย					

โลหติวทิยาและทุโภชนาการ	มาสู่การเป็นสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ	มหาวทิยาลัย

เชยีงใหม่	เพื่อทราบถงึการบรหิาร	และววิัฒนาการของการด�าเนนิงานในอดตี

	 ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา	 และทุโภชนาการ	 ถือก�าเนิดจากความร่วมมือ	 ระหว่าง		

รัฐบาลไทย	และรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา	โดยทุนวจิัยจาก	National	Institute	of	Health	(NIH)		

และมลูนธิริอ็คกี้เฟลเลอร์	(Rockefeller	Foundation)		และเป็นโครงการความร่วมมอื	ระหว่าง

คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	กับคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยเซ็นหลุยส์	

สหรัฐอเมรกิา

ความในใจของอดีตผู้อ�านวยการ

รองศาสตราจารย์	แพทย์หญงิอษุา		ธนงักลู

ต�าแหน่ง	:ผูป้ระสานงานระหว่างศนูย์วจิยัด้าน

	 		โลหติวทิยา	และทุโภชนาการ

	 		และคณะแพทยศาสตร์

	 		:ผู้อ�านวยการ	พ.ศ.	2521	-	2525

	 		สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ
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	 ความร่วมมอืทัง้หมดนี้	เกดิขึ้นจากการพบและปรกึษาหารอื	ระหว่างประธานาธบิดี

แห่งสหรัฐอเมริกา	 Lyndon	 B.	 Johnson	 และนายกรัฐมนตรี	 Sato	 แห่งประเทศญี่ปุ่น																			

ใน	 พ.ศ.	 2508	 และประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด�าริให้มีโครงการเพื่อแสดงความ							

ปรารถนาดีด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ	 เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่รุนแรง												

ของประชากรในประเทศภาคพื้นเอเชียอาคเนย์โดยการจัดตั้งโครงการ	 US-Japan																

Co-operative	Medical	 Sciences	 Program	 โดยม	ี Prof.Nevin	 S.	 Scrimshaw	 เป็นประธาน		

ฝ่ายสหรัฐอเมริกา	 และ	 Prof.Shimazono	 เป็นประธานฝ่ายประเทศญี่ปุ่น	 คณะกรรมการ				

ของโครงการนี้ประกอบด้วยนักวชิาการชัน้น�าจากประเทศสหรัฐอเมรกิา	 และประเทศญี่ปุ่น	

คณะกรรมการดังกล่าวมีมติให้เชิญ	 Prof.Robert	 E.	 Olson	 หัวหน้าภาควิชาชีวเคม	ี																

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส์	 ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์		

ชัน้น�า	มชีือ่เสยีง	ให้เป็นหวัหน้าโครงการจดัท�าโครงการวจิยั	โดยผ่านมหาวทิยาลยัเซน็หลยุส์	

เพื่อขอรับทุนจาก	NIH	เพื่อจัดตัง้ศูนย์วจิัย	ท�าการวจิัย	แก้ปัญหาเรื่อง	Multiple	Etiologies	of		

Nutritional	Anemia	ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญของประชากรในแถบเอเชยีอาคเนย์	รวมทัง้ประเทศ

ที่ยากจนทั่วโลก	 Prof.Robert	 E.	 Olson	 ได้ปรึกษาถึงความเป็นไปได้ในการด�าเนินการวิจัย			

ตามแผนนี้กับคณบดีคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ซึ่งได้รับความเห็นชอบ							

และยนิดใีห้ความร่วมมอื	Prof.Robert	E.	Olson	จงึได้ส่งโครงการวจิัยดังกล่าว	และจะท�าการ

วจิัยที่เชยีงใหม่	เสนอขอรับทุนจาก	NIH
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	 ปีต่อมา	 พ.ศ.	 2509	 NIH	 ได้อนุมัติทุนวิจัยระยะเวลา	 5	 ปี	 และอาจขยายเวลา											

ได้ตามความจ�าเป็น	 โดย	 NIH	 มีเงื่อนไขก่อนการอนุมัติงบวิจัยที่	 Prof.Robert	 E.	 Olson																			

ได้เสนอขอไป	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลไทย	 และช่วยเหลือด้านงบประมาณ			

งานก่อสร้างอาคารวจิัย

	 2.	 ต้องได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์	 โดยรับผิดชอบ												

งบประมาณส�าหรับ	Heavy	Equipment	ส�าหรับอาคารวจิัย

	 3.	ต้องได้รบัความเหน็ชอบ	ความร่วมมอื	จากคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่	 รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์	 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	 ซึ่งให้ความร่วมมือกับ	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่									

ในขณะนั้น

	 หลังจาก	 Prof.Robert	 E.	 Olson	 และคณะได้ติดต่อประสานงาน	 และได้รับ														

ความเห็นชอบจากทุกหน่วยงานแล้ว	ได้รายงานไปยัง	NIH	และได้รับอนุมัตทิุนวจิัย	โดยผ่าน

มหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส์	 ในเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	 2510	 เมื่อทุนวิจัยได้รับการอนุมัติแล้ว				

Prof.Robert	 E.	 Olson	 ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น	 2	 แห่ง	 คือที่มหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส์	 

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 และที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยหน่วยงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้ด�าเนินการสรรหาผู ้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ	 เพื่อด�าเนินงานในหน่วยงานวิจัยต่างๆ	 

ที่เชียงใหม่	 ท�าหน้าที่ประสานงาน	 อ�านวยความสะดวกและจัดหาครุภัณฑ์	 วัสดุภัณฑ์	 

จากประเทศสหรัฐอเมรกิา	เพื่อใช้ที่ศูนย์วจิัยเชยีงใหม่
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	 ส�าหรับที่เชียงใหม่	 Prof.Robert	 E.	 Olson	 ได้แต่งตั้งผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย	 ซึ่งคือ				

Dr.Jo	 Anne	Whitaker	 อดีต	 Visiting	 Professor	 จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ซึ่งขณะนั้น						

ปฏบิตังิานทีภ่าควชิากมุารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	และแต่งตัง้										

Mr.Donald	Gibson	อดตีกงศุลอังกฤษประจ�าจังหวัดเชยีงใหม่	ให้เป็นหัวหน้าฝ่ายงานธุรการ

และบริหาร	 ทั้งสองท่านท�าหน้าที่ติดต่อประสานงานและเตรียมงานเพื่อด�าเนินงานวิจัย							

รวมทัง้สรรหาบุคลากรไทย	เพื่อปฏบิัตงิานในหน่วยงานต่างๆ	ที่จะมขีึ้นของศูนย์วจิัยฯ	

	 ในระยะแรกที่ยังไม่มีอาคารวิจัย	 คณะแพทยศาสตร์ได้ให้ความช่วยเหลือให้ใช้			

สถานที่บางส่วนของคณะแพทยศาสตร์	 เป็นห้องธุรการ	 ห้องปฏิบัติการ	 ฯลฯ	 และใช้พื้นที่		

บางส่วนของอาคารผู้ป่วยแผนกกุมารเวชศาสตร์	 เพื่อรับผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคขาดอาหาร				

อย่างรุนแรงเข้ารับการรักษาและร่วมการวิจัย	 หน่วยปฏิบัติงานวิจัยที่เชียงใหม่นี้มีชื่อว่า	

“ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา	 และทุโภชนาการ”	 (Anemia	 and	Malnutrition	 Research	 Center)									

ชื่อย่อ	MALAN	และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศได้ทยอยมาเพื่อปฏบิัตงิานในปี	พ.ศ.	2511

	 ส�าหรับการก่อสร้างอาคารวิจัยได้เริ่มโดยมีพิธีการวางศิลาฤกษ์ในเดือนสิงหาคม	

พ.ศ.	 2512	 อาคารสร้างเสร็จในเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	 2515	 และมีพิธีการเปิดอาคาร						

อย ่างมี เกียรติ	 โดยได ้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช																														

สยามมกุฎราชกุมาร	 เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารศูนย์วิจัยฯ	 ในวันที่	 8	 มกราคม										

พ.ศ.	2516
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	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2511	 ได้มีการลงนามตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทย		

และรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา	(Memorandum	of	Understanding)	โดยพลเอกเนตร		เขมะโยธนิ	

รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย	 เป็นผู้แทนฝ่ายไทย	 และหัวหน้า	 USOM	 ประจ�าประเทศไทย	

(United	States	Operations	Mission)	 เป็นผู้แทนฝ่ายสหรัฐอเมรกิา	และการด�าเนนิงานวจิัย

ของศูนย์วจิัยฯ	ได้เริ่มในเดอืนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2511

	 ในระยะเริ่มต้นการท�างานของศูนย์วิจัยฯ	 มีบุคลากรซึ่งเป็นผู ้เชี่ยวชาญจาก

สหรัฐอเมริกา	 และอังกฤษรวมทั้งสิ้น	 8	 ท่าน	 บุคลากรไทยในทุกหน่วยงานรวม	 28	 คน			

ข้าพเจ้าเป็นบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานระหว่าง

ศูนย์วิจัยฯ	 และคณะแพทยศาสตร์ฯ	 และได้ร่วมงานกับศูนย์วิจัยฯ	 ตั้งแต่เริ่มต้น	 ต่อมา										

ศูนย์วจิัยฯ	 ได้เชญิอาจารย์แพทย์	 นักวทิยาศาสตร์	 และสัตว์แพทย์จากคณะแพทย์ศาสตร์ฯ	

เข้าร่วมวจิัย	และเป็นหัวหน้างานในหน่วยต่างๆ	รวมทัง้สิ้น	8	ท่าน

	 ใน	พ.ศ.	2515	มกีารประชุมนานาชาตดิ้านโภชนาการ	“International	Congress	of	

Nutrition”	 ซึ่งมีการจัดประชุมทุก	 4	 ปี	 หมุนเวียนจัดการประชุมในประเทศสมาชิกทั่วโลก				

ตามทวปี	และภูมภิาคต่างๆ	ในปีนัน้ได้จัดที่ประเทศ	Mexico	การประชุมครัง้นี้	Prof.Robert	E.	

Olson	ได้จัดให้บุคลากรจากศูนย์วจิัยฯ	(MALAN)	4	ท่าน	ผู้ร่วมงานจากมหาวทิยาลัยมหดิล	

1	 ท่าน	 รวมทั้ง	 Prof.Robert	 E.	 Olson	 เป็น	 6	 ท่าน	 ไปร่วมเสนอผลงานวิจัยจาก	MALAN					

จ�านวน	 8	 บทความ	 ในการประชุมครั้งนั้น	 MALAN	 นับเป็นหน่วยงานใหม่ในวงการวิจัย											

ได้เสนอผลงานที่หลากหลายถึง	 8	 บทความ	 ท�าให้นักวิชาการจากทั่วโลกที่เข้าประชุม 

ได้เริ่มรู้จักและเห็นความส�าคัญของ	MALAN
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	 ใน	พ.ศ.	2516	มกีารประชุมระดับภูมภิาค	“Asian	Congress	of	Nutrition”	ซึ่งจัดขึ้น

ทุก	 4	 ปี	 หมุนเวียนตามประเทศต่างๆ	 ในทวีปเอเซีย	 ในปีนั้นจัดขึ้น	ณ	ประเทศฟิลิปปินส	์							

ในวันที่	12	มกราคม		พ.ศ.	2516	ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคยีงกับพธิกีารเปิดอาคารวจิัย	(MALAN)	

ซึ่งเป็นอาคารที่มีความพร้อม	 และทันสมัยมาก	 มีห้องปฏิบัติการทุกสาขา	 มีหอผู้ป่วยเด็ก					

ซึง่เป็น	Metabolic	Unit	มหีอผูป่้วยผูใ้หญ่ทีเ่ข้าร่วมวจิยั	มห้ีองสถติ	ิห้องอาหารและโภชนาการ

ห้องธุรการห้องประชุม	 หน่วยสัตว์ทดลองและอื่นๆ	 Prof.Robert	 E.	 Olson	 เห็นเป็นโอกาส					

อันดีที่จะแนะน�านักวิชาการจากทั่วโลกให้รู ้จักและได้เข้าเยี่ยมชม	MALAN	 จึงวางแผน 

จัดการประชุมนานาชาตขิึ้นที่	MALAN	 เชยีงใหม่	 ในวาระพธิเีปิดอาคารนี้โดยจัดการประชุม

ขึ้นในวันที่	8-11	มกราคม	พ.ศ.	2516	ก่อนการประชุม	Asian	Congress	of	Nutrition	ที่ประเทศ

ฟิลิปปินส์	 เพื่อความสะดวกต่อผู้บรรยาย	 ผู้เข้าร่วมประชุม	 ซึ่งเป็นนักวิชาการจากท่ัวโลก					

ที่จะสามารถเข้าประชุมได้ทัง้	2	แห่ง

 

	 Prof.Robert	 E.	 Olson	 ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดงานประชุมนานาชาติ	 และใช้					

ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์เพื่อจัดการประชุม	 เรียกการประชุมครั้งนี้ว่า	 “International	

Symposium	on	Protein–Calories-Malnutrition”	การประชุมครัง้นี้	มนีักวชิาการที่มชีื่อเสยีง

จาก	12	ประเทศทั่วโลกร่วมบรรยาย	และเสนอผลงาน	เช่นจาก	ประเทศสหรัฐอเมรกิา	ญี่ปุ่น	

อนิเดยี	อังกฤษ	เลบานอน	จาไมก้า	อเมรกิาใต้	กัวเตมาลา	อนิโดนเีซยี	ฟิลลปิปินส์	และไทย		

มผีู้เข้าร่วมฟังการประชุมจาก	15	ประเทศทั่วโลก	Prof.Robert	E.	Olson	และนักวจิัยอาวุโส

ของ	MALAN	ทัง้ชาวต่างประเทศ	และชาวไทย	ได้ร่วมเสนอผลงานในการประชมุครัง้นี้	ส�าหรบั

ประเทศไทย	 มีผู้เข้าร่วมฟังการประชุมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 กระทรวงสาธารณสุข	 SEATO	 Lab	 และผู้แทนจากองค์การ		

อนามยัโลก	องค์การอาหารและโภชนาการและหน่วยงานอืน่ๆ	ในการประชมุครัง้นี้	ศนูย์วจิยัฯ

ได้จดัให้มเีจ้าหน้าทีท่กุแผนก	น�าผูเ้ข้าร่วมการประชมุ	เข้าเยีย่มชมหน่วยงานต่างๆ	ของอาคาร

วจิยั	พร้อมทัง้ตอบข้อซกัถาม	หลงัจากประชมุครัง้นี้บคุลากรจาก	MALAN	ได้ไปเข้าร่วมประชมุ

และเสนอผลงานที่	Asian	Congress	of	Nutrition	ที่ประเทศฟิลลปิปินส์ในปีนัน้ด้วย
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	 การเสนอผลงานที่การประชุมนานาชาติที่ประเทศ	 Mexico	 และการจัด																					

International	Symposium	ที่จัดขึ้นที่เชยีงใหม่	ท�าให้	MALAN	มชีื่อเสยีง	เป็นที่ยอมรับอย่างสูง

ท�าให้ได้รบัเชญิให้เข้าร่วมประชมุเสนอผลงานทกุครัง้ทีม่กีารประชมุด้านโภชนาการ	บคุลากร

อาวุโสคนไทยได้รับเชิญเป็นกรรมการขององค์การด้านวิชาการนานาชาติเช่น	 International	

Union	 of	 Nutritional	 Sciences	 (IUNS)	 และได้รับเชิญให้เป็น	 Temporary	 Consultant																	

ขององค์การอนามัยโลกในด้านโภชนาการด้านวางแผนครอบครัว	 ในการประชุมวิชาการ						

ที่ส�านักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกที่	เจนวีา	ประเทศสวสิเซอร์แลนด์	การประชุมที่อนิเดยี	

การประชุมที่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ	ชื่อเสยีงของ	MALAN	เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสรมิให้

นักวิจัยอาวุโสของ	MALAN	 ได้รับทุนเพื่อการวิจัยหรือร่วมงานวิจัยกับองค์กรที่ส�าคัญต่างๆ	

จากต่างประเทศในเวลาต่อมา	 ท�าให้ศูนย์วิจัยฯมีงบประมาณเพียงพอส�าหรับการบริหาร			

ศนูย์วจิยัฯ	เมือ่ทนุวจิยัจากสหรฐัอเมรกิาลดลง	และเป็นช่วงเวลาของการบรหิารงานในระยะ

เปลี่ยนผ่าน

 ทุนวจิัยที่ได้รับเพื่อการวจิัย	หรอืร่วมงานวจิัยจากองค์กรส�าคัญต่างๆ	เช่น	

	 •	องค์การอนามัยโลก	(Reproductive	Division)

	 •	องค์การอนามัยโลก	(Nutrition	Division)

	 •	USAID	Regional	Education	Development	(RED)	ศกึษาเรื่อง	Vitamin	A

	 •	 รัฐบาลเยอรมัน	 โดยผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 กรุงเทพฯ	 ศึกษาการใช้

สาหร่าย	(Algae)	เพื่อเป็นอาหารเสรมิโปรตนี

	 •	Asia	 Foundation	 โครงการศูนย์ดูแลเด็กอ่อน	และเด็กก่อนวัยเรยีน	 เพื่อป้องกัน

การเกดิภาวะทุโภชนาการในเด็กในชนบทที่ยากจน	

	 •	 Massachusetts	 Institute	 of	 Technology	 (MIT)	 ประเทศสหรัฐอเมริกา																					

โดยร่วมโครงการกับ	 Prof.Barbara	 Underwood	 ในโครงการภาวะโภชนาการของทารก								

แรกคลอดน�้าหนักน้อยที่ได้รับน�า้นมแม่	(Breast	feeding	project)

	 •	มหาวทิยาลัย	Illinois	ในโครงการ	Leprosy	
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	 การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องส�าคัญของทุกองค์กร	 ถึงแม้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ	 

ได ้ รับความรู ้และประสบการณ์จากการร่วมงานวิจัยกับผู ้ เชี่ยวชาญของ	 MALAN	 

แต่เพื่อการเตรียมความพร้อมในการที่จะให้บุคลากรของศูนย์วิจัยฯ	 ได้พัฒนาเพื่อเป็นแกน

ส�าคัญในการขอ	ทุนวจิยัและเพือ่เป็นหวัหน้างานวจิยัต่อไปในอนาคต	การไปศกึษาต่อในต่างประเทศ									

ตลอดจนการได้มีวุฒิปริญญาสูงขึ้นเป็นเรื่องที่จ�าเป็นและส�าคัญ	 ศูนย์วิจัยฯ	 ได้พยายาม							

ส่งเสรมิให้บคุคลากรได้รบัทนุจากองค์กรต่างๆ	ในช่วงท้ายของการรบัทนุวจิยัจากสหรฐัอเมรกิา 

ได้มหีน่วยงาน	และองค์กรต่างๆ	ให้ความช่วยเหลอืศนูย์วจิยัฯ	โดยเฉพาะความชว่ยเหลอืจาก

รัฐบาลอังกฤษทั้งนี้โดย	 Mr.Donald	 Gibson	 หัวหน้าหน่วยบริหารธุรการของศูนย์วิจัยฯ	 

ซึ่งเคยเป็นอดีตกงศุลอังกฤษประจ�าจังหวัดเชียงใหม่	 มีความคุ้นเคยกับท่านเอกอัครราชทูต

องักฤษประจ�าประเทศไทย	ได้เชญิท่านเอกอคัรราชทตูมาเยีย่มชมศนูย์วจิยัฯ	ท่านได้เหน็ผลงาน 

และการท�างานอย่างเข้มแข็งของบุคลากร	 และรับทราบถงึการต้องการความช่วยเหลอืของ

ศูนย์วิจัยฯ	 และเห็นความส�าคัญของการพัฒนาบุคลากร	 จึงได้ให้ความช่วยเหลือด้าน 

ทุนการศกึษา	และทุนฝึกอบรมที่ประเทศอังกฤษ	เพื่อบุคลากรจากศูนย์วจิัยฯ	และต่อมาคอื

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง

มากกว่า	 10	 ทุน	 และบุคลากรยังได้สอบชิงทุน	 เพื่อรับทุนไปศึกษาต่อในประเทศต่างๆ	 

เช่น	อนิโดนเิชยี	ออสเตรเลยี	เดนมาร์ค	และสหรัฐอเมรกิา	อกีด้วย
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	 ใน	พ.ศ.	 2517	 คณะแพทยศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนโดยเตรยีมการรับศูนย์วจิัยฯ	

ให้เป็นหน่วยส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์	 โดยบรรจุให้ศูนย์วิจัยฯ			

เข้าเป็นหน่วยงานของคณะแพทย์ศาสตร์	 ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ			

ฉบับที่	3	เพื่อการได้รับงบประมาณ	และการรับบุคลากรของศูนย์วจิัยฯ	ให้ได้เป็นข้าราชการ

ในเวลาต่อมา

	 ใน	พ.ศ.	 2519	คณะแพทยศาสตร์เห็นความเป็นไปได้ที่จะให้ศูนย์วจิัยฯ	 ได้รับการ

ยกฐานะจากการเป็นศูนย์วจิัยฯ	ของคณะแพทยศาสตร์	เพื่อให้เป็นสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์

สุขภาพ	 ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมและร่วมมือวิจัยส�าหรับคณะต่างๆ	 ในสาขาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ	 จึงได้มอบหมายให้ผู้ประสานงานของศูนย์วิจัยฯ	 เขียนโครงการเพื่อการยกฐานะ				

โดยแสดงถึงความพร้อมของสถาบันฯ	 ทั้งในด้านเครื่องมือ	 และบุคลากร	 รวมทั้งผลงาน						

และชื่อเสียงที่ผ่านมา	 แสดงถึงความพร้อม	 ที่สมควรจะได้รับการยกฐานะให้เป็นสถาบันฯ	

เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมร่วมมือการวิจัยของคณาจารย์ในคณะต่างๆ							

ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 และได้เสนอไปยังทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อการพิจารณา									

ทบวงมหาวทิยาลัยได้อนุมัต	ิและศูนย์วจิัยฯ	ได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์

สุขภาพ	ในวันที่	11	ตุลาคม		พ.ศ.	2521

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ภูมพิลอดุลยเดช	สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์

พระบรมราชนินีาถ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	และสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมาร	ีทรงเสด็จเยี่ยม

ณ	หมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม	2	ครั้งเมื่อปี	พ.ศ.	2521	และ	พ.ศ.	2522
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	 ความส�าเร็จและชื่อเสียงทั้งหมดของศูนย์วิจัยฯ	 เป็นผลจากการที่มีผู ้น�าคือ							 

Prof.Robert	E.	Olson	ซึง่มคีวามสามารถ	มปีระสบการณ์	มวีสิยัทศัน์	ร่วมกบัการม	ีTeamwork	

ที่ด	ีบุคลากรของศูนย์วจิัยฯ	ทุกคนท�างานอย่างเข้มแข็ง	สามัคค	ีม	ีspirit	ได้สร้างผลงานที่มี

คณุภาพ	ท�าให้มผีลงานจ�านวนมากเข้าร่วมในการประชมุ	ทัง้ในและต่างประเทศ	ท�าให้องค์กร

มชีื่อเสยีงได้รับการยอมรับและความช่วยเหลอื	จากองค์กรส�าคัญต่างๆ

	 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศทุกคนที่ได้เคยร่วมงานมคีวามทรงจ�าที่ด	ีมคีวามภูมใิจ

ที่ได้เคยมาร่วมท�างานกับศูนย์วิจัยฯ	 หลายคนท�าหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์วิจัยฯ							

บางคนเมือ่กลบัมาเยีย่มสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ	ทกุคนยนิดทีีไ่ด้เหน็การววิฒันาการ

ของศนูย์วจิยัฯ	มาเป็นสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ	เหน็ความเจรญิขยายงาน		มบีคุลากร	

นักวจิัยเพิ่มขึ้นอย่างมาก	และงานวจิัยครอบคลุมหัวข้อเรื่องส�าคัญอย่างกว้างขวาง

	 ข้าพเจ้าขอร่วมแสดงความยินดี	 และเป็นก�าลังใจในโอกาสที่สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	 จะมีการฉลองจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา	 และทุโภชนาการ	 

สู่สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ	มช.	ครบรอบ	48	ปี
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	 ผู้เขียนได้รับราชการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อต้นปี	 พ.ศ.	 2507	 ตอนที่
มหาวิทยาลัยเปิดพอดีที่เป็นภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่คณะแพทยศาสตร์						 

หลังจากกลับมาเมื่อส�าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย	 Edinburgh															

แห่งประเทศ	 Scotland	 และหลังจากนั้นได้ฝึกงานต่อ	 5	 ปี	 และสอบได้	 membership	 

จาก	Royal	College	of	Obstetricians	and	Gynaecologists	แห่งกรงุ	London,	สหราชอาณาจกัร	

(UK)	 (แต่คณะแพทยศาสตร์ได้เปิดมาก่อนภายใต้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แล้ว	 5	 ปี							

คอืตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2502)

	 ในปีแรกๆ	 ของมหาวิทยาลัยเรามุ ่งไปทางสอน	 ฝึก	 และอบรมนักศึกษา 

และสรรหาคณาจารย์ให้เพียงพอกับความต้องการก่อน	 จากนั้นจึงเริ่มมีงานวิจัย 

และรับนักศึกษาปริญญาโทและเอกต่อไป	 และได้ด�าริให้มี	 Graduate	 School	 ขึ้นในป	ี 

พ.ศ.	2520	และผู้เขยีนได้รบัเกยีรตจิากมหาวทิยาลยัให้เป็นคณบดคีนแรกของหน่วยงานนี้	

และได้ด�ารงต�าแหน่งนี้จนกระทั่งปี	พ.ศ.	2522

ความในใจของอดีตผู้อ�านวยการ

ศาสตราจารย์	นายแพทย์กอสนิ		อมาตยกุล

ต�าแหน่ง	:ผู้อ�านวยการ	พ.ศ.2525-2532

													สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ
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	 แต่เนือ่งจากผูเ้ขยีนได้รบัทนุใหญ่จากองค์การอนามยัโลกเพือ่มาศกึษาผลเสยีทีอ่าจ

จะเกิดขึ้นในผู้ใช้ยาคุมก�าเนิดชนิดต่างๆ	 ทั้งที่รับประทาน	 และฉีด	 ที่มีใช้กันอยู่ในขณะนั้น								

ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อ�านวยการต่อจาก										

รองศาสตราจารย์	พญ.อุษา		ธนังกูล	จากปี	พ.ศ.2525	ถงึ	2532

	 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ด�าเนินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน													

และในอนาคตนั้นล้วนแต่มุ่งที่การแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุขทั้งสิ้น	 เพื่อส่งผลไปถึง							

การพฒันาคน	ซึง่เป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาทีส่ดุของประเทศ	การวจิยัทางด้านนี้มกีารเปลีย่นแปลง

เพื่อให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในแง่ของการหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็น 

การปรับเพื่อให้เหมาะและผสมผสานเข้ากับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในสภาวะแวดล้อม	 เช่น	 

การศกึษาฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละอารยธรรมตะวันตก	

	 เมือ่ประมาณสีห้่าสบิปีมาแล้ว	นบัตัง้แต่เริม่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิ

ปัญหาทีเ่ราเห็นมอียูด่าดดืน่คอืความเจบ็ป่วยซึง่เกดิจากความชกุชมุของโรคตดิเชื้อและภาวะ

ทุโภชนาการโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่ห่างไกลและทุรกันดาร	 แนวทางของงานวิจัยสมัยนั้น							

จะมุ่งไปในทางที่พยายามจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 เช่น	 มีผู้เจ็บป่วยไม่ว่าจะเนื่องจาก												

โรคตดิเชื้อหรอืสาเหตุอื่นๆ	ก็พยายามรักษาให้หายด้วยวธิทีางการแพทย์

	 แผนพัฒนาฯ	 ในระยะนั้นได้พยายามเพิ่มจ�านวนโรงพยาบาลและบุคลากร							

ทางการแพทย์	 เพื่อให้เพียงพอส�าหรับการบริการพื้นฐาน	 ผู ้ป่วยเมื่อมารับการรักษา												

แล้วหายป่วยกลับบ้านไป	 มีมากมายที่เมื่อกลับไปสู่สภาวะแวดล้อมเดิมอันเอื้ออ�านวย												

ให้มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอีกต้องมารับการรักษาใหม่วนเวียนกันเช่นนี้	 ท�าให้เห็นว่าการแก้

ปัญหาด้วยวธิทีีผ่่านมาไม่ถกูต้อง	เพราะปัญหามแีต่จะเพิม่ขึ้นตามจ�านวนประชากร	ซึง่ขดักบั								

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 ดังนั้นในแผนพัฒนาฯ	 ฉบับต่อมาจึงได้พิจารณาถึงสาเหตุ			

ที่ท�าให้เกิดความเจ็บป่วย	 รวมทั้งปัจจัยต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนสนับสนุนแต่ยังคง													

ให้ความส�าคัญแก่การบริการขั้นพื้นฐานเป็นหลัก	 โดยมีความสอดคล้องและไปในทิศทาง

เดยีวกันกับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
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	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 การท�าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเดิมท�ากันอยู่	

ในหมู่นักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ก็เปลี่ยนเป็นการวิจัยในลักษณะร่วมสาขา	 

โดยมนีักวจิัยสาขาอื่นๆ	เช่นสังคมศาสตร์	เข้ามาร่วมศกึษาปัจจัยอื่นๆ	ที่ส่งผลกระทบให้เกดิ

ปัญหาสุขภาพต่างๆ	 เช่นปัญหาทางด้านโภชนาการ	 แผนลดอัตราการเพิ่มประชากร	 

และอนามัยครอบครัวเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศเราถึงแม้ว่าจะมีความเจริญทางเศรษฐกิจ

และสังคม	 	 น�าหน้ากว่าหลายประเทศในโลกที่สามก็ตาม	 แต่งบประมาณทางด้านงานวิจัย

จากงบประมาณของประเทศยงัมไีม่เพยีงพอ	ดงันัน้ในการท�าการวจิยัจงึต้องค�านงึถงึแหล่งทนุด้วย 

	จากการสร้างบคุลากรและหน่วยงานต่างๆ	เพือ่ท�าการศกึษาวจิยัสภาวะทโุภชนาการในเดก็	

ของท่านรองศาสตราจารย์	 พญ.อุษา	 	 ธนังกูล	 และคณะ	 ชวนให้มาร่วมท�าวจิัยด้วย	 ท�าให้					

ผู้เขียนและคณะได้มีโอกาสท�าการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์	

และการเปลี่ยนแปลงของการท�างานของต่อมไร้ท่อในเด็ก	 ที่ขาดสารอาหาร	 โดยได้รับ									

การสนบัสนนุจากรฐับาลไทยผ่านทางงบประมาณของสถาบนัฯ	และองค์การอนามยัของชาติ

แห่งสหรัฐอเมริกา	 (NIH,	 USA)	 ได้พบว่าการท�างานของต่อมใต้สมองและต่อมหมวกไต		 

ท�างานไม่ปรกตแิต่จะกลับมาเป็นปรกตหิลังที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปรกติ
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	 ถงึตอนนี้	พอที่พูดได้ว่า	ท่านอาจารย์	พญ.	อุษา

ท�าให้ชวีติการท�างานของผมได้มกีารเปลี่ยนแปลงไปมาก	

กล่าวคอืผมกลายมาท�างานวจิัยมากกว่าท�างานทางคลนิกิ

จนกระทั่งเกษยีณอายุราชการ

“

”
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	 ต่อมาได้ท�าการศกึษาและวจิยัเกีย่วกบัการเลี้ยงลกูด้วยนมของหญงิไทยในภาคเหนอื

ตอนบนของเราโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยผ่านทางงบประมาณของสถาบันฯ			

และจากบริติชเคานซิล	 และหน่วยงานอื่นๆ	 รวมทั้งมหาวิทยาลัย	 เดอแรม,	 บริสตรอล											

และอ๊อกซ์ฟอร์ด	แห่งสหราชอาณาจักร	British	Council	(UK),	Welcome	Trust	(UK),	Oversea	

Agency	 (UK),	 Nestle	 Nutrition	 Research	 Grant,	 International	 Research	 Centre	 of												

Canada	 &	 Durham,	 Bristol	 and	 Oxford	 Universities,	 United	 Kingdom	การศึกษาครั้งนี้	 

เราได้พบว่าหญิงทางภาคเหนือของเราส่วนมากจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อเด็กต้องการ													 

(feedings	 on	 demand)	 และยาวนานถึง	 1	 ปีครึ่ง	 ทั้งๆ	 ที่แม่ส่วนมากจะให้อาหารอื่นเสริม 

ค่อนข้างเร็วมาก

	 กล่าวคอืภายในเดอืนแรกส่วนมากจะเป็นข้าวที่แม่เคี้ยวจนละเอยีดแล้ว	แม้กระนัน้

ก็มิได้ท�าการให้นมลูกลดลงแต่อย่างได	 โดยเด็กได้รับน�้านมจากอายุวันที่	 15,	 90,	 270									

และ	360	ถงึวันละ	639,	644,	480	และ	428	แกรมเป็นต้น	นอกเหนอืจากนี้เด็กยังดูดนมแม่

บ่อยมากอาจจะถึงวันละประมาณ	 30	 ครั้ง	 ทั้งกลางวันและกลางคืน	 พฤติกรรมของการ			

เลี้ยงลูกของชาวชนบทของเราจะแตกต่างจากทางตะวันตกเป็นอย่างมาก	 กล่าวคือลูกอ่อน

จะนอนเตียงอยู่กับแม่ตลอดทั้งคืน	 ซึ่งทางตะวันตกจะแยกนอนอยู่ในเตียงเด็กต่างหาก								

และถ้าเป็นไปได้จะอยู่อีกห้องหนึ่งต่างหากด้วยซ�้าไป	 ท�าให้เด็กได้ดูดนมแม่ได้เมื่อต้องการ

ตลอดทั้งคืน	 เมื่อลูกโตขึ้นสักหน่อยแม่จะออกไปช่วยพ่อท�างานในสวนหรือทุ่งนา	 จะให้ยาย

หรือญาติผู้ใหญ่ช่วยดูแทน	ท�าให้การให้นมตอนกลางวันลดน้อยลง	ตรงกันข้ามกับของทาง

ตะวันตกที่เลี้ยงลูกให้ดูดนมตอนกลางวันบ่อยกว่ากลางคนื

	 การศึกษาวิจัยเรื่องที่สามคือการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาคุมก�าเนิดทั้งชนิด														

รับประทานและชนิดฉีดโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยผ่านทางงบประมาณของ

สถาบันฯ	 และองค์การอนามัยโลก	 (World	 Health	 Organization,	 Geneva,	 Switzerland)							

ผลปรากฎว่ายาฉีดคุมก�าเนิดมีผลทาง	metabolism	 ต่างๆ	 น้อยกว่ายากินคุมก�าเนิดมาก						

ส่วนการมนี�า้หนกัเพิม่หลงัจาการใช้ยาฉดีคมุก�าเนดิมผีลท�าให้หวิบ่อย	และกนิอาหารมากขึ้น

ท�าให้มีไขมันที่เก็บไว้ใต้ผิวหนังและที่ต่างๆ	 มากขึ้น	 ผลงานของการศึกษาและวิจัยทั้งหมดนี้

สามารถขอดูได้ที่แผนกเก็บข้อมูลสถาบันฯ
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ความในใจของอดีตผู้อ�านวยการ

	 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ	 ศาสตราจารย์นายแพทย์สุวัฒน์	 	 จริยาเลิศศักดิ์											

ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ที่ได้ให้เกียรติผม	 ในฐานะที่เป็นอดีต																

ผู้อ�านวยการฯ	คนหนึ่ง	ในช่วงระยะเวลาปี	พ.ศ.	2532	–	2540	เขยีนเรื่องความหลังเก่าๆ

เล่าสู่กนัฟัง	ในโอกาสทีจ่ะมกีารเฉลมิฉลองครบ	“48	ปี	ทีก่้าวย่างจากศนูย์วจิยัโลหติวทิยา

และทุโภชนาการ	สู่สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ”	

	 เนื่องจากผมเกษียณอายุมาร่วมเกือบ	 20	 ปี	 ก็จะขอเล่าเรื่องตามที่ท่าน																				

ผู้อ�านวยการฯ	 ได้ระบุขอบเขตของเนื้อหาไว้ให้	 ตามที่ตนเองพอจะจ�าความหลังเก่าๆ	 ได้		

คงมกีารขาดตกบกพร่องบ้าง	ไม่ถูกไม่ต้องบ้าง	ก็ต้องขออภัยไว้	ณ	ที่นี้ด้วย

	 ผมได ้ เข ้ามาร ่วมท�างานวิจัยในสถาบันวิจัยฯ	 อย ่างจริงจัง	 ในขณะที่																																

ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กอสิน	 	 อมาตยกุล	 ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฯ	

ซึ่งในขณะนัน้สถาบันฯ	ได้รับทุนสนับสนุนการวจิัยจาก	Tropical	Disease	Research	(TDR)			

ของ	WHO	ท�าการวจิัยเรื่องโรคไข้มาลาเรยี	ท่านอาจารย์กอสนิฯ	ขอให้ผมดูแลรับผดิชอบ

งานวิจัยเรื่องโรคไข้มาลาเรีย	 หลังจากท่านครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 ผมได้รับ 

การแต่งตัง้จากมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฯ	สบืต่อมา

รองศาสตราจารย์	นายแพทย์จริศกัดิ	์ค�าบญุเรอืง

ผู้อ�านวยการ	พ.ศ.	2532	-	2540

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ
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การบรหิารงานของสถาบันฯ

	 ในขณะที่ผมด�ารงต�าแหน่งในขณะนัน้	มหาวทิยาลัยมนีโยบายว่า	สถาบันฯ	จะต้อง

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน	 ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกการท�าวิจัย	 ให้แก่คณาจารย์					

หรือนักวิจัยจากคณะต่างๆ	 ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ได้แก่	 คณะแพทยศาสตร์									

ทันตแพทยศาสตร์	 เภสัชศาสตร์	 และเทคนิคการแพทย์	 ที่ต้องการเข้ามาท�าการวิจัย																

ในสถาบันฯ	ซึ่งในขณะนัน้สถาบันฯ	มอีุปกรณ์การวจิัยที่ดมีาก	แต่ขณะเดยีวกันนัน้	มขี่าวลอื

กันว่าคณาจารย์และนักวิจัยคณะต่างๆ	 ต่อว่าสถาบันฯ	 ว่า	 เป็นสถานที่ด�าเนินการวิจัย					

เฉพาะของผู้อ�านวยการสถาบันฯ	 และคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์	 และนักวิจัย												

ต่างประเทศเท่านัน้	ดังนัน้	สิ่งแรกที่ผมด�าเนนิการเมื่อเข้ามาเป็นผู้อ�านวยการฯ	ผมเดนิสาย

ไปเยี่ยมคณบดีทุกคณะดังกล่าว	 ไปขอความร่วมมือและเชิญชวนคณาจารย์	 มาท�างานวิจัย

ร่วมกัน	 และได้ขอให้แต่ละคณะส่งผู้แทนคณาจารย์มาเป็นคณะกรรมการประจ�าสถาบันฯ	

และมาเป็นผู้บริหารสถาบันฯ	 ด้วย	 อาทิเช่น	 ได้เรียนเชิญอาจารย์วันเพ็ญ	 	 เอี่ยมจ้อย												

คณะพยาบาลศาสตร์	มาเป็นรองผู้อ�านวยการฝ่ายวจิัย	ศาสตราจารย์เภสัชกรหญงิกฤษณา	

ภูตะคาม	 คณะเภสัชศาสตร์	 มาเป็นกรรมการประจ�าสถาบันฯ	 เป็นต้น	 แต่ผลงาน																				

การบริหารงานในด้านนี้ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ตั้งใจไว้มากนัก	 จะเนื่องจากเหตุผล				

ประการใด	ผมจะไม่ขอกล่าว	เพราะเรื่องคงจะยาว



48

การบรหิารงานวจิัย

	 ผมมิได้เปลี่ยนแผนกลุ่มงานวิจัยที่ผู ้อ�านวยการฯ	 ที่ผ่านมาได้ด�าเนินการวิจัย												

แต่ประการใด	 อาทิเช่น	 งานวิจัยในด้านโภชนาการ	 งานวิจัยโรคเรื้อน	 และอื่นๆ	 ผมได้								

ด�าเนินการวิจัยโรคไข้มาลาเรียต่อ	 ในด้านพาหะ	 (ยุง)	 น�าเชื้อไข้มาลาเรียต่อ	 การวิจัยเรื่อง		

การใช้มุ้งอาบน�้ายาฆ่าแมลงป้องกันการติดเชื้อไข้มาลาเรีย	 ร่วมกับหน่วยมาลาเรียเขต	 10	

(ปัจจุบันคือ	 วัดพันเสา)	 ต่อมา	 เมื่อมีการระบาดอย่างรุนแรงของโรคเอดส์	 มหาวิทยาลัย							

ได้เสนอว่าสถาบันฯ	 น่าจะต้องท�าการวิจัยเรื่องโรคเอดส์	 เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา

สาธารณสุขโรคเอดส์ในภาคเหนือบ้าง	 ผมซึ่งเป็นแพทย์ทางปรสิตวิทยา	 เลยต้องหันมาเป็น

นักไวรัสวทิยา	ค้นคว้าอ่านเรื่องเชื้อไวรัสเอชไอวี	(HIV)	พอรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง	และได้ขอ

ศาสตราจารย์นายแพทย์นพพร		สทิธสิมบัต	ิมาช่วยเป็นก�าลังส�าคัญ	ในการด�าเนนิการวจิัย

ด้านโรคเอดส์	 ซึ่งต้องขอขอบคุณอาจารย์นพพร	 เป็นอันมาก	 ต่อมามหาวิทยาลัย																	

Johns	 Hopkins	 และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร	 กรมแพทย์ทหารบก	 

(Armed	 Forces	 Research	 Institute	 of	 Medical	 Sciences)	 ที่รู ้จักกันดีคือ	 AFRIMS	 

ได้เข้ามาร่วมด�าเนินการวิจัยด้วย	 ท�าให้การด�าเนินการวิจัยด้านโรคเอดส์	 เป็นที่ยอมรับ 

ของนักวจิัยทัง้ในและต่างประเทศจนกระทั่งทุกวันนี้



49

การบรหิารงานพัฒนานักวจิัย

	 ในขณะที่ผมเข้ามารับต�าแหน่ง	 สถาบันฯ	 ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุน													

การฝึกอบรมและศึกษาต่อจาก	 British	 Council	 มาก่อน	 โดยคุณพ่อ	 Donald	 Gibson															

อดีตกงศุลใหญ่อังกฤษ	 ประจ�าจังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่งขณะนั้นมาท�างานเป็นที่ปรึกษาฝ่าย								

ต่างประเทศ	 เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ	 British	 Council	 จัดหาทุน	 และมหาวิทยาลัย														

ในสหราชอาณาจักร	 ให ้นักวิจัยไปฝ ึกงานหรือศึกษาต ่อ	 ซึ่ งนักวิจัย	 อาทิ เช ่น																																			

ดร.สดใส	 	 โตวณบุตร,	 ดร.ทิพวรรณ	 	 ประภามณฑล,	 ดร.ศักดา	 	 พรึงล�าภู	 ฯลฯ	 ได้ไป									

ศึกษาต่อในด้านที่ตนเองท�าวิจัยอยู่	 เป็นต้น	 ต่อมาเมื่อสถาบันฯ	 มีความร่วมมือการวิจัย								

กับมหาวิทยาลัย	 Johns	 Hopkins	 และ	 AFRIMS	 มีนักวิจัยจ�านวนหลายคนไปศึกษาต่อและ				

ฝึกอบรมการวิจัยโรคเอดส์หลายคน	 ผมก็จะไม่ขอกล่าวให้เป็นเรื่องยาวเกินไป	 นอกจากนี้	

สถาบันฯ	 ได้ร่วมมือด�าเนินการวิจัยเรื่องโรคไข้มาลาเรียกับมหาวิทยาลัย	 Queensland	 คือ	

Queensland	 Institute	of	Medical	Research	 (QIMR)	Brisbane	Australia	น�าโดย	Professor	

Michael	 Good	 สถาบันฯ	 ได้รับทั้งทุนสนับสนุนการวิจัยและการศึกษาต่อ	 เท่าที่จ�าได้															

ดร.ฉายสุรยี์	 	ศุภวไิล,	ดร.จริประภา	 	วภิาษา	 ได้ไปศกึษาต่อเรื่องการพัฒนาวัคซนีป้องกัน

การติดเชื้อไข้มาลาเรียเป็นต้น	 และ	 QIMR	 ก็ส่งนักศึกษามาท�าการวิจัยเพื่อท�าวิทยานิพนธ์

ปริญญาเอก	 2	 คน	 เท่าที่จ�าชื่อได้	 คือ	Miss	 Yinka	 Zevering	 และ	Miss	 Denise	 Doolan												

มาท�าการศึกษาเรื่องวัคซีนป ้องกันการติดเชื้อไข ้มาลาเรียในจังหวัดแม่ฮ ่องสอน	 

ส�าหรับองค์การอนามัยโลก	TDR	Program	ก็ให้ทุนให้ไปฝึกอบรมเรื่องโรคเมอืงร้อนระยะสัน้

และยาวเช่นกนั	ถ้าจ�าไม่ผดิ	ดร.น�า้ทพิย์		ศรรีกัษ์	เป็นผูห้นึง่ทีไ่ด้รบัทนุศกึษาต่อจาก	TDR	Program
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การพัฒนานักวจิัยจากเงนิทุนงบประมาณแผ่นดนิ

	 มแีต่การอนุมัตโิดยมหาวิทยาลัยให้ไปศกึษาต่อขั้นปรญิญาโทและเอก	 รวมทั้งการ

ฝึกอบรมต่างๆ	 ที่ด�าเนินการในประเทศเท่านั้น	 เท่าที่จ�าได้ไม่มีนักวิจัยได้รับทุนงบประมาณ

แผ่นดนิไปศกึษาต่อต่างประเทศเลย

การบรหิารด้านการเรยีนการสอนหลังปรญิญา

	 เมื่อสถาบันฯ	 ได ้รับทุนสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมในสถาบันต่างๆ																				

ในสหราชอาณาจักรจาก	 British	 Council	 บุคคลส�าคัญในขณะนั้นที่อยากจะกล่าวถึงคือ		

Professor	Tony	McMichael	จาก	London	School	of	Public	Health	and	Tropical	Medicine				

ได ้พูดถึงว ่า	 สถาบันฯ	 มีนักวิ จัยที่ ได ้รับการศึกษาต่อและฝึกอบรมหลังปริญญา																																

เป็นจ�านวนมาก	 สถาบันฯ	 น่าจะได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนหลังปริญญาด้วย		

แต่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขณะนั้น	 	 สถาบันวิจัยต่างๆ	 ไม่สามารถจัด			

การเรียนการสอนเพื่อประสาทปริญญาได้	 แต่นักวิจัยสถาบันฯ	 สามารถไปเป็นกรรมการ						

ที่ปรึกษาหรือเป็นกรรมการร่วมในการท�าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ท�าการวิจัยเพื่อเขียน

วทิยานพินธ์	ในสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ได้	ท่านอาจารย์กอสนิฯ	กับผมได้พยายามต่อสู้

ในเรื่องนี้จนส�าเร็จ	 โดยจัดให้มีหลักสูตรระดับปริญญาโท	 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้	

โดยเลี่ยงกฎหมาย	 มอบให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าของหลักสูตร	 ในระยะเริ่มต้นให้นักวิจัย	

ของสถาบันฯ	 เป ็นผู ้รับผิดชอบทั้งหมด	 แต่มีนักศึกษาสนใจเข ้ามาเรียนน้อยมาก	 

ต่อมาบัณฑิตวิทยาลัยจึงบูรณาการเอาคณะต่างๆ	 เข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนด้วย	 

และให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้จัดการบริหารหลักสูตรและประสาทปริญญา	 ผมทราบว่ามี 

นักวิจัยหลายคนของสถาบันฯ	 จบการศึกษาขั้นปริญญาโทและปริญญาเอกหลายคน	 

และ	Professor	Chris	Beyrer	และ	Professor	David	Celentano	 ได้รับปรญิญาดุษฎบีัณฑติ

กติตมิศักดิ์สาขาวชิานี้ไปแล้วสองคน
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การบรหิารเงนิทุนวจิัย

	 สถาบันฯ	 ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากส�านักงบประมาณแผ่นดิน	 เป็นหมวด						

ค่าเงินเดือน	 หมวดวัสดุอุปกรณ์การวิจัยและหมวดค่าก่อสร้างเท่านั้น	 เงินทุนสนับสนุน								

การด�าเนนิการวจิัยอาจจะพูดได้ว่า	เกอืบ	80%	ได้รับมาจากสถาบันต่างๆ	จากต่างประเทศ

ที่ร่วมด�าเนินการวิจัยที่กล่าวในเบื้องต้นมาแล้วทั้งสิ้น	 ดังนั้นการบริหารงานวิจัยที่ได้รับจาก

ต่างประเทศ	 ต้องบริหารจัดการตามที่สถาบันต่างๆ	 ระบุไว้ในเอกสารหรือบันทึกช่วยจ�า	

(Memorandum	 of	 Understanding)	 เท่านั้น	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ผมได้ริเริ่มจัดตั้งกองทุนวิจัย	

และสวัสดกิารสถาบันฯ	ขึ้นได้ส�าเร็จ	ทราบว่าขณะนี้มจี�านวนเงนิมากพอสมควร

	 ในช่วงที่ผมเป็นผู้อ�านวยการฯ	มงีานวจิัยที่ผมคดิว่า	มคีวามภาคภูมใิจและโดดเด่น

คืองานวิจัยโรคเอดส์	 หรือ	 HIV	 ผมเองไม่ใช่นักไวรัสวิทยา	 แต่จากการศึกษาด้วยตนเอง							

ถามจากผู้รู้	 และในระยะแรกท�าการวิจัย	 โดยค�าแนะน�าและท�าตามนักวิจัยต่างประเทศ							

ทีม่าร่วมงานวจิยับอก	จนมคีนต่อว่าผมท�างานให้ฝรัง่	พดูตามภาษาชาวบ้านว่าเป็น	“ผูร้บัใช้”	

ฝรัง่	ผมยอมทนฟังค�าต่อว่านัน้	คดิอย่างเดยีวว่า	เพือ่พฒันาสถาบนัฯ	เมือ่ผมมคีวามรูแ้ขง็แกร่ง

และความสามารถเพิ่มขึ้น	 ผมไม่ยอมท�าตามนักวิจัยฝรั่ง	 มีการโต้เถียงกันบ้าง	 ผมอยาก 

จะท�าอย่างนี้	ถ้าฝรัง่ไม่ยอม	ผมกจ็ะไม่ท�า	นัน่คอืเป็นแนวคดิของผมในระยะแรกๆ	และผมดใีจ

และขอชื่นชมผู้อ�านวยการฯ	คนสบืต่อมา	สามารถขอทุนสนับสนุนการวจิัยจากต่างประเทศ	

โดยมิได้อาศัยสถาบันต่างประเทศที่เคยร่วมท�าการวิจัยกันมาก่อน	 มาเป็นคนกลาง 

ในการขอทุนสนับสนุนการวจิัยอกีเลย	
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	 งานวิจัยเรื่องโรคเอดส์	 ที่ผมคิดว่าเป็นงานวิจัยที่โดดเด่น	 ในช่วงเวลาที่ผม													

ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการสถาบนัฯ	คอื	เริม่ด้วยการศกึษาการระบาดของเชื้อโรคเอดส์	(HIV)	

ในภาคเหนือก่อนว่ามีการติดต่อกันแบบใด	 แพร่ระบาดอย่างไร	 ศึกษาเรื่องชีวโมเลกุล							

(Molecular	Biology)	ของเชื้อที่แพร่ระบาดในภาคเหนอืว่าเป็นชนดิใด	เมื่อทราบรายละเอยีด

พอสมควร	กอ็ยากจะพฒันาให้นกัวจิยัของสถาบนัฯ	มคีวามสามารถท�าการวจิยัการทดสอบ

วัคซีนป้องกันโรคเอดส์	 ในระดับสากลเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศได้	 และก็เป็นเรื่องที่							

น่ายนิดทีี่สถาบันฯ	 ร่วมกับ	 AFRIMS	 เป็นสองสถาบัน	ที่ท�าการวจิัยการทดสอบวัคซนีเอดส์

ทดลองส�าเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศ	 และยังได้เสนอแนะให้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนต่างประเทศ

ผลิตวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในภาคเหนือ	 คือ	 สายพันธุ์	 E	 แล้วน�ามาทดสอบ

ครัง้แรกที่สถาบันฯ

	 ต่อมาก็ได้ท�าการศึกษากลุ่มประชากรเป้าหมายที่สมัครใจจะเข้ามาร่วมเป็น							

อาสาสมัครท�าการวิจัยการทดสอบวัคซีนหรือเรียกว่า	 Community	 Cohort	 Development				

ซึ่งการวิจัยนี้สามารถลดอัตราการติดเชื้อใหม่ลงได้ระดับหนึ่ง	 เมื่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย	

ได้รับความรู้เรื่องโรคเอดส์ชัดเจนขึ้น	 เมื่อผมน�าผลการวิจัยเรื่องนี้ไปเสนอในการประชุม

วิชาการเรื่อง	 การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ต่างประเทศ	 มีนักวิจัยจาก	 WHO	 

คอื	Dr.Jose	Espasar	ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งการพฒันาวคัซนีป้องกนัโรคเอดส์	ปัจจบุนัท�างาน

ที่	 Melinda	 Gatea	 Foundation	 แนะน�านักวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการช่วงต่อๆ	 มาว่าผม 

คอื	Community	Cohort	และมักจะหยอกล้อผมเสมอมาว่า	เราไม่จ�าเป็นต้องมาค้นหาวัคซนี

ป้องกันโรคเอดส์	 เราไปท�า	 Community	 Cohort	 ก็ลดอัตราการติดเชื้อโรคเอดส์ลงได	้ 

ซึ่งผมมคีวามภูมใิจอยู่ในใจตลอดมา
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	 สิ่งที่ประทับใจในการท�างานในสถาบันฯ	 อีกประการหนึ่งคือ	 นักวิจัยของสถาบันฯ	

รักการท�าวิจัยเป็นทีม	 ร่วมมือและช่วยเหลือกันท�างาน	 ผลงานวิจัยที่ปรากฏออกมา														

เป็นผลงานของสถาบันฯ	 มิได้เป็นผลงานของผู้หนึ่งผู้ใด	 ส่งผลให้สถาบันฯ	 มีชื่อเสียงโด่งดัง	

มาจนถงึปัจจุบันนี้

	 ผมคิดว่า	 ผมเล่าเรื่องสถาบันฯ	 มายาวไปพอสมควร	 แต่ก็คิดว่าครอบคลุม	

และขอบเขตของเนื้อหาที่ท่านผู้อ�านวยการสถาบันฯ	 ระบุ	 ก็จะขอจบการเล่าสู่กัน 

อ่านเพยีงแค่นี้

	 และในโอกาสที่การก้าวย่างของศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ														

สู่สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ	จะครบ	48	ปี	ในวันที่	11	ตุลาคม	2558	ผมใคร่ขอ

แสดงความยินดีและชื่นชมการท�างานของผู้บริหารท้ังในอดีตและปัจจุบันทุกๆ	 ท่าน		

ที่ได้บริหารจัดการการด�าเนินงานของสถาบันฯ	 จนสถาบันฯ	 มีชื่อเสียงที่อาจ												

เรียกได้ว่า	 “ก้องโลก”	 และขอให้การด�าเนินงานต่อไป	 จงมีความเจริญก้าวหน้า									

ยิ่งๆ	ขึ้นไป
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ความในใจของอดีตผู้อ�านวยการ

	 ผมรูส้กึเป็นเกยีรตเิป็นอย่างยิง่	ทีไ่ด้รบัการตดิต่อจากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ	 ให้เขียนบทความเล่าเรื่องหรือเหตุการณ์ในอดีตเกี่ยวกับสถาบันฯ	 ที่เกิดขึ้นใน						

ช่วงเวลาที่ผมด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบันฯ	 (พ.ศ.2540-2544)	 เพื่อน�าไปลงใน

หนงัสอืทีร่ะลกึในวาระครบ	48	ปีของสถาบนัฯ	โดยนบัระยะเวลาตัง้แต่ทีจ่ดัตัง้เป็นศนูย์วจิยั

โลหิตวิทยาและทุโภชนาการ	 สังกัดคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 

เมื่อปี	 พ.ศ.	 2510	 ก่อนที่จะได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 

มฐีานะเทยีบเท่าคณะ	และขึ้นตรงต่อมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	เมื่อปี	พ.ศ.	2521

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

									ที่ผมได้สัมผัสและมีส่วนเกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์วนิยั	สรุยิานนท์

ผู้อ�านวยการ	พ.ศ.	2540	-	2544

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ
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	 ก่อนอื่น	 ผมขอแสดงความยินดีกับผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ		

คนปัจจุบัน	 (ศ.	 นพ.สุวัฒน์	 	 จริยาเลิศศักดิ์)	 และข้าราชการ	 บุคลากร	 ชาวสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกท่าน	 ในวาระอันเป็นมงคลครบรอบครึ่งศตวรรษของสถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพมา	ณ	โอกาสนี้

								ในการเขยีนบทความนี้	ผมรู้สกึยากล�าบากมาก	ที่จะเล่าเรื่องหรอืเหตุการณ์โดยมกีาร

จ�ากัดระยะเวลา	 ให้เล่าเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผมเป็นผู ้อ�านวยการเท่านั้น																		

ผมเกรงว่าอาจจะมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในการเล่าได้	 ผมมีความผูกพันและได้

ท�างานร่วมกับสถาบันฯ	เป็นเวลานานหลายสบิปี	แต่เป็นผู้อ�านวยการสถาบันฯ	จนครบวาระ

เพยีง	4	ปี	เรือ่งทีจ่ะเล่ากเ็ป็นเรือ่งในอดตีทีผ่่านไปนานแล้ว	ข้อมลูทีไ่ด้ถกูบนัทกึไว้ในความจ�า

ของสมองอาจเลือนราง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจ�าเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาที่เหตุการณ์							

เกิดขึ้น	 ในการเล่าเรื่องให้ถูกต้องก็จะต้องมีการทบทวนความจ�าให้ได้	 ว่าเหตุการณ์ใดบ้าง	

เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผมเป็นผู้อ�านวยการ	 และเหตุการณ์ใดที่ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผม				

เป็นผู้อ�านวยการ	 จะได้ไม่ต้องเล่า	 ซึ่งผมเห็นว่าไม่ง่ายเลย	 ดังนั้นเพื่อให้ง่ายและสะดวก										

ในการเขียนบทความ	 ผมก็จะขออนุญาตเล่าเรื่องแบบตามใจฉัน	 ขอเล่าทุกเรื่องที่จ�าได้								

และคิดว่าจะสะท้อนหรือแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา	 การเจริญเติบโต	 หรือความก้าวหน้า			

ของสถาบันฯ	 ไม่มีการจ�ากัดช่วงเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้น	 ไม่มีการจ�ากัดว่าเหตุการณ์นั้น							

ผมจะต้องมสี่วนเกี่ยวข้องเท่านัน้จงึจะน�ามาเล่า	
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	 ผมได้เห็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมาตั้งแต่แรกเริ่มเลย	จ�าได้ว่าก่อนที่จะ

เป็นศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ	 และเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ																

ในเวลาต่อมา	 ศูนย์หรือสถาบันวิจัยนี้เริ่มต้นเป็นหน่วยวิจัยก่อน	อยู่ที่หอผู้ป่วยเด็ก	 ซึ่งอยู	่		

ตรงกันข้ามกับตึกนิมมานเหมินทร์	 (หอผู้ป่วยที่ศูนย์วิจัยนี้ตั้งอยู่	 ปัจจุบันเป็นภาควิชา

เวชศาสตร์ชุมชน)	 ท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคโลหิตจางและโรคขาดอาหารในเด็ก													

โดยอาจารย์ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ท�าการวิจัย	 ร่วมกับคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัย			

เซ็นต์หลุยส์	 สหรัฐอเมริกา	 ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับหน่วยวิจัยนี้ขณะที่เป็นนักศึกษาแพทย์		

ชัน้คลนิกิ	โดยอาจารย์อษุา	(รศ.	พญ.อษุา		ธนงักลู	อดตีผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ)	 ซึ่งสอนเรื่องโรคขาดอาหารต้องการให้นักศึกษาแพทย์ที่หมุนเวียนมาเรียน																

ในชั้นคลินิกของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ได้เรียนรู้โรคขาดอาหารในผู้ป่วยจริง	 จึงได้พา						

กลุ่มนักศกึษาแพทย์	 (รวมถงึผมด้วย)	มาเยี่ยมชมหน่วยวจิัยนี้	ถอืว่าเป็นความโชคดขีองผม	

ที่ได้มโีอกาสเรยีนรู้โรคขาดอาหารในผู้ป่วยจรงิ

	 โรคขาดอาหารมีอยู่	 2	 ชนิด	 คือชนิดแห้ง	 (ทางการแพทย์เรียกว่า	 Marusmus)									

และชนิดบวม	 (ทางการแพทย์เรียกว่า	 Kwashiokor)	 โรคขาดอาหารเกิดจากการไม่มีกิน								

เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�าคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทยในสมัยนั้น	 ศูนย์วิจัยหรือ	

หน่วยวิจัยนี้จึงได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องโรคขาดอาหาร	 เพื่อน�าความรู้ที่ได้จากการวิจัย										

ไปช่วยแก้ปัญหานี้ของประเทศ
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	 ปัจจุบันโรคขาดอาหารไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศอีกต่อไปแล้ว			

นักศึกษาแพทย์หรือแพทย์รุ่นหลังๆ	 จึงไม่เคยเห็นผู้ป่วยโรคขาดอาหาร	 แต่จะเห็นผู้ป่วย							

โรคทางโภชนาการอีกชนิดหนึ่งคือโรคอ้วน	 ซึ่งตรงกันข้ามกับโรคขาดอาหาร	 เกิดจากการ		

กินมากเกินไปและไม่ได้ออกก�าลังกาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกินอาหารที่ให้แคลอรี่สูง	 ได้แก่

อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท	ข้าว	แป้ง	น�า้ตาล	และอาหารประเภทไขมัน

	 หน่วยวิจัยนี้ต่อมาได้เติบโต	 พัฒนาเป็นศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ								

(เมื่อ	 พ.ศ.	 2510)	 และย้ายมาอยู่ที่อาคาร	 4	 ชั้น	 หน้าคาเฟทีเรีย	 หลังตึก	 7	 ชั้นของ																		

คณะแพทยศาสตร์	 เรามักจะเรยีกกันอย่างไม่เป็นทางการว่าศูนย์วจิัยเซ็นต์หลุยส์	ศูนย์วจิัย

แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 วัตถุประสงค์ของการตั้ง

ศูนย์วิจัยนี้	 ก็เพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยโรคทางโลหิตวิทยาและโรคทุโภชนาการ									

ต่อมาได้มกีารพฒันาและยกฐานะเป็นสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ	มฐีานะเทยีบเท่าคณะ	

ขึ้นตรงต่อมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เมือ่ปี	พ.ศ.	2521	เป็นสถาบนัวจิยัแห่งแรกของมหาวทิยาลยั

เชียงใหม่	 เมื่อเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ก็ได้มีการขยายขอบเขตการวิจัย											

กว้างขวางขึ้น	 ไม่จ�ากัดการวิจัยเฉพาะโรคทางโลหิตวิทยาและโรคทุโภชนาการเท่านั้น												

แต่ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์สขุภาพในด้านอืน่ๆ	ด้วย	เช่นวจิยัเรือ่งการใช้ยาคมุก�าเนดิ	

วิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 วิจัยโรคติดเชื้อและโรคเขตร้อนเช่นโรค	 เรื้อน	 โรคมาลาเรีย													

โรคเอชไอว/ีเอดส์	เป็นต้น
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	 ผมได้มีโอกาสมาท�างานให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครั้งแรกในราว					

พ.ศ.	 2521	 หลังจากที่ผมกลับจากต่างประเทศมาใหม่ๆ	 โดยได้รับการติดต่อจากอาจารย์			

กอสิน	 (ศ.	 นพ.กอสิน	 	 อมาตยกุล	 อดีตผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	 

ให้มาช่วยงานวจิยัทีอ่าจารย์ก�าลงัท�าอยูเ่กีย่วกบัยาคมุก�าเนดิ	ซึง่ไม่ตรงกบัสาขาวชิาโรคตดิเชื้อ 

ที่ผมได้ไปเรียนมา	 แต่ผมก็ยินดีและได้ตอบตกลงที่จะช่วยอาจารย์ท�างานวิจัยดังกล่าว					

เพราะผมทราบกิตติศัพท์ของอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ	

อาจารย์มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ	 ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติทางการแพทย์มากมาย												

ผมมีความตั้งใจและปรารถนาที่จะเรียนรู้วิธีการท�าวิจัยจากอาจารย์	 หวังว่าประสบการณ์

และความรู้ที่ได้จากท�างานวิจัยกับอาจารย์	 จะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในภายหลังได้									

เมื่อท�างานวิจัยด้านโรคติดเชื้อ	หลังจากที่ช่วยท�างานวิจัยของอาจารย์กอสินแล้ว	ผมก็ได้มี

โอกาสท�างานวิจัยด้านโรคติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งเกษียณ	และหลังเกษียณ

อายุราชการ	 โดยเริ่มต้นช่วยโครงการวิจัยโรคเรื้อนซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่าง

มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์	 (มี	 ศ.	 นพ.เคนราด	 	 เนลสัน	 เป็นหัวหน้าโครงการ)	 กับคณะ

แพทยศาสตร์	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	 (มี	 ผศ.	 นพ.วชิาญ	 	 วทิยาศัย	 เป็นหัวหน้าโครงการ)	

ศึกษาวิจัยผู้ป่วยโรคเรื้อนที่สถาบันแมคเคน	 (มี	 นพ.เทรเวอร์	 สมิท	 แพทย์ประจ�าสถาบัน				

แมคเคน	เป็นหัวหน้าโครงการวจิยัร่วม)	หลงัจากนัน้ผมกไ็ด้เป็นหวัหน้าโครงการวจิยัโรคเรื้อน

อีกโครงการหนึ่ง	 ชื่อโครงการระบาดวิทยาของโรคเรื้อน	 (Sero-epidemiology	 of	 leprosy)	

ท�าการศกึษาผูส้มัผสัโรคทีอ่าศยัอยูใ่นบ้านเดยีวกนักบัผูป่้วยโรคเรื้อน	ได้รบัทนุสนบัสนนุวจิยั	

เบื้องต้นจากองค์การอนามัยโลก	 (WHO/TDR)	 และต่อมาจาก	 USAID	 หลังจากนั้นผมก็ได้				

ท�าวิจัยเกี่ยวกับโรคเอชไอวี/เอดส์	 ในผู้บริจาคโลหิตที่มีผลเลือดเอชไอวีเป็นบวก	 และใน										

ผู้ติดยาเสพติด	 และได้ท�าโครงการวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนเอดส์	 ทดสอบความปลอดภัยและ				

ความสามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของวัคซีนเอดส์ทดลอง	 (HIV/AIDS	 Candidate	

Vaccine)	ในอาสาสมัครปกตทิี่มผีลเลอืด	เอชไอวเีป็นลบ	โดยเป็นหัวหน้าโครงการ
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	 นอกจากวจิยัแล้ว	ผมยงัได้รบัโอกาสให้ท�างานบรหิาร	เป็นผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยั

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ระหว่าง	 พ.ศ.	 2540-2544	 ในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างการบริหารสถาบันฯ	 จากเดิมที่แบ่งเป็นฝ่ายวิจัยชีวเคมี	 ฝ่ายวิจัยจุลชีววิทยา								

และภูมิคุ้มกันวิทยา	 ฝ่ายวิจัยโลหิตและปรสิตวิทยา	 ฝ่ายวิจัยโภชนาการ	 ฝ่ายวิจัยคลินิก						

ฝ่ายวิจัยเวชศาสตร์ชุมชน	 ฝ่ายวิจัยสัตว์ทดลอง	 เปลี่ยนมาเป็นแบ่งตามโครงสร้างของ	

โครงการวิจัย	 เพื่อให้การบริหารโครงการวิจัยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น	 ส�าหรับในด้าน					

การวิจัย	 สถาบันฯ	 ได ้ด�าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพในด้านต่างๆ																													

อย่างกว้างขวาง	มทีัง้ที่ด�าเนนิงานเอง	และด�าเนนิงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	หน่วยงานอื่นๆ

ที่ร่วมวิจัยกับสถาบันฯ	 ก็มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ในประเทศก็มีทั้งที่อยู่ในและนอก

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	ได้รับทุนสนับสนุนการวจิัย	มทีัง้จากในประเทศและต่างประเทศ

	 ในด้านโรคติดเชื้อ	 สถาบันฯ	 ได้ด�าเนินการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอชไอวี/เอดส์อยู ่								

หลายโครงการ	เช่น

	 1.	 โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์							

ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่มีผลเลือดเป็นเอชไอวีบวกกับคู่นอนของเขา	 ท�าการศึกษาร่วมกับ		

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค	สหรัฐอเมรกิา	(US	Centers	for	Disease	Control	and	Prevention	

หรอืชื่อย่อว่า	CDC)	และมหาวทิยาลัยจอนส์	ฮอปกนิส์	สหรัฐอเมรกิา	ได้รับทุนสนับสนุนวจิัย	

Contraceptive	Research	And	Development	หรอืชื่อย่อว่า	CONRAD

	 2.	โครงการศกึษาระบาดวทิยาของเชื้อเอชไอวใีนกลุม่ผูใ้ช้ยาเสพตดิโดยท�าการศกึษา

ร่วมกบัศนูย์บ�าบดัรกัษายาเสพตดิภาคเหนอื	และมหาวทิยาลยัจอนส์	ฮอปกนิส์	สหรฐัอเมรกิา	

ได้รับทุนสนับสนุนวจิัยจาก	US	National	Institute	on	Drug	Abuse	หรอืชื่อย่อว่า	NIDA
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	 3.	 โครงการวัคซีนเอดส์	 โดยสถาบันฯ	 ได้เข้าร่วมกลุ ่มทดสอบวัคซีนเอดส	์														

แห่งประเทศไทย	 (Thai	 AIDS	 Vaccine	 Evaluation	 Group	 หรือชื่อย่อว่า	 TAVEG)																											

ซึ่งประกอบด้วย

	 1.	สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ

	 2.	สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหาร	(Armed	Forces	Research	Institute	of	

Medical	Sciences	หรอืชื่อย่อว่า	AFRIMS)

	 3.	คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	มหาวทิยาลัยมหดิล

	 4.	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวทิยาลัยมหดิล	

	 ท�าการทดสอบความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน				

ของวัคซีนเอดส์ทดลอง	 (HIV/AIDS	 Candidate	 Vaccine)	 ในอาสาสมัครปกติที่มีผลเลือด							

เอชไอวีเป็นลบ	 ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยวอลเตอร์รีด	 สหรัฐอเมริกา													

(Walter	Reed	Army	Institute	of	Research	หรอืชื่อย่อว่า	WRAIR)	นอกจากโรคเอชไอว/ีเอดส์

แล้วในด้านโรคติดเชื้อ	 สถาบันฯ	 ยังได้ด�าเนินการวิจัยเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย	 ศึกษาวัคซีน

ป้องกันโรคมาลาเรยี	ศกึษาเรื่องการดื้อต่อดดีทีขีองยุง	Anopheles	ฯลฯ	ในด้านสิ่งแวดล้อม	

สถาบันฯ	 ได้ท�าการศึกษาปัญหาสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร	 ตกค้างหรือปนเปื้อนในอาหาร			

พชืผกั	ผลไม้	ศกึษาปัญหาหมอกควนัในภาคเหนอื	ฯลฯ	ในด้านโภชนาการสถาบนัฯ	ได้ท�าการ

ศึกษาภาวะโภชนาการ	 ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรกลุ่มต่างๆ				

เช่น	นักเรยีน	นักศกึษา	หญงิตัง้ครรภ์	ผู้บรโิภคอาหารมังสวริัติ	ฯลฯ	ในด้านการวจิัยเกี่ยวกับ

สตรี	 สถาบันฯ	 ได้การศึกษาทดสอบการใช้	 vaginal	 microbicide	 เพื่อป้องกันการติดเชื้อ								

เอชไอวี	 ศึกษาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี	 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็ง								

ปากมดลูก	เป็นต้น
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	 ในด้านการเรียนการสอน	 สถาบันฯ	 ได้เห็นความส�าคัญของการเรียนการสอน									

จึงได้เพิ่มบทบาทของสถาบันฯ	 ให้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านนี้มากยิ่งขึ้น	 จากเดิมที่มีเพียงว่า					

นักวจิัยของสถาบันฯ	ได้รับเชญิไปเป็นวทิยากร	อาจารย์พเิศษ	อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานพินธ์

ให้กับนักศึกษาคณะต่างๆ	 ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นๆ	 สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สขุภาพได้เพิม่บทบาทโดยเปิดหลกัสตูรปรญิญาโทของสถาบนัฯ	เอง	ชือ่หลกัสตูร	

วทิยาศาสตร์มหาบณัฑติ	สาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพ	(หลกัสตูรนานาชาต)ิ	(Master	of	Science	

in	Health	Science)	ซึง่เน้นการวจิยัเป็นหลกั	ไม่ม	ีcoursework	รบันกัศกึษาคนแรกของหลกัสตูร	

เป็นหมอผู้หญงิจากประเทศลาว	ชื่อคุณหมอศรสีวัสดิ์	 	 มณวีงศ์	 (Dr.Sisavath	 	Manivong)		

ซึ่งได้รับทุน	 Fogarty	 AIDS	 International	 for	 Research	 and	 Training	 Program																												

จากมหาวิทยาลัยจอนส์	 ฮอปกินส์	 สหรัฐอเมริกา	 มาเรียนแล้วก็ส�าเร็จการศึกษา																				

เป็นวทิยาศาสตร์มหาบัณฑติคนแรกของหลักสูตร	ในปี	พ.ศ.2545

	 	 	 	 	 	 	 	 ก่อนจบ	 ผมก็ขอขอบพระคุณปรมาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้แก่ผมในด้าน									

การแพทย์และวจิยั	และขอขอบคณุ	ข้าราชการ	บคุลากร	ชาวสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สขุภาพทกุท่าน	ทีเ่ป็นกนัเอง	และให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดกีบัผมในการท�างานวจิยั	

และบริหารที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ในบทความนี้มีการเอ่ยชื่อพาดพิง								

ถงึบคุคลต่างๆ	โดยทีย่งัไม่ได้ขออนญุาตก่อน	ผมกข็ออนญุาตทกุท่านทีผ่มได้เอ่ยนาม	

ย้อนหลัง	และหากมขี้อความใดก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบุคคล	ผมก็กราบขออภัย

มา	ณ	ที่นี้
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ความในใจของอดีตผู้อ�านวยการ

	 ในปีทีผ่มมาท�าหน้าทีผู่อ้�านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพนัน้	สถาบนัฯ

มีชื่อเสียงในวงการวิจัยโรคเอชไอวี/เอดส์ในระดับนานาชาติแล้ว	 ทั้งนี้โดยการน�าของ								

ท ่านผู ้อ�านวยการก่อนหน้าผมสองท่านคือ	 รศ.	 นพ.จิรศักดิ์ 	 ค�าบุญเรือง	 และ	 

ผศ.	นพ.	วนิัย	สุรยิานนท์	ซึ่งได้ร่วมกับนักวจิัยจาก	Johns	Hopkins	School	of	Public	Health	

และจากกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกา	 วิจัยเรื่องพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงกลุ่ม

ต่างๆ	ได้แก่หญงิอาชพีพเิศษ	ทหารเกณฑ์	เป็นต้น	เรื่องการตดิเชื้อจากแม่สู่ลูก	เรื่องวัคซนี

ป้องกันโรคเอดส์	และเรื่องระบาดวทิยาของผู้ใช้ยาเสพตดิชนดิฉดี	เป็นต้น	สถาบันฯมหี้อง

ปฏบิัตกิาร	central	laboratory		มหีน่วย	specimen	processing	ตลอดจนมคีณะกรรมการที่

ปรกึษาชุมชน	ที่จ�าเป็นส�าหรับท�าวจิัยในระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์	นายแพทย์ธรีะ		ศริสิันธนะ

ผู้อ�านวยการ	พ.ศ.	2544	-	2552

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ

งานวิจัยขนาดใหญ่
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	 โครงการขนาดใหญ่ที่ต ้องใช ้ที่ศึกษาหลายแห่งหลายประเทศที่ เรียกว ่า																								

multi-center	study	ทีส่ถาบนัฯเข้าร่วมด้วยโครงการแรกได้แก่	การรกัษาเพือ่ป้องกนัการแพร่

เชื้อ	HIV	สู่คู่เพศสัมพันธ์	(treatment	as	prevention)		ทัง้นี้จากการศกึษาที่พบว่า	เมื่อผู้ป่วย

ชาย/หญงิทีต่ดิเชื้อ	HIV	และได้รบัการรกัษาด้วยยาต้านไวรสั	จะมปีรมิาณของ	HIV	ในน�า้อสจุ/ิ

สิง่คดัหลัง่ในช่องคลอดลดลง	จงึท�าให้มสีมมตฐิานว่า	การให้ยาต้านไวรสัจะป้องกนัการแพร่

เชื้อสู่คู่เพศสัมพันธ์ได้

	 การศกึษาเพือ่พสิจูน์สมมตฐิานนี้ชือ่	HPTN	052	(HIV	prevention	trial	network	052)	

เป็นการศกึษาในคู่เพศสัมพันธ์ที่คนหนึ่งตดิเชื้อ	HIV	แต่อกีคนยังไม่ตดิ	 (discordant	 couple)	

จ�านวน	 1,763	คู่	 จากสถานบรกิาร	 13	แห่งใน	9	ประเทศ	 ได้แก่	บราซลิ,	สหรัฐอเมรกิา,	 

บอตสวานา,	เคนยา,	มาลาว,ี	แอฟรกิาใต้,	ซมิบบัเว,	อนิเดยี	และไทย	(มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่)	

ทัง้นี้ฝ่ายที่ตดิเชื้อ	HIV	ของ	discordant	couple	จะต้องมี	CD4	cell	ระหว่าง	350-550	ตัวต่อ

ลูกบาศก์มิลลิเมตร	 เป็นการศึกษาแบบ	 randomized	 trial	 โดยครึ่งหนึ่งได้รับ	 cART	 

(ยาต้านไวรัสรวม)	 เมื่อเข้าร่วมการศกึษา	 	 ส่วนอกีครึ่งหนึ่งจะไม่ได้รับ	 cART	 จนกว่าระดับ	

CD4	 cell	 	 ลดลงเหลือน้อยกว่า	 250	 ตัวต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรหรือเมื่อเริ่มมีอาการ 

ของโรคเอดส์	 เริ่มการศึกษาเมื่อเดือนเมษายน	พ.ศ.2548	 (ส�าหรับที่สถาบันฯผมได้ขอให	้ 

ศ.	นพ.สุวัฒน์	จรยิาเลศิศักดิ์	ผู้อ�านวยการฯท่านปัจจุบันเป็นหัวหน้าโครงการวจิัย)	มแีผนที่

จะตดิตามอาสาสมัครทุกคู่เป็นเวลา	5	ปี	โดยมกีารตรวจสอบข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของ

อาสาสมคัรโดยคณะกรรมการนานาชาตทิีไ่ม่เกีย่วกบังานวจิยัชิ้นนี้	(independent	multinational	

data	and	safety	monitoring	board	หรอื	DSMB)	ปีละ	2	ครัง้	
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	 ปรากฏว่า	เมื่อเดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	2554	DSMB	ได้ให้ผู้วจิัยหยุดการศกึษาวจิัย

ตามแผนการวิจัยและเปิดเผยผลการวิจัยให้อาสาสมัครและนักวิจัยร่วมทราบอย่างเร็วที่สุด	

ทั้งๆ	 ที่มีระยะเวลามัธยฐานของการติดตามอาสาสมัคร	 (median	 follow-up)	 เพียง	 1.7	 ปี		

ทัง้นี้เพราะ	DSMB	พบว่ากลุ่มที่ได้รับ	cART	ทันทเีมื่อเข้าร่วมการศกึษา	มกีารแพร่เชื้อ	HIV	

ให้คู่เพศสัมพันธ์ใน	4	คู่	ส่วนกลุ่มที่ได้รับ	cART	เมื่อ	CD4	cell	น้อยกว่า	250	ตัวต่อลูกบาศก์

มลิลเิมตร	 หรอืเริ่มมอีาการของโรคเอดส์	 (กลุ่มที่ไม่ได้รับ	 cART	 ทันท)ี	 มกีารแพร่เชื้อ	 HIV				

ให้คู่เพศสัมพันธ์ใน	 35	 คู่	 ค�านวณได้ว่า	 การให้	 cART	 ทันทีป้องกันการแพร่เชื้อ	 HIV	 

ได้	 96%	 (P<0.0001)	นอกจากนี้ยังพบว่า	กลุ่มที่ได้รับ	 cART	ทันทเีมื่อเข้าร่วมการศกึษามี

อัตราโรคเอดส์ขั้นที่	 4	 (ตามค�าจ�ากัดความขององค์การอนามัยโลก)	 หรือวัณโรคปอดหรือ

การตดิเชื้อแบคทเีรยีรุนแรงหรอืตาย	จ�านวน	40	คน	เปรยีบเทยีบกับ	65	คน	ในกลุ่มที่ไม่ได้

รับ	cART	ทันท	ี(คดิเป็น	hazard	ratio	0.59;	95%	confidence	interval	0.40	ถงึ	0.88;	P=0.01)	

นอกจากการเปิดเผยผลการวจิยัแล้ว	อาสาสมคัรทกุคนได้รบั	cART	โดยไม่มเีงือ่นไขของระดบั	

CD4	cell	ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.2554	เป็นต้นมา

	 โครงการ	 HPTN	 052	 (ทั้งโครงการ)	 ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา	 เป็นเงินจ�านวน	 73	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 และได้รับการสนับสนุน																		

ยาต้านไวรัสทั้งหมดจากบริษัทที่ผลิตยา	 การศึกษานี้ได้รับการยกย่องจากวารสาร	

Science	ว่าเป็น	breakthrough	of	the	year	และเป็นข่าวใหญ่ของปีในหนังสอืพมิพ์	

The	New	York	Times	และ	The	Wall	Street	Journal	รวมทั้งของส�านักข่าว	MSNBC	

และ	AP	
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	 โครงการใหญ่ของสถาบันฯอกีโครงการหนึ่งซึ่งมผีู้อ�านวยการฯ	ท่านปัจจุบัน

เป็นหวัหน้าโครงการวจิยัเช่นกนั	ได้แก่การศกึษาการให้ยาต้านไวรสัในผูท้ีย่งัไม่ตดิเชือ้	

(pre-exposure	prophylaxis	หรอื	PrEP)

	 จากการศึกษาในลิงพบว่า	 หากให้ยาต้านไวรัสแก่ลิงที่ ไม ่ได ้ติดเชื้อ	 SIV	

(HIVชนิดของลิง)	 ก่อน	 แล้วพยายามท�าให้ลิงนั้นติดเชื้อ	 ด้วยการฉีดเชื้อเข้าไปในช่องคลอด	

ปรากฏว่า	 ยาต้านไวรัสที่ให้สามารถป้องกันการติดเชื้อของลิงได้	 นอกจากนี้ประสบการณ์		

ในคน	จากการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการตดิเชื้อ	HIV	จากแม่สู่ลูก	ท�าให้มสีมมตฐิานว่า	

การให้ยาต้านไวรัสในผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ	 อาจสามารถป้องกันการติดเชื้อ	 HIV	 เมื่อผู้นั้นไปมี

กจิกรรมทางเพศและรับเชื้อเข้าไปในร่างกายของตนได้

	 การศึกษาที่สถาบันฯเข้าร่วมชื่อโครงการ	 Pre	 exposure	 Prophylaxis	 Initiative						

หรอื	iPrEx	เป็นการศกึษาในกลุม่ชายรกัชาย	2,499	คน	ศกึษาแบบ	randomized	double-blind	

placebo-controlled	 โดยศึกษาในสถานบริการ	 11	 แห่งใน	 6	 ประเทศ	 ได้แก่	 บราซิล	 

(ครึ่งหนึ่งรับยา	emtricitabine	ร่วมกับ	tenofovir	รวมอยู่ในเม็ดเดยีวกัน	กนิวันละ	1	ครัง้	อกี

ครึ่งหนึ่ง	ได้รับ	placebo)	เอควาดอร์	เปรู	แอฟรกิาใต้	สหรัฐอเมรกิา	และไทย	(มหาวทิยาลัย

เชียงใหม่)	 เริ่มการศึกษาเมื่อเดือนมิถุนายน	พ.ศ.2550	 สิ้นสุดการศึกษาเมื่อเดือนมีนาคม	

พ.ศ.2553	หลังการตดิตามไป	144	สัปดาห์	ปรากฏว่า	กลุ่มที่ได้ยา	มผีู้ตดิเชื้อ	36	คน	และ

กลุ่มที่ได้รับ	placebo	มผีู้ตดิเชื้อ	64	คน	ค�านวณได้ว่าลดอัตราการตดิเชื้อได้	44%	(ความเชื่อ

มั่นระดับ	95%	มคี่าระหว่าง	15	ถงึ	63)	ในบรรดาผู้ตดิเชื้อ	HIV	ทัง้	100	คน	(กลุ่มที่ได้ยา	 

36	คน	กลุ่ม	placebo	64	คน)	ไม่ปรากฏว่าเชื้อ	HIV	ดื้อต่อยา	emtricitabine	หรอื	tenofovir	
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	 การศกึษานี้	(ทัง้โครงการ)	ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาและมูลนธิ	ิ

Bill	 and	Melinda	 Gates	 เป็นเงินจ�านวน	 43	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	 ได้รับการยกย่อง								

ให้เป็น	 Top	 medical	 breakthrough	 ประจ�าปี	 พ.ศ.2553	 โดยวารสาร	 Time	 รวมทั้ง

ประธานาธิบดีโอบามาได้ส่งสารแก่วงการแพทย์เมื่อวันที่	 23	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.2553	 

ว่า	“I	am	encouraged	by	this	announcement	of	groundbreaking	research	on	HIV	prevention.	

While	more	work	is	needed,	these	kinds	of	studies	could	work	the	beginning	of	a	new	

era	in	HIV	prevention.	As	this	research	continues,	the	importance	of	using	proven	HIV	

prevention	methods	 cannot	 be	 overstated”	 และต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.2555			

คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมรกิา	(FDA	panel)	ได้แนะน�า

ให้	FDA	รับรองการใช้ยา	tenofovir/emtricitabine	เพื่อการป้องกันการตดิเชื้อ	HIV

	 นอกจากการวิจัยที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นแล้ว	 สถาบันฯ	 ยังเข้าร่วมงานวิจัย										

ขนาดใหญ่ที่ส�าคัญชิ้นอื่นๆ	อกีเช่น	โครงการ	Project	Accept	(หรอื	“A	phase	3	RCT	of	

community	mobilization,	mobile	testing,	same	day	results,	and	post-test	support	for	HIV	

in	sub-Saharan	Africa	and	Thailand”)	โครงการ	Promise	(หรอื	“Promoting	Maternal	and	

Infant	Survival	Everywhere”)	และโครงการ	A5175	(หรอื	“The	Prospective	Evaluation	of	

Antiretrovirals	in	Resource-Limited	Settings”)	เป็นต้น	งานวจิัยขนาดใหญ่เหล่านี้ใช้เงนิทุน

ด�าเนนิงานสูง	 แต่สามารถตอบปัญหาวจิัยที่มคีวามส�าคัญได้ทันเหตุการณ์	 และสามารถน�า

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ทั่วโลกและในประเทศไทยเอง	 บุคลากรของสถาบันม ี

ความภาคภูมใิจที่ได้เข้าร่วมในโครงการวจิัยเหล่านี้	และในโครงการที่จะเกดิขึ้นในอนาคต
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ความในใจ
ของผู้อำ�นวยก�ร

สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ

R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  H e a l t h  S c i e n c e s
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ความในใจของผู้อ�านวยการคนปัจจุบัน

	 เ นื่องในวาระวันสถาปนาการก่อตั้ง	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ		

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในปีนี้	 ขอถือโอกาสจัดท�าหนังสือเล่มเล็กๆ	 เพื่อเป็นที่ระลึกเล่มนี้	

ขึ้นมา	 ส�าหรับแจกจ่ายให้แก่ท่านผู้มีเกียรติที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมงาน	 และขอมอบ			

ให้แก่ชาวสถาบนัฯ	ได้มโีอกาสอ่านเรือ่งราวดีๆ 	เพือ่ร�าลกึถงึความหลงัจากยคุอดตีมาจนถงึ

ปัจจุบันได้อย่างภาคภูมใิจ	นับตัง้แต่การก่อก�าเนดิเป็น	MALAN	(Anemia	and	Malnutrition	

Research	 Center)	 หรือ	 ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ	 สังกัดคณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จนเติบใหญ่กลายมาเป็น	 RIHES	 (Research	 Institute	 for	 Health	

Sciences)	หรอื	สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ	สังกัด	มช.	โดยตรง	ที่เรายนือยู่	ณ	วันนี้			

ศาสตราจารย์	นายแพทย์สวุฒัน์		จรยิาเลศิศกัดิ์

ต�าแหน่ง	:ผู้อ�านวยการ	พ.ศ.	2552-ปัจจุบัน

													สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ

จาก	MALAN	สู่	RIHES
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		 หากนับวันเวลาย้อนหลังไปได้	 โดยอ่านจากเรื่องเล่าในอดีตกาล	 (ฟังดูแล้ว																

ท่าจะนานจรงิๆ)	ที่ท่าน	รศ.	พญ.อุษา		ธนังกูล	อดตีผู้อ�านวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์

สุขภาพ	 ท่านแรก	 ได้กรุณาขุดและคุ้ยความทรงจ�าเก่าๆ	 น�ามาเล่าถ่ายทอดลงในหนังสือ						

เล็กๆ	 เล่มนี้ได้อย่างน่าสนใจ	 หลายเรื่องราวที่ท่านย้อนความทรงจ�าในอดีตเขียนเล่า																

ให้พวกเราได้ทราบ	คนรุ่นปัจจุบันส่วนใหญ่อาจไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ�า้	 และบางเรื่องก็ไม่ได้

น�ามาถ่ายทอดให้พวกเราได้รับทราบอย่างเช่น	 เรื่องการเดินขบวนประท้วงงานวิจัยทดลอง

ทางคลินิกเกี่ยวกับการใช้สาหร่าย	 ที่ด�าเนินการโดยศูนย์วิจัยฯ	 ในปี	 พ.ศ.	 2518	 เป็นต้น									

(น่าแปลกที่เดี๋ยวนี้	 สาหร่ายท�าเป็นถุง	 	 วางขายกันท่ัวบ้านทั่วเมือง	 แถมขายราคาแพงด้วย	

จนผู้ผลิตหลายรายกลายเป็นเถ้าแก่น้อย	 เถ้าแก่ใหญ่	 นี่ถ้าเราท�าวิจัยและผลิตขายตั้งแต่				

สมัยโน้น	ปานนี้คงรวยกันไปถ้วนหน้าละ)

	 กล่าวย้อนไปในเดอืนเมษายน	พ.ศ.	2510	รัฐบาลไทยได้มกีารลงนามความร่วมมอื

ทางวชิาการกบัสถาบนัสขุภาพแห่งชาติ	หรอื	NIH	(National	Institutes	of	Health)	ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา	 ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ	 แห่งนี้ขึ้น	 โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจาก				

ส่วนกลางลงมาให้แก่คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพื่อใช้เป็นงบประมาณ								

ในการก่อสร้างอาคาร	 สถานที่ในช่วงเริ่มต้น	 โดยในส่วนของ	 Rockefeller	 Foundation	 

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ได้ยินดีสนับสนุนงบประมาณส�าหรับการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ขนาดใหญ ่

เพื่อใช้ส�าหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์	 มีมูลค่าโดยรวมกว่า	 12	 ล้านบาทในสมัยนั้น	 

ซึง่ถอืว่าเป็นเงนิทนุวจิยัทีม่ขีนาดใหญ่มาก	ถ้าหากนบัเวลาเริม่ต้นจากการลงนามความร่วมมอื 

เพื่อก่อตั้งศูนย์วิจัยฯ	 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	 ก็น่าจะถือว่า	 มีอายุ	 48	 ปี	 หรือ	 ครบ	 4	 รอบ 

ของอายุคน	 และถ้านับต่อไปอีก	 2	 ปี	 ก็คงจะต้องเตรียมจัดงานฉลองยิ่งใหญ่เนื่องในวาระ 

ครบ	50	ปีหรอื	5	ทศวรรษ	กันอกีครัง้

	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดโรง

พยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล	 เฉลมิพระเกยีรติ	

60	พรรษา	และเปิดอาคารผู้ป่วยพระราชทาน	

ณ	 อ�าเภอแม่แจ่ม	 จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อวันที	่ 

20	มกราคม	2558

“

”
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	 ตลอดช่วงเวลาทีผ่่านมาจนย่างเข้าสูปี่ที	่ 49	ณ	วนันี้	 จากศนูย์วจิยัฯ	ทีม่ขีนาดเลก็ๆ 

มจี�านวนนกัวจิยัชาวไทยและผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศและทมีงานจ�านวนไม่กีส่บิคนในช่วง

เริม่ก่อตัง้	โดยม	ีศ.	นพ.อาวธุ	ศรสีกุร	ีเป็นผูอ้�านวยการศนูย์วจิยั	MALAN	ท่านแรกของฝ่ายไทย 

	และม	ีศ.	นพ.โรเบริ์ท	อ	ีโอลซัน	(Prof.Robert	E.	Olson)	จากคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัย

เซ็นหลุยส์	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เป็นผู้อ�านวยการฝ่ายต่างประเทศท่านแรก	 ซึ่งในช่วง

ประมาณ	 10	 ปีเศษ	 ที่เป็นศูนย์วิจัย	MALAN	 ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่า 

จ�านวนมากทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาต	ิและได้สร้างชือ่เสยีงให้แก่คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	อย่างมากมาย	ทัง้งานวจิัยพื้นฐานและงานวจิัยประยุกต์	ในด้านภาวะ

ทโุภชนาการ	เพือ่แก้ไขปัญหาเดก็เลก็ทีข่าดสารอาหารอย่างรนุแรงในภาคเหนอืของประเทศ	

และต่อมาได้มีการพัฒนางานวิจัยขยายออกไปในด้านต่างๆ	 จนมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้

จัดตั้งขึ้นเป็น	 “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ”	 ในวันที่	 11	 เดือนตุลาคม	 พ.ศ.2521	 

โดยถือเป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทางแห่งแรกที่	 	 ก่อก�าเนิดขึ้นและมีขนาดใหญ่ที่สุดของ	 มช.	 

มี	 รศ.	 พญ.อุษา	 	 ธนังกุล	 เป็นผู้อ�านวยการ	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพท่านแรก	 

โดยปัจจบุนัสถาบนัฯ	ได้มคีวามเจรญิก้าวหน้า	ในด้านการวจิยัทางวทิยาศาสตร์สขุภาพอย่าง

หลากหลายด้าน	มนีักวจิัยและทมีงานสายสนับสนุน	ที่ขยายใหญ่มากกว่า	250	คน	ที่ช่วยกัน

สร้างสรรผลงานวิจัย	 และงานบริการวิชาการเพื่อรับใช้ชุมชน	 โดยเน้นงานวิจัย/งานบริการ

วิชาการที่เป็นประเด็นปัญหาสุขภาพ	 ที่ส�าคัญของประชาชนในเขตภาคเหนือของประเทศ	 

และทีเ่ป็นปัญหาของประเทศหรอืภมูภิาคอาเซยีน	โดยเฉพาะการวจิยัทดลองเพือ่การป้องกนั

และรักษาโรคเอดส์	 ที่สถาบันฯ	 ได ้รับทุนวิจัยโดยตรงจากหน่วยงาน	 NIAID/NIH	 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา	ปีละกว่า	100	ล้านบาท	ต่อเนื่องกันมากว่า	10	ปี	และมสีัญญาที่จะได้

รบัทนุวจิยัในฐานะทีเ่ป็นเครอืข่ายหลกั	ในการวจิยัทดลองทางคลนิกิแห่งเดยีวของประเทศไทย	

ผูกพันกับ	NIH	ต่อเนื่องไปจนถงึ	ปลายปี	พ.ศ.2563	
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	 นอกจากนัน้	สถาบันฯ	ยังมงีานวจิัยอกีหลากหลายด้านด้วยกัน	อาทเิช่น	งานวจิัย	

ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการระบาดของสารเสพติดชนิดต่างๆ	 ปัญหาพิษภัยและ							

ผลกระทบจากการบริโภคสุรา	 งานวิจัยด้านชีวโมเลกุลของโรคติดเชื้อในเขตร้อน	 งานวิจัย

ประยุกต์อกีหลากหลายด้าน	ทัง้เรื่องวจิัยปัญหาหมอกควันที่มผีลกระทบต่อสุขภาพ	มลพษิ

จากการใช้สารก�าจดัศตัรพูชืในการปลกูพชืเกษตร	งานวจิยัเพือ่แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ

เกนิหรอืโรคอ้วน	โรคไม่ตดิต่อเรื้อรงัหรอื	NCDs	ทีก่�าลงัฮติอยู่ในปัจจบุนั	เป็นต้น	ซึง่ส่วนใหญ่

ของงานวิจัยในส่วนหลังนี้	 สถาบันฯ	 ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย																

ขนาดใหญ่ๆ	 ของประเทศไทยกว่า	 10	องค์กร	คดิเป็นเงนิทุนวจิัยรวมกันกว่า	 50	ล้านบาท			

ในแต่ละปี	 ปัจจุบันสถาบันฯ	 สามารถผลิตผลงานวิชาการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ

นานาชาตภิายใต้ฐานข้อมูลที่มมีาตรฐาน	มากกว่า	40-50	เรื่องต่อปีจากต�าแหน่งนักวจิัยที่มี

อยูป่ระมาณ	17-18	คน	และผลงานวจิยัทีล่งตพีมิพ์เหล่านี้ยงัได้รบัการอ้างองิต่อในฐานข้อมลู

มาตรฐาน	 รวมกันมากกว่า	 4,000	 ครั้ง	 ในระยะ	 4-5	 ปีที่ผ่านมา	 ซึ่งเป็นเครื่องชี้บ่งได้									

อย่างดีว่า	 งานวิจัยที่สร้างสรรโดยทีมสถาบันฯ	 ที่ได้เข้าไปมีส่วนในการศึกษาวิจัยร่วมกับ		

เครือข่ายวิจัยต่างๆ	 ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศนั้น	 ได้ก่อให้เกิดคุณูปการ									

และคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในการน�าไปใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน	

และบางเรื่องยังส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนนโยบาย	 และแนวทางในการป้องกันและรักษา 

โรคต่างๆ	 ในทางการแพทย์ทั่วโลก	 รวมถึงการน�าไปขยายผลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

สาธารณสุขของประเทศไทยอย่างได้ผล
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	 สิ่งที่ชาวสถาบันฯ	 ในปัจจุบัน	 ต้องร�าลึกนึกถึงพระคุณ	 ก็คือ	 การท�างานอย่าง										

มืออาชีพและการท�างานเป็นทีมของคนรุ่นเก่าๆ	 ที่ได้มุมานะ	 ทุ่มเทและร่วมกันก่อร่าง									

สร้างความเป็นอัตตลักษณ์ในการเป็นสถาบันวิจัยฯ	 แห่งนี้	 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง	 จาก	MALAN								

สู่การเป็น	RIHES	ณ	วันนี้	ในฐานะตัวแทนของคนสถาบันฯ	ในรุ่นปัจจุบัน	พ.ศ.2558	ที่มอีายุ

ย่างเข้าสู่ปีที	 49	 ขอน้อมร�าลึกถึงพระคุณของทุกท่าน	 อดีตผู้บริหารสถาบันฯ	 ทุกท่าน											

แกนน�าหลักในแต่ละส่วนงาน	ทมีงานรุ่นบุกเบกิในยุค	MALAN	 จนเป็น	 RIHES	ท่านนักวจิัย

อาวุโสและแกนน�าส�าคัญในส่วนสนับสนุนงานคลินิกและงานสนาม	ที่ได้ทยอยเกษียณหรือ	

ลาออกจากสถาบนัฯ	ไปแล้วกว่าหลายสบิท่าน	และอกีส่วนทีม่คีวามส�าคญัอย่างมากต่อการ

พัฒนาสถาบันฯ	 ในยุคปัจจุบัน	 ที่ต ้องขอกล่าวค�าขอบพระคุณอย่างสูงไว ้	 ณ	 ที่นี้	 

ก็คือ	 คณะกรรมการอ�านวยการ	 ประจ�าสถาบันฯ	 ที่ ได ้รับความกรุณาจากท่าน	 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นพ.อาวุธ	 	 ศรีศุกรี	 มานั่งเป็นประธาน	 และท่านผู้ทรงคุณวุฒิอีก

จ�านวน	 4	 ท่าน	 ในชุดปัจจุบัน	 ได้แก่	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.นิวัตน์	 มณีกาญจน์	

ศาสตราจารย์	 นพ.ธีระ	 	 ศิริสันธนะ	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.ปิยะวัติ	 บุญ-หลง	

ศาสตราจารย์	 นพ.พงษ์รักษ์	 	 ศรีบัณฑิตมงคล	ที่ได้ให้ข้อแนะน�า	 ข้อคิดเห็น	 ที่มีคุณค่าต่อ 

การก�าหนดทิศทางและแนวการในการพัฒนาสถาบันฯ	 ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในท่ามกลาง

กระแสการแข่งขนัอย่างสงูในวงวชิาการ	ทัง้กบัสถาบนัการศกึษาในประเทศและในระดบัภมูภิาค	

ในช่วงทศวรรษนี้	

            ................		ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกันครับ
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งานวิจัยเด่น
ของสถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์

สุขภ�พ

R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  H e a l t h  S c i e n c e s
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หน่วยศึกษาวิจัยทางคลินิก

																									(Clinical	Trials	Unit-CTU)

	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ถือเป็น			

หน่วยวจิัยทางคลนิกิในด้านการรักษาและการป้องกันเชื้อเอชไอวรีะดับโลก

	 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	(CMU-RIHES)	ได้ก่อตัง้

ขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2510	 และได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการให้เป็นส่วนหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐบาล	 ตามพระราชบัญญัติ							

ภายใต้ขอบเขตอ�านาจของกระทรวงศึกษาธิการ	 เริ่มแรกนั้น	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพได้ด�าเนนิการวจิัยเกี่ยวกับภาวะทุโภชนาการ	แต่นับตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2531	เป็นต้นมา	

สถาบันฯ	 ได้มุ ่งเน้นด�าเนินการวิจัยด้านเอชไอวี/เอดส์เป็นส�าคัญ	 ด้วยความร่วมมือ 

อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกับมหาวิทยาลัยจอนส์	 ฮอปกินส์	 (Johns	 Hopkins	

University)	 และการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์	 (the	 Rockefeller	 Foundation)	

สถาบันวจิัย	 	วอลเตอร์รดี	 (the	Walter	Reed	Army	 Institute	of	Research)	และสถาบัน

สุขภาพแห่งชาตปิระเทศสหรัฐอเมรกิา	(NIH)	นักวจิัยของสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ	

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ได้รับการอบรมในด้านต่างๆ	 มสีถานที่ที่เหมาะสม	 และมเีครื่องมอื

และอุปกรณ์ครบครันและมีความพร้อมในการเป็นหน่วยวิจัยที่พร้อมที่สุดแห่งหนึ่งของ

สถาบันสุขภาพแห่งชาตใินต่างประเทศเพื่อการป้องกันและรักษาโรคเอชไอว/ีเอดส์						

“

”

There	are	only	11	stand-alone	CTUs	

outside	the	US	and	only	2	CTUs	in	Asia.
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	 การสมัครเพื่อคัดเลอืกเป็นหน่วยศกึษาวจิัยทางคลนิกิ	(Clinical	Trial	

Unit-CTUs)	 	 และแหล่งวิจัยทางคลินิก	 (Clinical	 Research	 Sites-CRSs)			 

ภายใต้การก�ากบัของสถาบนัโรคภมูแิพ้และโรคตดิเชือ้แห่งชาต	ิ(NIAID)	ปี	พ.ศ.	2548	

	 ในปี	 พ.ศ.	 2548	 สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาต	ิ (NIAID)	 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	 ได้เปิดแข่งขันเพื่อคัดเลือกการเป็นหน่วยศึกษาวิจัยทางคลินิก	 (Clinical	

Trial	 Units-CTUs)	 และแหล่งวิจัยทางคลินิก	 (Clinical	 Research	 Sites-CRSs)	 

ซึง่ทางสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้รบัการคดัเลอืกให้รบัทนุ

วจิัยเป็นระยะเวลา	7	ปี	(ระยะเวลาตัง้แต่เดอืนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2550	ถงึเดอืนพฤศจกิายน	

พ.ศ.	 2556)	 เพื่อจัดตั้งหน่วยศึกษาวิจัยทางคลินิกเพื่อการรักษาเชื้อเอชไอวี/เอดส์	

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	(CMU	HIV/AIDS	CTU)	โดยประกอบไปด้วย	3	แหล่งวจิัยทางคลนิกิ

ที่ด�าเนินการวิจัย	 ภายใต้เครือข่าย	 HVTN	 (เครือข่ายการทดลองวัคซีนบ�าบัดโรคเอดส์),	

ACTG	 (กลุ่มวิจัยทางคลินิกเพื่อการรักษาโรคเอดส์)	 และ	 IMPAACT	 (กลุ่มการวิจัย 

ทางคลินิกระดับชาติ	 ด ้านโรคเอดส ์ในมารดา	 ทารก	 เด็ก	 และวัยรุ ่น)	 โดยมี 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ	 ศิริสันธนะ	 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย	 ได้รับทุนตั้งแต่เดือน

กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2550	 ถึงเดือนมกราคม	พ.ศ.	 2557	 นอกจากนี้	 ด้วยความร่วมมือกัน

ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 กับมหาวิทยาลัย	 

จอนส์	 ฮอปกินส์	 (JHU)	 ได้รับทุนเพื่อ	 ก่อตั้งหน่วยศึกษาวิจัยทางคลินิกเพื่อการป้องกัน 

โรคเอชไอวใีนเอเชยีใต้	โดยม	ีศาสตราจารย์	เดวดิ		เชเลนทาโน	เป็นหัวหน้าโครงการวจิัย	

โดยมรีะยะเวลาทุนวจิยัตัง้แต่เดอืนมกราคม	2550	-	 ธันวาคม	2556	ซึง่ส่วนหนึง่ของการศกึษา 

เพือ่การป้องกนัได้ด�าเนนิการวจัิยทีส่ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ	เรยีกว่าแหล่งวจิยัทางคลนิกิ 

เพือ่การป้องกนัโรคเอชไอวี/เอดส์	 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สุวัฒน์	 	 จริยาเลิศศักดิ์	 

เป็นหัวหน้าโครงการวจิัยประจ�าสถาบันฯ	ภายใต้เครอืข่าย	HPTN	
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	 ในปี	พ.ศ.	2553	โดยการน�าของศาสตราจารย์นายแพทย์ขวญัชยั		ศภุรตัน์ภญิโญ	

หัวหน้าโครงการวิจัยประจ�าแหล่งวิจัยได้เริ่มด�าเนินโครงการวิจัยเรื่อง	 “ก�าหนดเวลา									

เชงิกลยุทธ์ในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี	[The	Strategic	Timing	of			Antiretroviral	

Treatment	(START)]”	ภายใต้เครอืข่าย	INSIGHT	(The	International	Network	for	Strategic	

Initiatives	in	Global	HIV	Trials)	หรอืการวจิัยระหว่างประเทศ	เพื่อการคดิรเิริ่มเชงิกลยุทธ์	

ในการทดลองเกีย่วกบัเอชไอวทีัว่โลก)	ต่อมาในเดอืนกมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2556		หน่วยทดลอง

ทางคลนิกิ	สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ได้รับการสนับสนุนทุน

วจิัยเป็นหน่วยวจิัยทางคลนิกิหน่วยที่	4	เรยีกว่าหน่วยวจิัยทางคลนิกิพมิาน		(PIMAN	CRS)	

โดยมศีาสตราจารย์นายแพทย์สวุฒัน์		จรยิาเลศิศกัดิ	์เป็นหวัหน้าหน่วยวจิยัภายใต้เครอืข่าย 

MTN	 (the	 Microbicide	 Trials	 Network)	 สรุปได้ว่าตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2550	 เป็นต้นมา 

หน่วยทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ซึ่งประกอบด้วย	 4	 หน่วยวิจัยทางคลินิก	 ได้ด�าเนินโครงการวิจัย

มากกว่า	 30	 โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับเอชไอวีซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพ 

แห่งชาติ	 (NIH)	 ภายใต้เครือข่าย	 ACTG	 HPTN	 HVTN	 IMPAACT	 INSIGHT	 และ	MTN	 

และการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นๆ	(เช่น	iPrEx	MHRP	CDC	ฯลฯ)	
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		 เครอืข่ายการวจัิยทางคลนิกิด้านเอชไอว/ีเอดส์	ของสถาบนัโรคภมูแิพ้

และโรคตดิเชื้อแห่งชาต	ิ(NIAID)		ในปัจจุบัน

	 ปัจจุบัน	 เครือข่ายการวิจัยทางคลินิกด้านเอชไอวี/เอดส์ของสถาบันโรคภูมิแพ	้	

และโรคติดเชื้อแห่งชาติ	 (CRNs)	 ได้ถูกออกแบบมาเพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ					

ด้านเอชไอว/ีเอดส์	5	ล�าดับ	ดังนี้

	 1.	 การรักษาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และโรคติดเชื้อที่สัมพันธ์กับเอชไอวีใน 

	 ผู้ใหญ่	 รวมถึงการรักษาเอชไอวี	 และการเกิดโรคไม่ติดเชื้อและโรคติดเชื้อ 

	 ร่วมกัน	ได้แก่	ตับอักเสบ		(ทุนวจิัยจากเครอืข่าย	ACTG)

	 2.	โรคตดิเชื้อที่สัมพันธ์กับเอชไอว/ีเอดส์ในเด็ก	และมารดา	

	 (ทุนวจิัยจากเครอืข่าย	IMPAACT)	

	 3.	กลยุทธ์เชงิบูรณาการในการป้องกันการตดิเชื้อเอชไอว	ี

	 (ทุนวจิัยจากเครอืข่าย	HPTN)

	 4.	วัคซนีเพื่อป้องกันการตดิเชื้อเอชไอว	ี(ทุนวจิัยจากเครอืข่าย	HVTN)	

	 5.	ไมโครบไิซด์ในการป้องกันการตดิเชื้อเอชไอว	ี(ทุนวจิัยจากเครอืข่าย	MTN)
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	 ในปี	พ.ศ.	2556	สถาบันโรคภูมแิพ้และโรคตดิเชื้อแห่งชาต	ิ (NIAID)	 ได้เปิดให้มี

การแข่งขันเพื่อคัดเลือกการเป็นหน่วยศึกษาวิจัยทางคลินิก	 (Clinical	 Trials	 Units-CTUs)		

และแหล่งวิจัยทางคลินิก	 (Clinical	 Research	 Sites-CRSs)	 ครั้งที่	 2	 ซึ่งในรอบนี้																				

ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสาตร์สุขภาพได้ขยายหน่วยวิจัยทางคลินิกโดยการร่วมมือกับ

สถาบันที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการท�าวิจัยเกี่ยวกับเอชไอวี	 คือ	 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	

สภากาชาดไทย	(TRC–ARC)	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	จากการขยายหน่วยวจิัยทางคลนิกิ

ครั้งนี้	 หน่วยวิจัยทางคลินิกเอชไอวี/เอดส์	 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้ใช้ชื่อใหม่ว่า						

หน่วยศกึษาวจิัยทางคลนิกิด้านเอชไอว/ีเอดส์และโรคตดิเชื้อ	ประเทศไทย	 (Thailand	HIV/

AIDS	 and	 Infect ious	 Disease	 Cl in ica l 	 Tr ia ls	 Uni t 	 (THAI	 CTU)	 น�าโดย	 

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุวัฒน์	 	 จริยาเลิศศักดิ์	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติ	 	 รักษ์รุ ่งธรรม	 

รองผูอ้�านวยการศนูย์วจิยัโรคเอดส์สภากาชาดไทย	และผูอ้�านวยการห้องปฏบิตักิารหน่วย

โรคภูมิแพ้และภมูคิุม้กนัทางคลนิกิ	 ในทีส่ดุ	 THAI	 CTU	และแหล่งวจิยัทางคลนิกิ	 3	หน่วย	 

กผ่็านการคดัเลอืกและได้รับทุนวจิัยตัง้แต่เดอืนธันวาคม	พ.ศ.	2556	ถงึเดอืนพฤศจกิายน	

พ.ศ.	2563	

	 THAI	 CTU	 เป็นหนึ่งใน	 37	 หน่วยศึกษาวิจัยทางคลินิกทั่วโลกที่ได้รับทุน

สนับสนนุจากสถาบนัโรคภมูแิพ้และโรคตดิเชือ้แห่งชาต	ิ(NIAID)	ให้ท�าการวจิยัทางคลนิกิ		

เกี่ยวกับการรักษาและการป้องกันเอชไอวี/เอดส์	 ตั้งแต่เดือนธันวาคม	พ.ศ.	 2556	

ถึงเดือนพฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2563	 มีหน่วยศึกษาวิจัยทางคลินิกเพียง	 11	 แห่ง 

ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาและมีเพียง	 2	 หน่วยศึกษาวิจัยทางคลินิกเท่าน้ัน 

ในทวปีเอเชยี

	 แหล่งวจิัยทางคลนิกิ	(CRSs)	ของ	THAI	CTU	เป็น	3	แหล่งวจิัยทางคลนิกิ

จากจ�านวน	 109	 แหล่งวิจัยทางคลินิกทั่วโลก	 ซึ่งในจ�านวนนี้มีเพียง	 8	 แห่งที่อยู่ 

ในทวปีเอเชยี	และมเีพยีง	4	แห่งเท่านั้นในประเทศไทย		
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 THAI	CTU

	 THAI	CTU	มแีหล่งวจิัยทางคลนิกิ	3	แห่ง	(CRSs)	โดย	2	แห่งอยู่ที่มหาวทิยาลัย

เชยีงใหม่	แหล่งวจิัยทางคลนิกิด้านการรักษาเอชไอวี	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	(31784)	และ

แหล่งวิจัยทางคลินิกด้านการป้องกัน	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (31458)	 และอีก	 1	 แหล่ง 

อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในกรุงเทพฯ	 [หน่วยวิจัยด้านการรักษา	 ของศูนย์วิจัยโรค

เอดส์สภากาชาดไทย	(31802)]

	 โครงสร้างองค์กร

	 THAI	 CTU	 ถึงแม้ว่าจะมีอยู่	 2	 ที่คือในเชียงใหม่และกรุงเทพฯ	 แต่ด�าเนินการ						 

โดยใช้ทมีบรหิารและทมีผู้ประสานงานร่วมกัน	 ซึ่งทมีบรหิารและประสานงานจะประกอบ

ไปด้วยสมาชกิหลกั	(ผูป้ระสานงาน)	จาก	2	สถาบนัตามทีไ่ด้แสดงในแผนภมูอิงค์กรด้านล่าง	
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 แหล่งวจิัยทางคลนิกิ	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	(CMU	CRSs)

	 ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (CMU-RIHES)																

มแีหล่งวจิัยทางคลนิกิ	2	หน่วยดังนี้

	 1.	แหล่งวจิัยทางคลนิกิด้านการรักษาเอชไอว	ีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	ด�าเนนิการ

วิจัยทางคลินิกด้านการรักษาเอชไอวี	 และโรคที่สัมพันธ์กับเชื้อเอชไอวีในผู ้ใหญ่	 

(ภายใต้เครอืข่าย	ACTG)	และในบุตรและมารดา	(ภายใต้เครอืข่าย	IMPAACT)	

    

	 2.	 แหล่งวิจัยทางคลินิกด้านการป้องกันเอชไอวี	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่										

ด�าเนินการวิจัยทางคลินิกด้านการใช้ไมโครบิไซด์ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี										

(ภายใต้	MTN)	

 โครงสร้างองค์กร

	 ถงึแม้ว่าจะมแีหล่งวจิัยทางคลนิกิ	2	หน่วยและด�าเนนิการวจิัยทางคลนิกิภายใต้	

3	เครอืข่ายศกึษาวจิัยทางคลนิกิ	สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	 

ได้ด�าเนินการร่วมกันโดยใช้การบริหารหลักและทีมสนับสนุนการวิจัยเดียวกันตามที่ได้	

แสดงในแผนภูมอิงค์กรด้านล่าง	
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งานวิจัยเด่นด้านเอดส์ของสถาบันฯ
รศ.	นพ.เกรียงไกร		ศรีธนวิบุญชัย

	 คงมีโอกาสไม่บ่อยครั้งนักที่หน่วยงานด้านการวิจัยสักแห่งหนึ่ง	 จะมีโอกาส							

ร ่วมสร้างผลงานทางวิชาการที่มีความส�าคัญหลายเรื่องอย่างต่อเนื่องยาวนาน																		

และองค์ความรูท้ีไ่ด้จากผลงานเหล่านี้ได้ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงตลอดจนพฒันาการ

อย่างมากต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ	 บทความต่อไปนี้บอกเล่าเรื่องราว							

เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ส�าคัญเกี่ยวกับเอดส์	 4	 โครงการ	 ที่สถาบันฯ	 ได้มีโอกาสร่วม				

ด�าเนนิงานในช่วงสบิกว่าปีที่ผ่านมา
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พาไทย	พาไทยไปไหน	พาไทยปลอดเอดส์
	 การตรวจหาสถานะการตดิเชื้อเอชไอวี	เป็นจดุน�าเข้าส�าคญัทีส่ดุทีเ่ชือ่มโยงเข้าสู่

บริการป้องกันการติดเชื้อในผู้ที่ผลตรวจเป็นลบ	 และการได้รับการดูแลรักษาอย่าง						

เหมาะสมในผู้ที่ผลตรวจเป็นบวก	 แต่ที่ผ่านมาคนไม่ค่อยอยากตรวจเอดส์ด้วยเหตุผล			

หลายประการ	 ตั้งแต่ไม่ตระหนักถึงความจ�าเป็น	 หรือเสี่ยงแต่ก็กลัวจะรู้ว่าตนเองติดเชื้อ	

เกรงจะถกูคนอืน่รงัเกยีจ	ท�าให้ไม่กล้าตรวจ	และทีส่�าคญัคอืความไม่สะดวก	ทีต้่องเดนิทาง

ไปสถานพยาบาล	ผ่านขัน้ตอนการรับบรกิารที่ยุ่งยาก	เสยีเวลามาก	ฯลฯ	โครงการพาไทย	

(Project	Accept	Thailand)	เกดิมขีึ้นโดยมุ่งที่ก�าจัดข้อจ�ากัดเหล่านี้ให้ได้

	 เสียงสะท้อนเมื่อแรกที่ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าโครงการพาไทยจะจัดหน่วยเคลื่อนที่

ไปตามหมู่บ้าน	 และชุมชนต่างๆ	 ในชนบทของจังหวัดเชยีงใหม่	 รณรงค์ให้ความรู้	 ท�าการ

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้คนในชุมชนมารับการตรวจเลือดเอดส์แบบเปิดเผย											

ล้วนเป็นไปในท�านองเดยีวกนัคอื	“ไม่ได้ผลหรอก”	“ใครทีไ่หนจะกล้ามาตรวจ”	แต่ท้ายทีส่ดุ	

โครงการนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า	 เราสามารถท�าให้คนต้องการตรวจเลือดเอดส์ได้																		

ผ่านกระบวนการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	การปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชน

ต่อเรื่องเอดส์	 ให้ผู้น�าชุมชนปฏิบัติเป็นตัวอย่าง	การจัดกิจกรรมเสริมที่มีความสนุกสนาน	

และปรับเวลาการให้บริการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน	 โดยตลอด	 3	 ปีครึ่ง

ของการให้บริการ	 มีผู ้มารับการตรวจเลือดเอดส์ในโครงการนี้ถึงเกือบสองหมื่นราย	

สอดคล้องกับเนื้อเพลงประชาสัมพันธ์โครงการที่ว่า	พาไทย	 พาไทยไปไหน	 พาไทย		

ปลอดเอดส์	 แต่ก็มีค�าถามต่อไปว่า	 จะท�าอย่างไรที่จะขยายแนวคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติที่						

ทั่วถงึและกว้างขวาง	เพื่อให้คนไทยเข้าถงึการตรวจเลอืดหาการตดิเชื้อเอชไอวเีพิ่มขึ้น
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iPrEx	ใช้ถุงยางไม่ได้เหรอ	ก็กนิยาป้องกันเอาสิ
	 คงไม่มีใครเถียงว่าเอชไอวีติดต่อผ่านทางการเพศสัมพันธ์มากที่สุด	และถุงยาง

อนามัยคืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีผ่านช่องทางนี้					

แต่เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนระหว่างคนสองคน	 และด้วยเหตุผล

มากมายท�าให้บ่อยครั้งก็ไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ทั้งๆ	 ที่รู้ว่าการจะมีเพศสัมพันธ์		

ครั้งนั้นๆ	 มีความเสี่ยง	 แล้วจะมีวิธีอื่นไหมที่จะเป็นทางเลือกส�าหรับการป้องกันเอชไอวี		

จากการมเีพศสัมพันธ์	อย่าบอกนะว่าถ้าใช้ถุงยางอนามัยไม่ได้ก็ไม่ต้องมเีพศสัมพันธ์สิ

	 ก่อนหน้าจะมีโครงการวิจัย	 iPrEx	 ยาต้านไวรัสเอดส์ใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อ							

เอชไอวแีละผู้ป่วยเอดส์เป็นหลัก	มกีารน�ามาใช้ในด้านการป้องกันการตดิเชื้อบ้างก็เฉพาะ

ในกรณีหลังเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแล้ว	 ที่เรียกว่า	 Post	 Exposure	 Prophylaxis																	

เช่นในกรณีของอุบัติเหตุของมีคมทิ่มต�าในบุคลากรทางการแพทย์	 หรือถูกข่มขืน	 เป็นต้น	

โครงการ	 iPrEx	 มีแนวคิดว่า	 หากเราน�ายาต้านไวรัสมาใช้ป้องกันเอชไอวีล่วงหน้า														

ก่อนมีความเสี่ยงจะได้ผลหรือไม่	 จึงได้มีการด�าเนินงานวิจัยในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ	์		

กับชายซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีค่อนข้างสูง	 และขณะเดียวกัน 

กม็ปัีญหามากในการใช้ถงุยางอนามยั	โดยผลการศกึษาพบว่า	การกนิยาต้านไวรสัล่วงหน้า

ก่อนมเีพศสมัพนัธ์สามารถป้องกนัการตดิเชื้อเอชไอวไีด้	โดยในผูท้ีก่นิสม�า่เสมอจะมโีอกาส

ติดเชื้อต�่ามาก	 จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอว	ี โดยเฉพาะ	

อย่างยิ่งในผู้ที่ไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้

	 ความท้าทายต่อไปคือจะน�าองค์ความรู้ที่ส�าคัญนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคน

ทั่วไปอย่างไร	 ค�าถามส�าคัญเช่น	 ความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนคลนิกิ

บรกิารต่างๆ	ในการให้ค�าปรกึษาและให้บรกิาร	กองทุนประกันสุขภาพต่าง	ๆ	ควรจ่ายค่า

ยาให้ส�าหรับกรณนีี้หรอืไม่	ความจ�าเป็นที่ต้องตรวจเลอืดให้แน่ใจก่อนว่าไม่ตดิเชื้อเอชไอว	ี

ยาทีใ่ห้เพือ่การนี้จะท�าให้เกดิเชื้อดื้อยาเพิม่ขึ้นหรอืไม่	และผลข้างเคยีงระยะยาวจากตวัยา	เป็นต้น
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HPTN	052	เมื่อการรักษากลายเป็นการป้องกัน…ด้วย
	 โครงการนี้เริม่มาจากสมมตฐิานทีว่่า	ถ้าเราให้การรกัษาผูต้ดิเชื้อด้วยยาต้านไวรสั

แต่เนิ่นๆ	 จนระดับไวรัสในกระแสเลอืดลดต�่าลงมากถงึจนวัดไม่ได้	 จะช่วยลดโอกาสเสี่ยง

ของคู่ครองของผู้ติดเชื้อจากการติดเชื้อเอชไอวีผ่านทางเพศสัมพันธ์หรือไม่	 แนวคิดนี้										

ดูเหมือนจะง่ายหากมองจากมุมมองในปัจจุบัน	 แต่เมื่อกว่าสิบกว่าปีที่แล้วตอนก่อนที่จะ

เริ่มโครงการนี้ต้องถือว่าเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่มาก	 และเมื่อต้องแปลงให้เป็นงานวิจัย	

ทางคลนิกิที่มคีุณภาพ	สามารถตอบค�าถามได้จรงิๆ	ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย	เนื่องจากต้องหา

คู่รักที่มีผลเลือดต่างกัน	 คือคนหนึ่งติดเชื้อคนหนึ่งไม่ติดเชื้อ	 ทั้งคู่ต้องทราบผลเลือด 

ของกนัและกนั	ผูต้ดิเชื้อต้องมรีะดบัภมูคิุม้กนัทีเ่หมาะสม	และต้องหาคูล่กัษณะดงักล่าวให้

ได้จ�านวนมากเพยีงพอแล้วตดิตามดแูลรกัษาไปเป็นเวลานานหลายปี	อย่างไรกต็ามในทีส่ดุ

ผลการศึกษาที่ออกมาก็เป็นไปตามสมมติฐาน	 คือการรักษาด้วยยาต้านไวรัสช่วยป้องกัน

การถ่ายทอดเชื้อให้คู่ได้จรงิ

	 ผลการศกึษาของโครงการนี้เป็นทีม่าของวล	ี“การรกัษาเสมอืนการป้องกนั”	หรอื	

“Treatment	 as	 Prevention”	 ถือเป็นการปฏิบัติแนวคิดเกี่ยวกับยาต้านไวรัสว่า	 ไม่ใช่มีไว ้

เพือ่การดแูลรกัษาผูต้ดิเชื้อเอชไอวเีท่านัน้	แต่การรกัษาผูต้ดิเชื้อยงัสามารถป้องกนัการแพร่

เชื้อให้ผูอ้ืน่ได้อกีด้วย	องค์ความรูน้ี้มคีวามส�าคญัเป็นอย่างมาก	และเป็นทีม่าของมาตรการ

ตลอดจนแนวทางทางการแพทย์และสาธารณสุขต่างๆ	 ในปัจจุบัน	 ที่เกี่ยวกับการแก้ไข

ปัญหาเอดส์	ซึ่งเน้นไปที่การให้ผู้ตดิเชื้อทุกคนทราบสถานะการตดิเชื้อของตนเอง	น�าเข้าสู่

การรักษา	 และให้การดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งหากท�าให้จริง 

จะน�าไปสู่การยตุปัิญหาเอดส์ในทีส่ดุ	จงึน่าจะไม่เป็นการเกนิเลยหากจะกล่าวว่า	โครงการ					

HPTN	052	เป็นโครงการวจิัยที่ส�าคัญที่สุดโครงการหนึ่งในเรื่องเอชไอวเีอดส์	
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START	 จิ๊กซอว์ทางวิชาการที่ส�าคัญตัวสุดท้ายเกี่ยวกับ		

การใช้ประโยชน์จากยาต้านไวรัส
		 ตอนที่ประเทศไทยประกาศนโยบายให้เริ่มยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ที่		

ทุกระดับภูมิคุ้มกัน	 (any	 CD4	 level)	 เมื่อเดือนตุลาคม	 2557	 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศ			

แรกๆ	 ของโลกนั้น	 มีค�าถามเกิดขึ้นในใจของคนท�างานเอดส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร

ทางการแพทย์จ�านวนมากว่า	แนวทางนี้ให้ความส�าคญักบัการใช้ยาต้านไวรสัเป็นเครือ่งมอื

ทางสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีมากเกินไป	 และให้ความส�าคัญ													

กับสุขภาพและประโยชน์ที่จะเกิดกับตัวผู้ติดเชื้อเองที่เป็นผู้กินยาน้อยเกินไปหรือเปล่า	

เนื่องจาก	ณ	เวลานัน้	แม้จะมขี้อมูลที่ชัดเจนจากโครงการ	HPTN	052	ว่าการกนิยาต้าน

ไวรัสจะช่วยยับยัง้การแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่น	แต่ก็ยังไม่มหีลักฐานทางการแพทย์ที่แสดง

ถึงประโยชน์อย่างชัดเจนของการกินยาส�าหรับผู้ติดเชื้อเองที่มีระดับภูมิคุ้มกันยังสูงอยู่					

คือมีระดับ	 CD	 4	 สูงมากกว่า	 500	 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรขึ้นไป	 เมื่อเทียบกับผล						

ข้างเคยีง	และการต้องเริ่มกนิยาไปตลอดชวีติ

	 อย่างไรก็ตามในที่สุดข้อสงสัยนี้ก็ยุติลง	 เมื่อมีการประกาศผลการศึกษาของ

โครงการวิจัย	 START	 (Strategic	 Timing	 of	 AntiRetroviral	 Treatment)	 ซึ่งสถาบันฯ														

เป็นหนึ่งในศูนย์วจิัยที่ร่วมด�าเนนิการศกึษานี้	ว่าการเริ่มยาแต่เนิ่นๆ	ที่ระดับ	CD4	มากกว่า	

500	 นอกเหนือจะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีแล้ว	

ตวัผูป่้วยเองกย็งัได้รบัประโยชน์โดยตรงคอืช่วยลดโอกาสเสีย่งต่อการเจบ็ป่วยและเสยีชวีติ

ลงได้ด้วย	ผลการศกึษาโครงการนี้จงึถอืได้ว่าเป็นจิก๊ซอว์ทางวชิาการเกีย่วกบัยาต้านไวรสั

ทีส่�าคญัตวัสดุท้ายทีม่าเตมิเตม็องค์ความรู	้ท�าให้ต่อไปนี้แพทย์และบคุลากรทางการแพทย์

มขี้อมูลทางวชิาการที่ท�าให้มั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องสั่งจ่ายยาต้านไวรัสให้กับผู้ป่วย
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	 และที่กล่าวมาคือส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับงานวิจัยด้าน		

เอชไอวีเอดส์ของสถาบันฯ	 และได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทอย่างส�าคัญในการม	ี						

ส่วนร่วมในการเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางวิชาการที่น�าไปสู่นโยบายและมาตรการ					

ทางสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ทั้งในระดับชาติและระดับโลก									

ซึ่งสถาบันฯ	 จะยังคงมุ่งมั่นในการด�าเนินงานวิจัยด้านเอชไอวีเอดส์อย่างต่อเนื่อง		

ต่อไปในอนาคต
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	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้รับโล่ประกาศ

เกยีรตคุิณองค์กรทีม่ผีลงานยอดเยีย่มและดเีด่นในการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหา		ยาเสพตดิ	

ประจ�าปี	2558	ณ	หอประชุมใหญ่	กรมประชาสัมพันธ์	โดยม	ีพลเอกประยุทธ์		จันทร์โอชา	

นายกรัฐมนตรี	เป็นประธานในพธิ	ีและมอบโล่ประกาศเกยีรตคิุณ	เมื่อวันที่	26	มถิุนายน	

2558	จากการสัง่สมประสบการณ์การท�างานของนกัวจิยัด้านสารเสพตดิ	ของสถาบนัวจิยั

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ผลักดันให้สถาบันฯ	 เป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่น	 ในการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติด	 โดยศึกษาวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยให้เป็นประโยชน์สูงสุด	 

ต่อการวางนโยบายและการด�าเนนิการป้องกนัถงึปัญหาสขุภาพทีเ่กดิจากการเสพสารเสพตดิ 

และนักวิจัยที่สั่งสมประสบการณ์ต่อยอดจนเป็นงานวิจัยเด่น	 สามารถแก้ปัญหา 

ด้านสารเสพตดิได้มากมาย	หนึ่งในนัน้คอืคุณกนษิฐา		ไทยกล้า	และเธอก็ได้รับโล่ประกาศ

เกยีรตคุิณดเีด่นด้านการส่งเสรมิการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	ประจ�าปี	2558	จากส�านกังาน

ป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิพร้อมกับสถาบันฯ	อกีด้วย

	 งานวิจัยของคุณกนิษฐาส่งผลให้กับระดับนโยบายของประเทศ	 ให้ได้เข้ามา

พจิารณาเพื่อที่จะก�าหนดเป็นนโยบายในการรณรงค์	หรอืการงด	ละ	ลดเลกิ	สารเสพตดิ

หรอืแอลกอฮอล์เป็นจ�านวนมาก	

งานวิจัยเด่นด้านสารเสพติด

จากใจ	และผลงานนักวิจัยด้านสารเสพติด
คุณกนิษฐา		ไทยกล้า
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	 คุณกนิษฐาเล่าว่าได้ท�าการส�ารวจจุดจ�าหน่ายรอบสถานศึกษาทั้งในพื้นที่										

ภาคเหนือ	 และจังหวัดเชียงใหม่	 ด้วยการเดินส�ารวจทุกจุดจ�าหน่ายและน�าเทคโนโลย	ี							

ทางภมูศิาสตร์สารสนเทศมาช่วยในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2552	

จนถึงปี	 พ.ศ.	 2557	 และได้จัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายในการที่ลดการเข้าถึงจุดจ�าหน่าย	

ของเยาวชนรอบสถานศกึษาจนกลายเป็นประกาศส�านกันายรฐัมนตรเีรือ่งก�าหนดสถานที่

หรอืบรเิวณห้ามขายเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์รอบสถานศกึษา	พ.ศ.	2558	

	 นักดื่มหลายท่านคิดว่าท่านดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายมีระดับหรือตัววัด

อย่างไรว่าเราดืม่เข้าไประดบัไหนทีจ่ะท�าให้เรามปีรมิาณแอลกอฮอล์สะสมไว้ในร่างกายเรา

มากน้อยเพยีงไหน	นี่คอืสิ่งที่คนทั่วไปคาดไม่ถงึ	แต่คุณกนษิฐาคดิและท�าได้โดยจัดท�าเป็น

เครื่องมอืการช่วยค�านวณปรมิาณการดื่มที่เป็นมาตรฐาน	ที่ชื่อว่า	“Thai	Drinking	Survey	

Guide”	เครือ่งมอืดงักล่าวได้ถกูน�าไปใช้ในการส�ารวจสขุภาพประชาชนไทย	และการส�ารวจ

ประมาณการผู ้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประเทศไทย	 ทั้งนี้งานวิจัยทางด้าน											

สารเสพติดทั่วประเทศได้น�าผลงานนี้ไปอ้างอิงและใช้กันอย่างกว้างขวาง	นอกจากนี้ยังได้

รวบรวมประสบการณ์ที่ได้สัมผัสกับทั้งผู้เสพและผู้ค้าสารเสพติดโดยได้รวบรวมเป็น	

Pocket	 book	 “นี่แหละใช่	 Street	 Name”	 ซึ่งรวบรวมภาษา	ค�าที่ใช้เรียกแทนสารเสพติด		

และมีการใช้สื่อสารในกลุ่มผู้เสพและผู้ค้าทั้งภายในประเทศไทย	 และประเทศอาเซียน	

เอกสารฉบับนี้ทางกรมพนิจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้เห็นประโยชน์	โดยขอใช้ข้อมูล

ในเอกสารเล่มนี้ส�าหรบัจดัท�าคู่มอืของกรมพนิจิและคุ้มครองเดก็และเยาวชน	เช่นเดยีวกบั

ทางส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 ได้ใช้เล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้น

ในการจัดท�าสารานุกรมสารเสพตดิของประเทศไทย		



89

	 “คุก”	เป็นสถานที่ปิด	ก�าแพงสูง	มปีระตู	ลูกกรเหล็กที่แน่นหนา	ผู้คนที่อยู่ในนัน้

เป็นผู ้ที่กระท�าความผิดตั้งแต่คดีเล็กน้อย	 อย่างเช ่น	 ลักทรัพย์	 ท�าร ้ายร่างกาย																						

เสพยาเสพติด	 นักค้ายาเสพติดทั้งรายย่อยและรายใหญ่	 จนกระท่ังฆ่าคนตายเป็นต้น									

พอพูดค�าว่า	 “คุก”	 หลายคนเกิดความรู้สึกกลัว	 และเธอคนนี้ก็กลัวเช่นกัน	 คุณกนิษฐา				

เล่าให้ฟังว่า	 ความกลัวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความกลัวที่เกิดจากความคิดที่ไม่อยากที่จะต้อง

เข้าไปอยูใ่นนัน้	แต่เมือ่ต้องเข้าไปสมัผสับรรยากาศทีอ่ยูห่ลงัก�าแพงสงูในฐานะของคนท�างาน	

ความกลวักลบักลายเป็นความตืน่เต้นความท้าทาย	และความอยากรูอ้ยากเหน็	และในการ

เข้าไปท�างานวจิัยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องขัง	 มุมมองที่มตี่อผู้กระท�าความผดิได้เปลี่ยนไป	

กลายเป็นความเข้าใจ	 และอยากที่จะให้โอกาสแก่เขาและเธอเหล่านั้นได้มีโอกาสท�าในสิ่ง

ที่ถูกและดกีับตนเอง	ผู้อื่น	สังคม	และประเทศชาต	ิไม่ว่าจะยังอยู่ในคุก	หรอืได้รับอสิรภาพ

แล้วก็ตาม	 ตามแนวทางของเธอที่ใช้สารเสพติดในการน�าเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้	 

งด	ละ	ลด	และเลกิ	สารเสพตดิ	ได้เข้าไปคุยกับผู้ต้องมากมายหลายครัง้	จนท�าให้ผู้ต้องหา

ไว้ใจ	 และเธอก็มองว่าการที่จะสื่อสารกับคนเหล่านี้ได้เข้าใจเรื่องสารเสพติดดีที่สุด	 

คือผ่านทางกิจกรรม	 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงสอดแทรกเนื้อหาในเรื่อง 

ของสารเสพติด	 อันตราย	 และสิ่งที่ท�าร้ายกับผู้เสพ	 และสิ่งนี้ก็คือก้าวแรกที่ท�าให้เธอคิด 

ที่จะพัฒนาเกมส์	 ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสื่อ	 สื่อหนึ่งที่ท�าให้ผู ้ต้องขังได้เข้าใจถึงโทษภัย 

ของสารเสพตดิ	และเมื่อออกจากคุก	ก็จะไม่หันกลับมาใช้มัน	เกมส์นี้มชีื่อว่า	เกมปลอดภัย

ไว้ก่อนจากสารเสพตดิ	(SAP	GAME)
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	 ในระหว่างทีค่ดิค้นประดษิฐ์เกมส์นี้ขึ้นมาได้น�าไปทดลองใช้กบัหลายกลุม่ตวัอย่าง	

ไม่ว่าจะน�าไปทดลองใช้กับกลุ่มสามเณร	 ผู้ต้องขังเด็กในสถานพินิจ	 นักเรียน	 นักศึกษา				

และบุคคลทั่วไป	 ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ให้ความรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยงจากการใช	้								

สารเสพติด	 อันตรายและผลกระทบจากการใช้สารเสพติด	 ความรู ้ด ้านกฎหมาย																

และเกมนี้ได้	 มีค�าสั่งให้ใช้กับสถานพินิจเด็กทั่วประเทศ	 เรือนจ�า	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง							

กบัการบ�าบดัของสาธารณสขุ	และชมุชนต่างๆ	น�าไปใช้กบัมหาวทิยาลยัในภาคเหนอืทัง้หมด

และต่อมาก็ได้พัฒนาเกมส์ในเวอร์ชั่นที่	 2	 เรียกว่า	 เกมแอลด้า	 (ELDA	 GAME)	 มิติใหม่						

ของสื่อที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจากการใช้สารเสพติด	 ความรู ้ 

ด้านกฎหมาย	เพื่อการป้องกันการใช้สารเสพตดิ	เหมาะส�าหรับทุกกลุ่มอายุ	และเป็นเกมที่

พัฒนามา	2	ภาษา	(ทัง้ไทยและอังกฤษ)	และได้น�าไปให้งาน	Training	Workshop	for	Youth								

Leaders	 on	 Social	 Development	 and	 Drug	 Abuse	 Prevention	 2015	 วันที่	 25-26												

พฤษภาคม	 2015	 ที่	 Greater	 Mae	 Khong	 Lodge	 จ.เชียงราย	 จาก	 10	 ประเทศ																

ประเทศบรูไน	กัมพูชา	อนิโดนเีซยี	ลาว	มาเลเซยี	เมยีนมาร์	ฟิลปิปินส์	สงิคโปร์	เวยีดนาม	

ภูฏาน	และไทย
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เมื่อสถาบันฯ	“วิจัยฝุ่น...หมอกควัน”
ดร.ทิพวรรณ	ประภามณฑล

	 “ข้อมลูจากงานวจิยั”	เป็นสิง่จ�าเป็นทีจ่ะต้องมเีพือ่ทีต่อบปัญหา	“หมอกควนั”	

ให้กับสังคม	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบเพื่อที่จะน�าไปแก้ไขปัญหา 

ได้ตรงจุดมากขึ้น

ตัวอย่างภาพไฟไหม้ป่าและการเผา

เศษวัสดุจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพด	

ในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม่

งานวิจัยเด่นด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

 “วจิยัฝุน่”	แต่ไหนแต่ไรมามกัเข้าใจ

ว่า	 “ตกงาน	 ไม่มีงานท�า” สมัยนี้	 อาจจะ

ไม่ใช่..มีทุนให้ท�าวิจัย	 (ค่อนข้างมาก!)	 

เพื่อใช้แก้ปัญหาให้ถูกจุด

	 ในเดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 2550	 ท้องฟ้า 

ภาคเหนือตอนบนเกิดอาการ	 “ฟ้าปิด”เต็มไป

ด้วยมลพษิทางอากาศ	ทีเ่รยีกว่า		“หมอกควนั”	

ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	 และยังเกิดอย่าง 

ต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจบัุน	(พ.ศ.	2558)	เป็นปีที	่9 

โดยล่าสุดในวันที่	17	มนีาคม	2558	ที่ผ่านมา

มีฝุ ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม	 10	 ในอากาศ	 

(ค่าเฉลี่ย	24	ชั่วโมง)	สูงถงึ	292	ไมโครกรัมต่อ							

ลูกบาศก์เมตร	 (จากสถานีตรวจวัดคุณภาพ

อากาศทีศ่นูย์ราชการจงัหวดัเชยีงใหม่)	ซึง่เกนิ

ค่ามาตรฐานถึง	 2.4	 เท่า	 (ค่ามาตรฐานของ

ประเทศไทย	 เท่ากับ	 120	 ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร)	
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	 มลพิษทางอากาศ	 หรือ	 หมอกควัน	 (จริงแล้ว	 เป็นควันล้วนๆ	 ไม่มีหมอกแล้ว 

ในเดอืนมนีาคม!)	มผีลกระทบหลายภาคส่วน	อาท	ิผลกระทบสขุภาพเฉยีบพลนัในกลุม่เปราะบาง 

อาทิ	 กลุ่มเด็ก	 กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง	 ท�าให้ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยขึ้นจากอาการก�าเริบของ		

โรคหดืหอบ	โรคหัวใจ	ผลกระทบสขุภาพในระยะยาว	เช่น	โรคมะเรง็ปอด	เพราะในฝุน่ละออง

ในอากาศมีสารพิษหลายชนิดเกาะอยู่	 จึงเป็นโอกาสให้นักวิจัยน้อยใหญ่ได้รวมกลุ่มขอทุน			

ท�าวจิัย	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2550	เป็นต้นมา

ตัวอย่างภาพการประชุมเรื่องหมอกควันในการประชุมหัวหน้าส่วนระดับ

จังหวัด	และการให้ข้อมูลในการประชุมก�านันผู้ใหญ่บ้านในภาคเหนอืตอนบน

ภาพเปรยีบเทยีบขนาดของฝุ่นพเีอ็ม10

ซึ่งเล็กกว่าเส้นผมของคนประมาณ	7	เท่า

	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ		

มีห ้องปฏิบัติการพิษวิทยา	 ที่สามารถ

วิเคราะห์ฝุ ่นหาสารพิษที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพได้	 (ขอขอบคุณ	 ศาสตราจารย์	

นพ.ธีระ	 ศิริสันธนะ	 อดีตผู ้อ�านวยการ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ	ทีไ่ด้พฒันา

ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา	 ท�าให้สามารถใช	้	

ท�าวิจัยสารพิษต่างๆ	 อาทิ	 สารเคมีก�าจัด	

ศัตรูพชื	สารพษิจากหมอกควัน)
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	 ยิ่งไปกว่านั้น	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 มีต้นทุนเดิมมานานหลายสิบป	ี								

ในการท�าวิจัยในมนุษย์	 ส่วนของห้องปฏิบัติการพิษวิทยานั้น	 มีความรู ้ความช�านาญ														

การประเมินการรับสัมผัสเข้าสู ่ร ่างกาย	 (Internal	 dose	 exposure	 assessment)	 

จากการรับสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	 โดยการตรวจเลือด	 น�้านม	 ปัสสาวะ	 ซึ่งสามารถ

ประยกุต์กบัการรบัสมัผสัสารพษิจากหมอกควนัได้เป็นอย่างดี	และมผีลงานด้านสารเคมกี�าจดั									

ศัตรูพืชและสุขภาพ	 ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในฐานข้อมูล	 PubMed,	 Scopus	 มากกว่า									

20	 เรื่อง	 ส�าหรับผลงานวิจัยด้านผลกระทบหมอกควันกับสุขภาพ	 ก�าลังด�าเนินงานวิจัย							

และได้มผีลงานตพีมิพ์ในวารสารบ้างแล้ว

	 ในส่วนของการวดัสารพษิในสิง่แวดล้อมกเ็ช่นเดยีวกนั	แม้ว่าจงัหวดัเชยีงใหม่มสีถานี

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ	 2	 สถานี	 คือ	 ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	 และที่ศูนย์ราชการ 

จังหวัดเชยีงใหม่	ในสังกัดกรมควบคุมมลพษิ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม	

โดยมกีารตรวจวัดสารมลพษิ	5	 ชนดิ	ประกอบด้วย	ฝุ่นพเีอ็ม10	 (PM10)	ก๊าซไนโตรเจนได 

ออกไซด์	(NO2)	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	(CO)	ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์	(SO2)	และก๊าซโอโซน	

(O3)	 (aqmthai.com	 or	 air4thai.pcd.go.th)	 เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ	 ซึ่งจะมีสถานีตรวจวัด

คุณภาพอากาศเฉพาะในอ�าเภอเมอืงเท่านัน้	โดยปรมิาณฝุ่นละอองในอากาศที่วัดจากสถานี

ในเมืองเหล่านี้	 จะไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์ในพื้นที่ห่างไกลได้	 ซึ่งทางหน่วยวิจัย 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 มีเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง 

ฝุ่นละออง	ขนาดเล็กในอากาศ	พเีอ็ม10	และพเีอ็ม	2.5	(PM10	และPM2.5)	รวมทัง้การวัด

ปรมิาณฝุน่ตามเวลาจรงิ	(real-time	monitor)	ซึง่สามารถท�าวจิยัเกบ็ตัวอย่างในพื้นทีห่่างไกล

มาศึกษาสารพิษที่เกาะบนผุ่นมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ	 (environmental	 monitoring)	 

และพิจารณาร่วมกับการตรวจการรับสัมผัสเข้าสู่ร่างกาย	 (human	 biomonitoring)	 น�าไปสู่

การประมวล	ผลกระทบสุขภาพได้

ภาพห้องปฏบิัตกิารพษิวทิยาของหน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2557	 เป็นต้นมา	 ได้มีการศึกษาติดตามผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ					

(โรคอดุกัน้เรื้องรงั	และโรคหดืหอบ)	เพือ่ศกึษาผลกระทบจากมลพษิหมอกควัน	โดยด�าเนนิงาน 

ร่วมกบัทมีแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเทพรตันเวชชานกุลูเฉลมิพระเกยีรต	ิ 60	พรรษา 

(โรงพยาบาลแม่แจ่มเดมิ)	 และอาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 

และมกีารให้ความรู้แก่น้องๆ	เด็กนักเรยีนระดับประถมในอ�าเภอแม่แจ่ม	และอ�าเภออมก๋อย	

จังหวัดเชยีงใหม่	ได้เรยีนรู้เรื่องหมอกควัน	และผลกระทบสุขภาพพร้อมกันไปด้วย

ตัวอย่างภาพเครื่องเก็บตัวอย่างและตรวจวัดปรมิาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก

พเีอ็ม10และพเีอ็ม2.5	ในอากาศ	ณ	อาคาร	3	สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์

สุขภาพ	(ซ้าย)	และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล	เฉลมิพระเกยีรติ

60	พรรษา	อ�าเภอแม่เจ่ม	จังหวัดเชยีงใหม่	(ขวา)

ภาพกจิกรรมการเก็บตัวอย่างปัสสาวะในเด็กนักเรยีนเพื่อตรวจการสัมผัส

สารมลพษิทางอากาศ	(ซ้าย)	และการให้ความรู้เรื่องหมอกควันและสุขภาพ

แก่เยาวชน	(ขวา)
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	 งานวิจัยด้านหมอกควันของหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 ตั้งแต่ปี							

พ.ศ.	2550	ถงึ	2558	ท�าให้ได้ข้อมูลโดยเฉพาะจังหวัดเชยีงใหม่	ดังนี้

	 1.	หมอกควันในแอ่งเชยีงใหม่-ล�าพูน	ที่เกดิในช่วงเดอืนกุมภาพันธ์	ถงึเดอืนมนีาคม

มาจากนอกเมืองในพื้นที่ใกล้เคียง	 ที่มีการเผาในที่โล่ง	 เช่น	 การเผาเศษวัสดุเกษตร																

และการเผาป่า

	 2.	ปรมิาณฝุ่นละอองในอากาศ

	 -	ในช่วงฤดูฝน	(พฤษภาคม	ถงึ	กันยายน)	มคี่าฝุ่นพเีอ็ม10	อากาศเฉลี่ย	24	ชั่วโมง	

ต�า่กว่า	50	ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร	ทัง้ในเมอืงและนอกเมอืง	ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ขององค์การ

อนามัยโลก	

	 -	ในช่วงฤดหูนาว	และปลายฤดหูนาว	(ตุลาคม	ถงึ	มกราคม)	ฝุ่นพเีอม็10	ในอากาศ

ในพื้นที่นอกเมือง	 จะสูงกว่าในเมือง	 ส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาขยะในชุมชนโดยเฉพาะ														

ในชานเมือง	 และนอกเมืองที่ระบบการจัดเก็บขยะยังไม่มีประสิทธิภาพ	 งานวิจัยพบว่า							

ระดบั	background	level	ของฝุน่พเีอม็10	ในชมุชนรอบนอกจะสงูกว่าในเมอืงซึง่มกีารห้ามเผา

ในที่โล่งอย่างเคร่งครัด

	 -	 ในช่วงฤดูแล้ง	 (กุมภาพันธ์	 ถึง	 เมษายน)	 ฝุ่นพีเอ็ม10	 ในอากาศ	 จะเพิ่มสูงขึ้น						

ทัง้พื้นที่ในเมอืงและนอกเมอืง

	 3.	 ประชากรกลุ่มเสี่ยง	 เช่น	 กลุ่มเด็ก	 ได้รับสัมผัสสารพอลิไซคลิก	 อะโรมาติก	

ไฮโดรคาร์บอน	หรอื	พเีอเอช	(Polycyclic	aromatic	hydrocarbons,	PAHs)	โดยการตรวจสาร

เมตาโบไลต์	(Surrogate	biomarker)	ของพเีอเอช		ได้แก่	สาร	1-โอเอชพ	ี(1-hydroxypyrene,	

1-OHP)	 ในปัสสาวะ	 พบว่า	 เด็กในเมืองและนอกเมือง	 มีสาร	 1-โอเอชพี	 แตกต่างกัน 

อย่างมนียัส�าคัญ	โดยเดก็ทีอ่ยูน่อกเมอืงจะมสีาร	1-โอเอชพ	ีในปัสสาวะสงูกว่าเดก็ในตวัเมอืง	

ตัง้แต่	5	ถงึ	12	เท่า	ซึ่งอาจอนุมานได้ว่า	เด็ก	หรอืประชาชนในพื้นที่มกีารเผา	หรอืมแีหล่ง

ก�าเนดิหมอกควัน	จะมคีวามเสี่ยงต่อการเกดิโรคเรื้อรัง	ในระยะยาวได้มากกว่า	

	 นอกจากนี้	 ยังพบว่า	 สารบ่งชี้การเกิดสภาวะความเครียดออกซิเดชัน	 (Oxidative	

stress	 biomarkers)	 ในร่างกายได้แก่	 สาร	Malondialdehyde	 (MDA)	 ในตัวอย่างลมหายใจ	

(exhaled	 breath	 condensate)	 ของเด็กในช่วงที่ระดับฝุ่นละอองพีเอ็ม10	 ในเมืองเชียงใหม่		

เพิ่มขึ้นสูงมีความแตกต ่างจากช ่วงที่ระดับฝุ ่นพี เอ็ม10	 ไม ่สูง	 อย ่างมีนัยส�าคัญ																														

(Phornwisetsirikun	et	al.,	2014)
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	 รายชื่อโครงการวิจัยด้านมลพิษทางอากาศ	 (หมอกควัน)	 ที่ด�าเนินการแล้ว	

และก�าลังด�าเนนิงาน	มดีังนี้

	 1)	 รายงานโครงการวิจัย	 เรื่อง	 “การจัดล�าดับความส�าคัญการวิจัยด้านคุณภาพ

อากาศในเขตภาคเหนือตอนบน”	 คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ	 สาขาวิทยาศาสตร์										

การแพทย์	พ.ศ.	2550

	 2)	รายงานโครงการวจิัย	เรื่อง	“การพัฒนากระบวนการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพ

จากมลพิษอนุภาคฝุ่นในอากาศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน-	 กรณีศึกษาในภาคเหนือ							

ตอนบนของประเทศไทย”	ส�านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต	ิ(วช.)	พ.ศ.	2552	(GW1)

	 3)	 รายงานโครงการวจิัย	 เรื่อง	 “การประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัส

อนุภาคฝุ่นในอากาศในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย”	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย	

แห่งชาต	ิ(วช.)	พ.ศ.	2553	(GW2)

	 4)	 รายงานโครงการวิจัย	 เรื่อง	 “การขยายผลการวิจัยมลพิษทางอากาศและ									

ผลกระทบสขุภาพสูช่มุชนเพือ่การเรยีนรูแ้ละลดแหล่งก�าเนดิฝุน่ในอากาศในชมุชนภาคเหนอื

ตอนบนของประเทศไทย”	ส�านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต	ิ(วช.)	พ.ศ.	2555	(GW3)

	 5)	รายงานโครงการวจิยั	เรือ่ง	“การประเมนิการรบัสมัผสัสารมลพษิจากสิง่แวดล้อม

ในเด็กนักเรียนอนุบาล”	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)														

2554	(TUHPP1)
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	 6)	 รายงานโครงการวิจัย	 เรื่อง	 “การประเมินการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศ		

ในเด็กนักเรียนอนุบาลจากพื้นที่มีจุดความร้อนสูงในจังหวัดเชียงใหม่”	 ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ	(สสส.)	2556	(TUHPP2)

	 7)	 ก�าลังด�าเนินงานโครงการวิจัย	 เรื่อง	 “การพัฒนานักวิจัยชุมชนรุ ่นเยาว์ 

เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้มลพษิสิ่งแวดล้อม	ผลต่อสุขภาพประชาชน	และแนวทางการป้องกัน

แก้ไข:	 การศึกษาน�าร่องด้านมลพิษหมอกควันในอ�าเภออมก๋อย	 จังหวัดเชียงใหม่”	

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	2557-2558.

	 8)	 ก�าลังด�าเนินงานโครงการวิจัย	 เรื่อง	 “การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพ									

ภมูอิากาศ	มลพษิหมอกควนั	และผลกระทบสขุภาพ	ในพื้นทีม่จุีดความร้อนสงูในจังหวัดเชยีงใหม่” 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	2557-2558.

	 9)	 ก�าลังด�าเนินงานโครงการวิจัย	 เรื่อง	 “การพัฒนาชุมชนสุขภาวะจากการลด		

มลพษิหมอกควนั:	โครงการน�าร่องในอ�าเภอแม่แจ่ม	จงัหวดัเชยีงใหม่”	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	

2557-2559.	(SMOG)

	 10)	 ก�าลังด�าเนินงานโครงการวิจัย	 เรื่อง	 “การศึกษาปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม		

ของผูป่้วยมะเรง็ปอดในภาคเหนอืตอนบนของประเทศ”	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	2558-2561.
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