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           สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นใน พ.ศ. 2510 จากการเป็นศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ 

(Anemia and Malnutrition Research Center) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี และ National Institutes of Health (NIH) ต่อมาใน พ.ศ. 2521 ได้

มีการยกฐานะศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา และทุโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ เป็น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีฐานะเทียบเท่าคณะ และ

ขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ปี พ.ศ. 2551 นี้ จึงเป็นการครบรอบ 30 ปี ของการจัดตั้ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ     ในสองทศวรรษแรก (พ.ศ. 2521-

2540) และช่วงเวลาที่เป็น ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา และทุโภชนาการ (พ.ศ. 2510 - 2521) สถาบันฯ มีผลงานวิจัยดีเด่น ด้านโภชนาการ 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการวางแผนครอบครัวโดยใช้ยาคุมกำเนิดทั้งชนิดกินและชนิดฉีด ตลอดจนเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาทรัพยา-

กรบุคคลในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากทุนของ British Council และ WHO Special Programme for Research and 

Training in Tropical Diseases (TDR)

                ในทศวรรษที่ 3 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน) มีเหตุการณ์และผลงานที่เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ 

ถือเป็นเกียรติสูงสุด ความภูมิใจและความประทับใจ ดังนี้

            หากมองไปในอนาคต พวกเราจะเห็นทั้งความท้าทาย และโอกาสที่รอคอยเจ้าหน้าที่ ของสถาบันฯ อยู่ การมี พรบ.มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ พ.ศ. 2551 เมื่อเดือน มีนาคมที่ผ่านมา ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นแหล่งทุน

วิจัยของสถาบันฯ การที่รัฐบาลไทยเห็นความสำคัญของการวิจัย ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้งบประมาณวิจัยมากขึ้นทุกปี ฯลฯ 

เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ต้องเพิ่มพูนศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งงานวิจัย และงานสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้สถาบัน 

ประสบความสำเร็จ ดังเช่น 3 ทศวรรษที่ผ่านมา

(ศาสตราจารย์ธีระ  ศิริสันธนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงนำอาคันตุกะ ส่วนพระองค์มาเยือนสถาบันฯ ถึง 2 ครั้ง เมื่อเดือน 

    มกราคม 2546 และ พฤศจิกายน 2547

2) ระหว่าง พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2550 สถาบันฯ ได้รับทุนวิจัยจากต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 839.84 ล้านบาท

3) สถาบันฯ ได้ทุนวิจัยจากต่างประเทศระยะยาวจนถึง พ.ศ. 2557 คาดว่า ระหว่าง พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2557 สถาบันฯ 

    จะได้ทุนอีกประมาณ 850 ล้านบาท

4) ใน ปี พ.ศ. 2548 สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้สถาบันฯ เป็นอันดับ 1 

    ของประเทศ ของหน่วยงาน ระดับ คณะ/สถาบันฯ ที่มีศักยภาพ ด้านการวิจัย สาขาวิชา ชีวการแพทย์

5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มมีการประเมินผลการประกันคุณภาพ (QA) ของหน่วยงานระดับ คณะ/ สถาบันฯ ทุกปี ตั้งแต่ 

    ปี พ.ศ. 2545 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้คะแนนสูงสุด ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกปี ที่มีการประเมิน

3 ทศวรรษแห่งการวิจัย
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อาคารสถาบันฯ หลังที่ 1

อาคารสถาบันฯ หลังที่ 2

อาคารสถาบันฯ หลังที่ 3
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สารบัญ

3 ทศวรรษแห่งการวิจัย 1

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ในทศวรรษที่ 3

      ศ.นพ.ธีระ  ศิริสันธนะ

6

วิถีชีวิตที่ เป็น อยู่ คือ ของสถาบันฯ

      รศ.พญ. อุษา ธนังกุล

10

ชีวิตที่ผ่านมา

      ศ.นพ.กอสิน  อมาตยกุล

13

จริยธรรมการวิจัย เกิดขึ้นครั้งแรกที่สถาบันฯ

      ศ.นพ.ปัญจะ  กุลพงษ์

14

งานวิจัยของสถาบันฯ สู่มวลชนทั้ง 3 ทศวรรษ 16

การดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุง พาหะนำโรคมาลาเรีย และไข้เลือดออก 

      ดร.ละเอียด ประพันธดารา

25

เปิดมุมมองงานวิจัยมาลาเรีย

      ดร.จิระประภา วิภาษา

26

สามเรื่อง สามรส โครงการวิจัย ป้องกันโรคเอดส์ที่ชาวโลกกำลังจับตารอคอย

      รศ.นพ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์

28

งานวิจัยสารเสพติดเป็นกิ๊กกับ HIV ได้อย่างไร

      ผศ.นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์

31

แผนงานวิจัยด้านมลภาวะและอนามัยในบทบาทของ  “คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะ”

      ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล

33
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสถาบันวิจัยแทนพระองค์เมื่อวันจันทร์ที่

8 มกราคม 2516

“สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

         นับเนื่องจากการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ 

เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2512 ในชื่อ

      “ศูนย์วิจัยโลหิตและทุโภชนาการ”

สังกัดคณะแพทยศาสตร์  เป็นอาคาร  4   ชั้นซึ่ง

เป็นศูนย์วิจัยที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง

ในภาคพื้นเอเซียอาคเนย์    โดยการสนับสนุน

ค่าก่อสร้างจากรัฐบาลไทย  9 ล้านบาท 

สถาบันสาธารณสุขแห่งสหรัฐอเมริกา ( NIH) ให้

ทุนวิจัยและจัดหาอุปกรณ์การดำเนินงานวิจัย

ผ่านทางมหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ เป็นมูลค่า 

60,177,060 บาท และจากมูลนิธิ Rockefeller 

บริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และยานพาหนะถึง 

12,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้าน

โภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะทุโภชนาการ    

และภาวะโลหิตจาง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้าน

โภชนาการที่มีผลต่อเนื่องจากสาเหตุของโรคติดเชื้อ โรคแทรกซ้อนต่างๆ เพื่อก้าวสู่ภาวะโภชนาการประยุกต์ โดยการจัดตั้งศูนย์รับดูแลทารก 

ศูนย์โภชนาการเด็กก่อนวัยเรียน และเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและวิจัยด้านโลหิตวิทยาและโภชนาการของภูมิภาคนี้ อันเป็นที่มาของ

การยกฐานะขึ้นเป็น 

“สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ” สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในปี พ.ศ. 2521 ตราบจนปัจุบัน เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความร่วมมือ

ประสานงาน ส่งเสริมและดำเนินการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับปัญหา

สุขภาพและอนามัย ทั้งในด้านโภชนาการ เวชศาสตร์ประชากร 

และในด้านอื่นๆ โดยมีการดำเนินการวิจัยในรูปแบบสหสาขาวิชา 

(Multidisciplinary)
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เสด็จครั้งที่ 1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เสด็จครั้งที่ 2

สถาบันฯ แปลงโฉมในทศวรรษนี้(ทศวรรษที่ 3) 1999 - 2009

    ในทศวรรษนี้ พวกเราชาวสถาบัน มีความประทับใจ 

และเป็นเกียรติสูงสุด และความประทับใจ ดังนี้

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีได้

เสด็จทรงนำอาคันตุกะเสด็จมาเยือนสถาบันฯ ถึง 2 ครั้ง 

2 ครา เป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน ยังความซาบซึ้งในพระมหา

กรุณาธิคุณทั้งแก่สถาบันฯ และชาวสถาบันฯ ตลอดกาลนาน 

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

       การได้รับคัดเลือกจาก  NIH  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ให้เป็นหน่วยงานวิจัย ด้าน Clinical Trials Unit (CTU)  

แห่งเดียวของประเทศไทย

       ขวบปีที่ 30 ของสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งก้าวสู่จุด

สูงสุดของงานวิจัยในระดับนานาชาติ  นั่นคือได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นหน่วยงานวิจัยด้าน Clinical Trials Unit (CTU) 

แห่งเดียวของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 17 ประเทศ

ทั่วโลกที่ ได้รับทุนนี้จากNIH(สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ                    

สหรัฐอเมริกา)  

      การได้ลำดับ 1 ของประเทศ จากผลการจัดลำดับของคณะ

ต่างๆ ที่มีศักยภาพด้านการวิจัย สาขาวิชาชีวการแพทย์  โดย   

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2546 

เสด็จทรงนำคณะ TRUSTEE มหาวิทยาลัย JOHNS 

HOPKINS BLOOMBERG SCHOOL OF PUBLIC 

HEALTH

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2547 เสด็จทรงนำ

คณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จ

เจ้าฟ้ามหิดลฯ    

ความประทับใจ และเป็นเกียรติสูงสุด ความภูมิใจ 
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 เครือข่ายร่วมวิจัยในระดับนานาชาติ

        การต่อยอดในแนวนโยบายและเจตนารมณ์ของผู้บริหารจาก

รุ่นสู่รุ่น จนก้าวมา ถึง  วันนี้ โดยผู้นำคนที่ 8   ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์ธีระ ศิริสันธนะ  นำทีมชาวสถาบันฯ มา 8 ปี ในทศวรรษ

นี้ ได้เล่าอย่างภูมิใจว่า ผมเป็นหมอคนหนึ่งที่ได้เข้ามาร่วมทำงาน

วิจัยกับสถาบันฯ เมื่อหลายปีก่อน สมัยการทำวิจัยด้านโรคติดเชื้อ

และโรคเมืองร้อน ไปช่วยงานวิจัยด้านโรคเรื้อน ที่โรงพยาบาล

แมคเคน อยู่นานทีเดียวสนุกมากแต่วันนี้ผมได้มาช่วยทำงานให้กับ

สถาบันอีกครั้ง แต่คราวนี้มาช่วย 2 ส่วนคือเป็นทั้งนักวิจัยด้วยและ

เป็นผู้อำนวยการด้วย ผมได้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของ

สถาบันฯ มาโดยตลอด

        จึงขอถือโอกาสเล่าให้ฟังเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ของ

สถาบันฯ ในทศวรรษที่ 3

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการวิจัยต่างประเทศ
     - ทุนวิจัยต่างประเทศ  พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2557 
       รวม 1,700 ล้านบาท
     - พนักงานเต็มเวลา
           แพทย์     9 คน
           เภสัชกร   3 คน
           พยาบาล 34 คน
           นักเทคนิคการแพทย์  14 คน

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 3
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ตารางที่ 1

ตารางที่ 2

             สิ่งสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถาบันฯ 

ในทศวรรษที่ 3 นี้  คือ การที่สถาบันฯ มีแหล่งรายได้จากเงินทุน

วิจัยจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างการเปลี่ยน

แปลงที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ การก่อสร้างอาคารที่ 3 ของ

สถาบันฯ มูลค่า  15 ล้านบาท ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดิน 8 ล้าน

บาท และทางสถาบันฯ ได้ใช้เงินรายได้ สมทบอีก 7 ล้านบาท นอก

จากนี้ต้องจัดสรรงบประมาณภาระรายจ่ายอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในราคา

ของตัวอาคาร เช่น ลิฟท์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน เครื่องมือวิทยา

ศาสตร์พื้นฐาน ฯลฯ เพิ่มเติมอีกไม่ต่ำกว่า 12 ล้านบาท จากตาราง

ที่ 1 จะเห็นว่าสถาบันฯ ได้เงินทุนวิจัยต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ถึง 

พ.ศ. 2550 รวม 839.84 ล้านบาท

             นอกจากนี้หากมองจากปี พ.ศ. 2551 จนถึง พ.ศ. 2557 

สถาบันฯ ได้รับอนุมัติเงินทุนวิจัยระยะยาวจากต่างประเทศแล้วเป็น

จำนวนถึง 865 ล้านบาท (ตารางที่ 2) และหลังปี พ.ศ. 2557 ก็มี

ความเป็นไปได้อย่างมากกว่าสถาบันฯ จะได้รับทุนสนับสนุนในระดับ

เดิมอีกอย่างน้อย 7 ปี

  ผลงานที่สำคัญที่สุดของสถาบันฯ ในทศวรรษที่ 3 คือการ

ที่ทำให้สถาบันฯ มีความสามารถพิเศษ หรือ core competencies

ซึ่งได้ทำให้สถาบันฯ ได้ทุนวิจัยต่างประเทศจำนวนมากดังกล่าว

 core competencies นี้เป็นองค์ความรู้ที่จะติดตัวสถาบันฯ ไป

ตลอด (organization knowledge) และจะเป็นปัจจัยให้สถาบันฯ

ได้รับทุนวิจัยต่างประเทศในระดับสูงตลอดไป ผมจะพยายามอธิบาย

ให้ทราบถึงจุดเริ่มต้นและองค์ประกอบของ core competencies 

ของสถาบันฯ ดังต่อไปนี้

                 Core competencies ข้อนี้เกิดขึ้นเมื่อแหล่งทุนต่าง

ประเทศ (National Institutes of Health ของประเทศสหรัฐ

อเมริกา) ต้องการสนับสนุนให้สถาบันวิจัยในประเทศที่กำลังพัฒนา

มีศักยภาพที่จะทำการวิจัย clinical trials เกี่ยวกับโรคเอดส์ ซึ่งได้

แก่การศึกษาประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสเอดส์, วัคซีนเอดส์ ฯลฯ 

ในมาตรฐานที่เชื่อถือได้สูงสุด สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดัง

กล่าวไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนยาของ Food and Drug 

Administration (FDA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งองค์กร

ลักษณะเดียวกันของสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ได้

CORE COMPETENCIES

                 เงินทุนวิจัยต่างประเทศของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2550

                 เงินทุนวิจัยจากต่างประเทศของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

จำนวนเงิน 42.55 42.75 67.61 67.32 101.07 129.87 134.79 122.34 131.54

(ล้านบาท)

1. ชื่อโครงการวิจัย  Chiang Mai University Clinical Trial Unit 
แหล่งทุน  National Institute of Allergy and Infectious Diseases  
จำนวนเงิน  1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปี  รวม 7 ปี ประมาณ 350 ล้านบาท   
ช่วงของวัน เดือน ปี ที่ได้รับทุน  15 มีนาคม 2550 ถึง  14 มีนาคม 2557 รวมเวลา 7 ปี

2. ชื่อโครงการวิจัย  JHU Southeast Asia Clinical Trial Unit 
แหล่งทุน  National Institute of Allergy and Infectious Diseases  
จำนวนเงิน  1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปี  รวม 7 ปี ประมาณ 350 ล้านบาท   
ช่วงของวัน เดือน ปี ที่ได้รับทุน  1 มกราคม 2550 ถึง  31 ธันวาคม 2556 รวมเวลา 7 ปี

3. ชื่อโครงการวิจัย  การลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ เอช ไอ วี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทยระยะที่ 2: การแทรกแซง (Prevention of 
Rural Thai Methamphetamine Abuse and HIV by Community Mobilization)
แหล่งทุน  National Institute on Drug Abuse ประมาณ 30 ล้านบาท    
ช่วงของวัน เดือน ปี ที่ได้รับทุน  30 กันยายน 2550  ถึง  31 สิงหาคม 2555  รวมเวลา 
4 ปี

4. ชื่อโครงการวิจัย  PA THAI: การให้คำปรึกษาและตรวจเลือดเพื่อหาร่องรอยของการติดเชื้อ 
เอช ไอ วีโดยสมัครใจในชุมชน (PA THAI: Community-Based HIV Voluntary 
Counseling and Testing)
แหล่งทุน  National Institute of Mental Health ประมาณ 75 ล้านบาท    
ช่วงของวัน เดือน ปี ที่ได้รับทุน  1 กรกฎาคม 2551  ถึง  30 มิถุนายน 2554 

5. ชื่อโครงการวิจัย  การให้ยาต้านไวรัสล่วงหน้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ชาย(Chem
oprophylaxis for HIV Prevention in Men)  
แหล่งทุน    National Institute of Allergy and Infectious Diseases และ
The Bill and Melinda Gates Foundation ประมาณ  60 ล้านบาท
ช่วงของวัน เดือน ปี ที่ได้รับทุน  1 ตุลาคม 2550  ถึง  30 มิถุนายน 2553

                 The  term  “Core Competencies” refers  to 

your  organization’s  areas  of  greatest  expertise.  Your 

organization’s core competencies are those strategically 

important capabilities that provide an advantage in your 

market or service environment.

Core competencies frequently are challenging for com-

petitors or suppliers and partners to imitate , and they 

provide a sustainable competitive advantage. 

Core competencies may involve technology expertise or

unique educational programs , offerings, or services that

are responsive to the needs of your students, 

stakeholders,and market.
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 หากจะถามว่าทำไม NIH ของประเทศสหรัฐอเมริกา จึง

สนับสนุนให้มีการศึกษาดังกล่าวในประเทศที่กำลังพัฒนา ก็คงมี

คำตอบหลายประเด็นด้วยกัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจต้องการ

แสดงให้ชาวโลกเห็นว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ได้ทอดทิ้ง ประเทศ

อื่นๆ ในปัญหาที่มีความสำคัญทางสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม

 และการเมือง เช่น โรคเอดส์ หรืออาจจะเห็นว่า ประเทศที่กำลัง

พัฒนามีกลุ่มผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการศึกษา เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรค

เอดส์ในเด็ก การป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ฯลฯ  ประเทศ

ที่ได้รับการสนับสนุนจัดตั้งหน่วยวิจัย clinical trials เกี่ยวกับโรค

เอดส์ นอกจากประเทศไทย ได้แก่ ประเทศจีน อินเดีย อาฟริกาใต้ 

ซิมบับเว เปรู และ บราซิล เป็นต้น

         คลินิก Clinical trial มีแพทย์ประจำ 9 คน พยาบาล 34 คน

ทำกิจกรรมพื้นฐานเหมือนคลินิกแพทย์ทั่วไป คือ ถามประวัติ ตรวจ

ร่างกาย วินิจฉัยโรค ให้การรักษา และติดตามผลการรักษาตลอด

จนอาการข้างเคียงจากยา แต่มีข้อแตกต่างคือ มีความละเอียดถี่ถ้วน

มากขึ้นในขั้นตอนต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการจดบันทึกผลการ

ตรวจรักษา ทำให้เวลา

ที่แพทย์ใช้ต่อผู้ป่วย

หรืออาสาสมัครแต่ละ

คนนานถึง 1-2 ชั่วโมง

แทนที่จะเป็น  20-30 

นาที เหมือนในคลินิก

แพทย์ทั่วไป

             Regulatory compliance unit และสำนักงานสนับสนุน

คณะกรรมการจริยธรรมและคณะกรรมการ biosafety มีหน้าที่ดูแล

ให้สถาบันฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของทางราชการ

และหน่วยงานที่ให้ทุน (เช่น NIH) ตลอดจนหลักจริยธรรม และ

มาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังมีหน้า

ที่ดูแลให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมต่างๆ ที่ NIH กำหนด 

เช่น good clinical practice, human subject protection และ 

good clinical laboratory practice เป็นต้น และมีหน้าที่สร้าง 

standard operating procedure (SOP) หรือขั้นตอนปฏิบัติการ

มาตรฐานต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน มีถึง 343 SOP 2 หน่วยนี้มีเจ้าหน้าที่

รวม 9 คน เป็นนักวิจัยปริญญาเอก 2 คน (ทำงานเต็มเวลา 1 คน)

และพยาบาล 3 คน

              กิจกรรมพื้นฐานของการศึกษา ประสิทธิภาพของยาต้าน

ไวรัสเอดส์ คือ การให้ยาแก่ผู้ป่วย แล้วติดตามผลการรักษาว่าผู้ป่วย

ดีขึ้นหรือไม่ และมีอาการข้างเคียงจากยาหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่ตรงไปตรงมา ไม่น่าจะได้เงินสนับสนุนมากมายดังกล่าวมา

เรื่องนี้อธิบายได้ว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับการจัดการ

ให้ข้อมูลการศึกษาจากหน่วยวิจัยต่างๆ ในประเทศกำลังพัฒนา มี

มาตรฐานที่เชื่อถือได้สูงสุดที่ FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับ 

สำหรับที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้มี การจัดตั้งหน่วยต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนี้

            หน่วยต่างๆ ที่กล่าวมา มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมจาก 

NIH จนได้รับการรับรองมาตรฐานทุกหน่วย นับเป็นองค์ประกอบ

สำคัญ ของ core competencies ของสถาบันฯ และจะเป็นองค์

ความรู้ที่ติดตัวสถาบันฯ ไปตลอด (organization knowledge) 

สามารถนำไปใช้ในการขอทุนวิจัยอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศได้

ตลอดไป และสามารถแนะนำช่วยเหลือคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย ในการขอทุนจาก

องค์กรต่างประเทศได้อีกด้วย

1. คลินิก Clinical trial

2. Regulatory compliance unit

3. สำนักงานสนับสนุน คณะกรรมการจริยธรรม และ    

    คณะกรรมการ biosafety

4. Research pharmacy unit

5. Clinical laboratory

6. Specimen processing unit

7. Data management unit

8. Grant management unit

9. Community relations office

คลินิก Clinical trial 

Regulatory compliance unit และ
สำนักงานสนับสนุนคณะกรรมการจริยธรรม และ
คณะกรรมการ biosafety
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     หน่วย Clinical laboratory และหน่วย Specimen process-

ing unit มีนักเทคนิคการแพทย์ รวม 14 คน ทำหน้าที่ ตรวจเลือด 

ตรวจปัสสาวะ ฯลฯ 

คล้ายกับห้องปฏิบัติการ

ของโรงพยาบาล แต่ต้องได้

รับการรับรองมาตรฐานจาก 

NIH และหน่วยงานอื่นๆ 

เช่น CAP (College of 

American Pathologist)

นอกจากนี้ยังจัดส่งเลือด 

ไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ การจัดส่งดังกล่าว 

จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IATA (International Air 

Transport Association)

                  ที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นส่วนหนึ่งความสามารถพิเศษ หรือ 

core competencies ของสถาบันฯ เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง 

โฉมใหม่ของสถาบันฯ ในทศวรรษ ที่ 3 นี้ และเป็นจุดเริ่มต้น หรือ

ต้นทุนที่มีค่าของสถาบันฯ เมื่อย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 ต่อไป

         หน่วย Data management มีนักสถิติและนักวิทยาการคอม

พิวเตอร์รวม 12 คน มีหน้าที่จัดส่ง และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 

อาสาสมัคร และ Clinical laboratory โดยข้อมูลจะต้องถูกต้อง 

สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนลงข้อมูล (หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล) 

เมื่อใด และลงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ 

กล่าวคือ software ที่ใช้ต้องมี ความสามารถติดตาม electronic trail

ได้ นอกจากนี้ทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และ software ต่างๆ ต้อง

ได้รับการ validation จาก NIH

หน่วย Clinical laboratory และ
หน่วย Specimen processing unit

หน่วย Data management

           หน่วย Grant management เป็นหน่วยที่มี organization

knowledge เกี่ยวกับการเขียนโครงการ การทำงบประมาณการ

สมัครขอรับทุน การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ รายงาน

การเงิน ฯลฯ ซึ่งมีขั้นตอนสลับซับซ้อน หน่วยนี้จะเป็นพี่เลี้ยงให้คณะ

อื่นๆ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ต้องการขอทุนวิจัยจาก NIH และ

แหล่งทุนต่างประเทศอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

         Community relations office เป็นผู้จัดการของคณะกรรม

การปรึกษาชุมชน (Community advisory board หรือ CAB) ซึ่ง 

เป็นคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากผู้ป่วย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา 

(พุทธและคริสต์) ตลอดจน NGO ต่างๆ เป็นกรรมการ มีหน้าที่ให้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่สถาบันฯ ดำริจะดำเนินการใน

แง่มุมต่างๆ เช่น ด้านจริยธรรมประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ การ

ประชาสัมพันธ์หาอาสาสมัครฯลฯ นอกจากนี้ Community 

relation office ยังจัดพิมพ์ วารสาร CAB ราย 2 เดือน มาเป็นเวลา 

8 ปีแล้ว ขณะนี้มียอดพิมพ์ครั้งละ 3,200 ฉบับ

หน่วย Grant management

Community relations office

             Research pharmacy unit มีเภสัชกรประจำ 3 คน 

ทำหน้าที่คล้ายแผนกเภสัชกรรม ของโรงพยาบาล แต่เน้นการเก็บ

รักษายาให้คงประสิทธิภาพเต็มที่อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ออกจากโรงงาน

(ในต่างประเทศ) จนถึงเมื่ออาสาสมัครกินยานั้น ตัวอย่างเช่น หากยา

ชนิดหนึ่ง ต้องเก็บที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส และไม่เกิน 

25 องศาเซลเซียส ยากล่องใหญ่นั้น จะมีเครื่องบันทึกอุณหภูมิตลอด

เวลา ตั้งแต่ออกจากโรงงานจนถึงสถาบันฯ ของเรา เมื่อเภสัชกรได้

รับยาต้องตรวจดูบันทึกอุณหภูมิดังกล่าวว่าเป็นไปตามกำหนดหรือ

ไม่ หากมีนาทีใดนาทีหนึ่งซึ่งบันทึกอุณหภูมิน้อย หรือมากกว่าที่

กำหนดก็ต้องส่งคืน หรือทำลายยากล่องนั้น เมื่อผ่านขั้นตอนตรวจ

รับยาแล้ว เภสัชกรต้องนำยามาใส่ตู้เย็นที่มีการบันทึกอุณหภูมิอย่าง

เคร่งครัดเช่นกัน สถาบันฯ ได้จัดหาเครื่องมือซึ่งเรียกว่า Tempera-

ture Monitoring System with Automatic Dialer เครื่องมือนี้ 

จะต่อโทรศัพท์แจ้งผู้รับผิดชอบได้ 5 เบอร์โทรศัพท์ ในเวลาเดียวกัน

ทันที โดยอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีอุณหภูมิของตู้เย็นน้อย

หรือมากกว่าที่กำหนด นอกจากนี้เภสัชกรของสถาบันฯ ยังมีหน้าที่

ดำเนินการนำยาเข้ามาในพระราชอาณาจักร เนื่องจากยาที่ใช้ส่วน

ใหญ่ยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Research pharmacy unit
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     จากสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศอเมริกาได้นำระเบิดนิวเคลียร์

ไปทิ้งที่เมืองฮีโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น จึงทำให้ประเทศญี่ปุ่นได้รับ

ความเสียหายอย่างหนัก และพลเมืองของเมืองฮิโรชิมาเสียชีวิต 

ชาวเมืองที่เหลือได้รับผลกระทบทางสุขภาพอย่างมาก ผลเสียดัง

กล่าวทำให้สหรัฐต้องการแสดงความปรารถนาดี โดยการแสดง

ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางสุขภาพที่รุนแรง

ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้รัฐบาลอเมริกาโดย 

National Institutes of Health (NIH) ได้จัดตั้งองค์กรชื่อว่า

US-Japan Medical Association องค์กรดังกล่าวได้มีมติให้

จัดตั้งทุนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาที่ร้ายแรงของ

ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะนั้นมีปัญหาการ

ขาดอาหาร เป็นปัญหาที่สำคัญ และซับซ้อนของประชาชน และ

เด็กในประเทศดังกล่าว ดังนั้นจึงได้เชิญให้ Professor Robert E 

Olson หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ให้เป็น

หัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว ได้ตกลงใจที่จะร่วมมือกับ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เนื่องจากว่า

คณะแพทยศาตร์เป็นที่ยอมรับ และมีความพร้อม ขณะนั้นได้มี

ความร่วมมือช่วยเหลือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิลินอย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

          เนื่องจากประเทศไทย  ในจังหวัดเชียงใหม่มีปัญหาโรคขาด

อาหารอย่างรุนแรงในเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้มีอัตรา

การตายสูงเด็กที่รอดชีวิตบางราย พบมีการตาบอดเนื่องจากการ

ขาดวิตามินเอพร้อมกันนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงยอมรับ 

และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกนอกกรุงเทพ ฯ และคณะแพทย์ได้

ก่อตั้งโดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกา โดย United 

States Agency for International Development (USAID)  

ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ อิลินอยส์ เมืองชิคาโก 

ประเทศอเมริกา ดังนั้น Professor Olson จึงได้ปรึกษากับ

คณะแพทย์ เพื่อการจัดตั้งศูนย์วิจัย เพื่อศึกษาและแก้ไข ปัญหา

โภชนาการ ขึ้นในคณะแพทยศาสตร์และได้จัดตั้งศูนย์วิจัยที่

ทันสมัยโดยทางสหรัฐรับผิดชอบงบประมาณการก่อสร้างศูนย์วิจัย

งบบุคลากรเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตลอดจนวัสดุภัณฑ์ต่างๆ และ

เวชภัณฑ์ทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วย การดำเนินการวิจัย   จึง

ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์

วิจัยโลหิตวิทยา และทุโภชนาการขึ้น ในปี 2510 ชื่อว่า 

Anemia and Malnutrition Research Center (MALAN)

วิถีชีวิตที่ เป็น อยู่ คือ ของสถาบันฯ

วิถีชีวิตที่ เป็น อยู่ คือ ของสถาบันฯ

          จากอดีตจนถึงปัจจุบันสถาบัน ฯ ได้เน้นการวิจัยที่มีคุณภาพ 

และได้สั่งสมประสบการณ์จวบจนครบปีที่ 30 ในปีนี้ สภาพความ

เป็นอยู่ของสถาบัน ฯ นั้นดีขึ้นโดยลำดับ และมีการวิจัยเกิดขึ้นมาก

มายจากรากฐานในอดีต ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1 ที่ 2 จวบจนมาถึงทุกวัน

นี้ โดยสถาบัน ฯ ยึดมั่นอุดมการณ์ ที่จะผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ให้

เป็น สถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศ และบรรลุภารกิจ  

มช. วิจัย คนไทยใช้ประโยชน์ ในการดำเนินงานของสถาบัน ฯ นั้น

ได้ดำเนินงานเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน และด้วยความเป็น

สถาบันวิจัย ที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่รักกันฉันท์พี่น้อง   จึงทำให้วิถี

ชีวิตของชาวสถาบันฯ ตั้งแต่ผู้บริหารลงมาจนถึงนักการภารโรง 

เมื่ออยู่ สถาบันฯ แล้ว ย่อมต้องรักผูกพัน มีสายใยเชื่อมโยงอยู่ทุก

เมื่อเชื่อวัน วนเวียนใส่ใจ ดูแล สุขทุกข์ หมั่นเวียนสอบถามสารทุกข์

สุขดิบ อยู่เสมอมา ไม่เว้นแม้แต่  รศ.พญ.อุษา ธนังกูล 

         “ผู้คิดถึงสถาบันฯ อยู่ในลมหายใจ”
ผู้อำนวยการสถาบันฯ   ท่านแรกของสถาบันฯ ซึ่งมีความห่วงใย

สถาบันฯ จะต้องมาพบปะชาวสถาบันฯ เป็นประจำทุกปี มิได้ขาด

 ท่านได้เล่าให้พวกเราฟังว่า อยู่ตั้งแต่สาวจนเกษียณ ก็ผูกพันกับ

สถาบันฯ เล่าว่าในทศวรรษแรกเป็นอยู่อย่างไร มุมมองของความ

เป็นผู้บริหาร ตั้งแต่อดีตตราบจนปัจจุบันซึ่งคงจะต้องเฝ้ามองระแวด

ระวังปกป้องชื่อเสียงเกียรติยศ ให้คงอยู่ในความเป็นสถาบันฯ 

ให้คงอยู่ตลอดไป ดังบทความที่อาจารย์เขียนถึงสถาบัน ฯ

ถนนสู่ความเป็นสถาบัน ฯ...... THE WAY OF RIHES 

รศ.พญ.อุษา ธนังกูล
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       ตลอดระยะเวลาที่ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา และทุโภชนาการ ได้

ทำการศึกษาและวิจัยอย่างกว้างขวาง และมีคุณภาพในปัญหาเรื่อง

โภชนาการมาเป็นระยะเวลา 10  ปี นั้น ศูนย์วิจัยฯ ได้ศึกษาถึง

สาเหตุต่างๆ โรคแทรกซ่อน การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีทางด้าน

ของวิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน และอื่นๆ ในผู้ป่วยเด็กที่เป็น

โรคขาดอาหาร โรคโลหิตจางในเด็กทารก เด็กก่อนวัยเรียน และวัย

เรียน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทุโภชนาการกับการเกิด

โรคติดเชื้อ ศึกษาถึงความต้านทานของร่างกายต่อเชื้อโรคต่างๆ

เมื่อเด็กมีภาวะของการขาดอาหาร สำหรับภาวะโลหิตจางนั้น ศูนย์

วิจัยฯ ได้ศึกษาถึงปริมาณ สาเหตุของโรคโลหิตจางในเด็กหญิง

มีครรภ์ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธุ์ของภาวะโลหิตจางกับภาวะ

การติดเชื้อ งานดังกล่าวข้างต้นได้มีผลงานตีพิมพ์แพร่หลายไปทั่ว

โลกและเป็นที่ยอมรับของสถาบันต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ 

และมีผลงานดีเด่น ซึ่งได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อมีการนำผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยฯ

ไปใช้ทำให้สามารถลดอัตราตายของผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคขาดอาหาร

อย่างรุนแรงได้ และทำให้อัตราตายเนื่องจากโรคดังกล่าวได้ลดลง

จากที่เกินร้อยละ 30 เหลือเพียงต่ำกว่าร้อยละ 5 

       การดำเนินงานของศูนย์วิจัย ฯ เป็นได้ภายใต้งบประมาณจ่าย

จากมหาวิทยาลัย St. Louis เป็นเวลา 10 ปี นั้นใกล้จะสิ้นสุดลง

ด้วยดี เมื่อโครงการ 10 ปี ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง  คณะแพทยศาสตร์ 

ได้เตรียมแผนงานที่จะรับช่วงการดำเนินงานของศูนย์วิจัยโลหิต

วิทยา และทุโภชนาการ ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัย เพื่อ

ให้การวิจัยที่ได้ดำเนินมาด้วยดีและมีประสิทธิภาพไม่ต้องชะงักล

ง เพราะศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ได้มีความพร้อมและความสมบูรณ์ที่สุด

อยู่แล้ว ทั้งในด้านบุคลากร และอุปกรณ์การวิจัยต่างๆ โดยในปี 

พ.ศ. 2517 คณะแพทยศาสตร์ จึงได้เสนอโครงการขยายและ

ปรับปรุงยกฐานะศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน

คณะแพทย์ ให้เป็นโครงการจัดตั้ง “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ” โดยได้เสนอโครงการดังกล่าวให้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐ

กิจและสังคม ฉบับที่ 3 และคณะแพทยศาสตร์ เห็นชอบให้ศูนย์

วิจัยฯ จัดทำโครงการ และแผนภูมิการบริหาร ทั้งนี้เพื่อความพร้อม

ของศูนย์วิจัยฯ ทั้งในด้านครุภัณฑ์ บุคลากร ตลอดจนประสบการณ์

ในการทำวิจัย การบริหาร ซึ่งประโยชน์อันพึงมีต่อมหาวิทยาลัย

และของประเทศไทย เพื่อขออนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้ได้

ยกฐานะจากศูนย์วิจัยฯ ไปเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่ง

เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางของ

การวิจัยร่วมกับคณะในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการดำเนิน

การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ ซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงของประเทศ

ทบวงมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันวิจัยขึ้นในปี 2520 

และได้รับโอนเจ้าหน้าที่คนไทยที่เคยทำงานรายได้งบประมาณจาก

มหาวิทยาลัย St Louis บุคลากรเหล่านี้ได้รับประสบการณ์จาก

การทำงาน และเป็นผู้มีความสามารถ ความชำนาญและได้ทยอย

เข้ารับเป็นข้าราชการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

สถาบันวิจัยแห่งนี้ มีคณะที่ปรึกษา การบริหารงานจากคณะต่างๆ 

ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือคณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 

ทันตแพทย์ พยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ และ

พยายามในการจัดให้มีการวิจัยร่วมมือกับคณะต่างๆ เหล่านั้น 

สถาบันฯ จะได้รับงบประมาณทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ และวัสดุ

ภัณฑ์ เพื่อการวิจัยดังกล่าวตลอดมา

          ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา และทุโภชนาการ ดำเนินการโดยมีนัก

วิทยาศาสตร์ นักวิจัย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นชาว

อเมริกัน และอังกฤษ ประจำทุกหน่วยงาน ทำหน้าที่ควบคุมดูแล 

และฝึกเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่ทำงานด้วย โดยทำงานควบคู่กัน โดยมี

Professor Robert E Olson เป็นผู้อำนวยการใหญ่ มีศูนย์บริหาร

งานและติดต่อกับหน่วยงานของรัฐบาลอเมริกาที่มหาวิทยาลัย

 St. Louis และมีนักวิทยาศาสตร์จากอเมริกา เป็นผู้อำนวยการ

ภาคสนาม พร้อมทั้งแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์จากประเทศ

สหรัฐอเมริกามาร่วมปฏิบัติงานร่วมกับคนไทยในทุก ๆ หน่วยงาน 

ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา และทุโภชนาการ ได้จัดตั้งหอผู้ป่วยคนไข้โรค

ขาดอาหารซึ่งเป็น Metabolic ward เพื่อรับเด็กโรคขาดอาหารเข้า

รับการศึกษาและรักษา และมีหน่วยงานชีวะเคมี จุลชีววิทยา

โลหิตวิทยา หน่วยโภชนาการ หน่วยสถิติ ห้องทดลองในสัตว์

ทดลอง และหน่วยงานบริหาร หน่วยงานทั้งหมดนี้เป็นหน่วยงานที่

มีความทันสมัย มีความพร้อมซึ่งเทียบได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย

ที่สุดของภาคพื้นเอเชีย ได้ดำเนินการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย 

เพื่อทราบถึงสาเหตุ และวิธีการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         ในการปฏิบัติงานวิจัยการบริหารงานวิจัยนั้น สิ่งซึ่งจะต้อง

คำนึงถึงอย่างมาก นอกจากการการปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยม มี

คุณภาพดีเท่าใดก็ตาม แต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่าง ที่นักวิจัยหรือนัก

วิชาการมักมองข้ามความสำคัญก็คือการประชาสัมพันธ์ให้สังคม

นอกหน่วยงานวิจัยได้ทราบถึงการทำงาน และผลงานที่ได้ปฏิบัติ

ทั้งใน และนอกสถาบันฯ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ การ

ที่ศูนย์วิจัยฯ ซึ่งในขณะนั้นถือเป็นหน่วยงานต่างประเทศ ได้ทุ่มเท

การทำงานอย่างมากมาย แต่มีการประชาสัมพันธ์น้อยไปนี้ ทำให้มี

การเข้าใจผิด และต่อต้านการทำวิจัยของศูนย์วิจัยในโครงการ 

“การวิจัยเพื่อศึกษาการใช้สาหร่าย (Algae) เพื่อเป็นอาหารเสริม

โปรตีนต่อสุขภาพในผู้ทดลองที่เป็นคนหนุ่มที่มีสภาพปกติ โดย

ศึกษาถึงประโยชน์ ผลเสียอันอาจเกิดขึ้นในการใช้สาหร่าย ซึ่งใน

อนาคตอาจนำมาใช้เพื่อเป็นโปรตีนเสริม ทั้งนี้เพราะอาหารโปรตีน

จากสัตว์ และพืชหายากและมีราคาสูงและสาหร่ายสามารถเพาะ

ขยายปริมาณได้ง่าย ราคาถูก มีปริมาณโปรตีนสูง ผู้นำการเดิน

ขบวนอ้างว่าทางศูนย์วิจัยฯ ได้ใช้สาหร่ายให้ผู้รับการทดลอง จนทำ

ให้ผู้รับประทานสาหร่ายเสียชีวิตถึง 5 ราย แต่ในความเป็นจริงผู้ที่

ได้รับสาหร่ายเป็นโปรตีนในอาหาร ที่ศูนย์วิจัยฯ ได้รับเข้าทำการวิจัย

เพียง 3 คน และไม่มีผู้เสียชีวิตทุกคนสบายดี ผลการตรวจชีวเคมีใน

เลือดทุกอย่างปกติยกเว้นกรดยูริคแอสิด

มีแนวโน้มจะสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผลเลือดก่อนการรับประทาน

สาหร่าย เนื่องจากปัญหาการถูกเดินขบวนนั้น ไม่มีความจริง และผู้

บริหารอธิบายให้บุคลากรได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ของ

ศูนย์วิจัยไม่ท้อแท้หรือเสียกำลังใจเพราะเราทราบว่าเรากำลัง

ทำงานที่เป็นประโยชน์ และการท้อแท้ในการทำงานจะทำให้เสีย

งานอันจะทำให้มีผลเสียต่อสุขภาพของงานวิจัย ในสถานการณ์ที่มี

ปัญหาเช่นนี้ ถ้าเราสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น จะทำให้หน่วยงานที่ให้ทุนเพื่อทำการวิจัยแก่

ศูนย์วิจัยนั้น จะมีความเชื่อมั่นในศูนย์วิทยาเพิ่มขึ้น

         ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวย

การศูนย์วิจัยของ MALAN ในระยะ 4 ปี

สุดท้ายของการปฏิบัติงานภายใต้การ

บริหารจากทุนจากอเมริกา และ 

Dr. Robert E Suskind 

เป็นผู้อำนวยการฝ่ายอเมริกา

(Counterpart Director) 

ภายใต้การนำของ Professor Olson 

จากมหาวิทยาลัย St. Louis และทำ

หน้าที่ช่วงต่อระหว่างที่เป็นศูนย์วิจัย

โลหิตวิทยาและทุโภชนาการ

กับการดำเนินงาน   เมื่อได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นสถาบันวิจัยแรกที่ได้รับการอนุมัติจากทบวง

มหาวิทยาลัย  นับเป็นหน่วยงานวิจัยร่วมมือกับคณะต่างๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยทำการวิจัย เพื่อตอบปัญหาสุขภาพ ระดับ

ประเทศ และคณะต่างๆ ในสาขาสุขภาพสามารถเข้ามาร่วมทำการวิจัยได้ เมื่อเป็นสถาบันวิจัยหัวข้อการวิจัยจึงได้มีการเพิ่มเติมขึ้น และ

ต่อมาได้มีโครงการวิจัยคลอบคลุม ปัญหาการคุมกำเนิด ปัญหาจากโรคมาลาเรีย โรคติดเชื้อ เช่น โรคเรื้อน และโรคเอดส์ ข้าพเจ้ามีความ

ยินดี และประทับใจที่สถาบันฯ ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก และมีผลงานที่กว้างขวางและเป็นที่ยอมรับจากวงการสุขภาพ

ทั้งในและต่างประเทศ

การเผชิญสถานการณ์วิกฤตจากการดำเนินงานวิจัย
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        ชีวิตที่ผ่านมาถึงช่วงหนึ่ง ทำให้รู้สึกเชื่อมั่น

อย่างยิ่งว่า ประสบการณ์ที่สถาบัน ฯ ได้สั่งสมมา 

เป็นพื้นฐาน และเป็นโอกาสสำหรับอนาคตได้

เป็นอย่างดียิ่ง ดังนั้นเมื่อทบทวนอดีตก็จะมอง

เห็นสิ่งที่เราได้ทำ และเป็นประโยชน์มากน้อย

เพียงใด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพก็เช่น

กัน ขณะนี้ก้าวเข้ามาสู่ขวบปีที่ 30 เรียกว่าเป็น

วัยกำลังทำงาน หรือวัยหนุ่มสาวที่ต้องพัฒนา

ตนเองให้เพิ่มขึ้น เรียนรู้และลงมือปฎิบัติเพื่อให้

เกิดความสำเร็จในชีวิต และอาจารย์อีกท่านที่

ท่านเป็นผู้บริหาร และได้สืบทอดเจตนารมณ์การ

วิจัยจากอดีต และพัฒนาไปสู่อนาคต และเป็น

รากฐานของประสบการณ์ และงานวิจัยนั่นก็คือ

ศ.นพ.กอสิน  อมาตยกุล ท่านได้ให้มีมุมมองต่อ

สถาบัน ฯ   ดังนี้ 

         งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ดำเนินมาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน และในอนาคตนั้น ล้วนแต่มุ่งที่การแก้ปัญหาทาง

ด้านสาธารณสุขทั้งสิ้น เพื่อส่งผลไปถึงการพัฒนาคน ซึ่งเป็น

ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ การวิจัยทางด้านนี้มีการเปลี่ยน

แปลงเพื่อให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในแง่ของการหาวิธีแก้ปัญาหา

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการปรับเพื่อให้เหมาะและผสมผสานเข้า

กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในสภาวะ

แวดล้อม เช่น การศึกษาฐานะ

ทางเศรษกิจและสังคมความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ

อารยธรรมตะวันตก

  เมื่อประมาณสี่ห้าสิบปีมาแล้วนับตั้งแต่เริ่ม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 

ปัญหาที่เราเห็นมีอยู่ดาดดื่นคือความเจ็บ

ป่วยซึ่งเกิดจากความชุกชุมของโรค

ติดเชื้อ และภาวะทุโภชนาการ

โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่ห่างไกล

และทุรกันดาร แนวทางของ

งานวิจัยสมัยนั้นจะมุ่งไปใน

ทา งที่ พ ย า ย ามจะแก้ ใข

ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น มีผู้

เจ็บป่วยไม่ว่าจะเนื่องจากโรค

ติดเชื้อหรือสาเหตุอื่นๆก็พยา

ยามรักษาให้หายด้วยวิธีทาง

การแพทย์ แผนพัฒนาฯ ใน

ระยะนั้นได้พยายามเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลและบุคลากรทางการ

แพทย์ เพื่อให้เพียงพอ

       สำหรับการบริการพื้นฐานทางด้านผู้ป่วยเมื่อมารับการรักษา

แล้วหายป่วยกลับบ้านไป มีมากมายที่เมื่อกลับไปสู่สภาวะแวดล้อม

เดิมอันเอื้ออำนวยให้มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอีกต้องมารับการรักษา

ใหม่วนเวียนกันเช่นนี้ ทำให้เห็นว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ผ่านมาไม่

ถูกต้องเพราะปัญหามีแต่จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรซึ่งขัดกัน

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ

มาจึงได้พิจารณาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วย รวมทั้งปัจจัย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนสนับสนุน แต่ยังคงให้ความสำคัญแก่

การบริการขั้นพื้นฐานเป็นหลัก โดยมีความสอดคล้องและไปในทิศ

ทางเดียวกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมด้วยเหตุผลดังกล่าว

ข้างต้นการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเดิมทำกันอยู่แต่

ในหมู่นักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพก็เปลี่ยนเป็นการวิจัยใน

ลักษณะร่วมสาขา โดยมีนักวิจัยสาขาอื่นๆ เช่นสังคมศาสตร์เข้ามา

ร่วมศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ

เช่นปัญหาทางด้านโภชนาการ แผนลดอัตราการเพิ่มประชากรและ

อนามัยครอบครัวเป็นที่ทราบกันดี

ว่าประเทศเราถึงแม้ว่าจะมีความ

เจริญทางเศรษฐกิจและสังคมล้ำ

หน้ากว่าหลายประเทศในโลกที่

สามก็ตาม แต่งบประมาณทาง

ด้านงานวิจัยจากงบประมาณของ

ประเทศยังมีไม่เพียงพอ ดังนั้น

ในการทำการวิจัยจึงต้องคำนึงถึง

แหล่งทุนด้วย

ชีวิตที่ผ่านมา
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         สำหรับอีกท่านหนึ่ง ซึ่งหากเห็นภาพเปรียบเทียบ ก็คงไม่แปลกใจว่า “ไม่เคยทอดทิ้งสถาบันฯ”

ศ.นพ.ปัญจะ กุลพงษ์ ผู้ซึ่งมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้านโลหิตวิทยา ตั้งแต่สมัย St. Louis ในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายโลหิตวิทยา เกาะเกี่ยว ผูกพัน อย่างน้อยก็มาชะโงกหน้าทักทาย เมื่อเข้ามาประชุมทุก

ครั้ง จวบจนสถาบันฯ ได้เรียนเชิญท่านมาเป็นประธานคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ สวัสดิภาพและ

ป้องกันภยันตรายแก่ผู้ถูกวิจัย  ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่สำคัญยิ่งของสถาบันฯ ความผูกพันนี้ได้ถ่าย

ทอดความรู้สึกในการเห็นความเติบโตเปลี่ยนแปลง ตลอด 3 ทศวรรษของสถาบันฯ ให้พวก

เราได้รับรู้ผ่านตัวหนังสือฉบับนี้ ถึงจะเล่นบ้าง จริงบ้าง แต่สุดท้าย คือ ความรักและ

ความเป็นชาวสถาบันฯ ท่านหนึ่ง

           เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้วมา นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์นำทุนวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกามาร่วมกับภาค

วิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งศูนย์วิจัยโลหิตและภาวะทุโภชนาการ (MALAN) ขนาดเล็กๆขี้นที่ชั้นสองของตึกเด็ก ซึ่ง

ปัจจุบันเป็นภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ในเวลาเดียวกันมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ซึ่งช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่คณะแพทยศาสตร์อยู่ 

ก็เริ่มทยอยถอนบุคลากรกลับสหรัฐ รวมทั้ง Dr. Whitaker ซึ่งรับผิดชอบด้านโลหิตวิทยาทั้งที่คณะแพทย์และที่ศูนย์วิจัยฯ ด้วย ผมจึงได้รับ

การมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน รับผิดชอบการเรียนการสอนและดูแลผู้ป่วย ด้านโลหิตวิทยาของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อายุรศาสตร์ 

พยาธิวิทยาคลินิกของคณะแพทย์ แถมด้วยการดูแลห้องปฏิบัติการกลางของโรงพยาบาล  สอนนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ และนักศึกษา

พยาบาลด้วย  

        จากการสร้างบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำการศึกษา

วิจัยสภาวะทุโภชนการในเด็ก ของท่าน รองศาสตราจารย์ 

พญ. อุษา ธนังกูล และคณะ ทำให้ผู้เขียนและคณะได้มีโอกาสทำการ

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์โดยได้รับ

การสนับสนุนจากรัฐบาลไทยผ่านทางงบประมาณของสถาบันฯ

และสถาบันสาธารณสุขแห่งสหรัฐอเมริกา (NIH) และต่อมาได้ทำ

การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมของหญิงไทยใน

ภาคเหนือตอนบนของเราโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย

ผ่านทางงบประมาณของสถาบันฯ และจากบริติช เคาน์ซิลและ

หน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัย Durham, Bristol  และ 

Oxford แห่งสหราชอนาจักร British Council (UK), Welcome 

Trust (UK), Oversea Agency (UK), Nestle Nutrition Re-

search Grant, International Research Centre of Canada 

การศึกษาวิจัยเรื่องที่สามคือการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาคุมกำเนิด

ทั้งชนิดรับประทาน และชนิดฉีด โดยได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐบาลไทยผ่านทางงบประมานของสถาบันฯ และ องค์การอนามัย

โลก (World Health Organization (WHO), Geneva, Switzer-

land )

จริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นครั้งแรกที่สถาบัน ฯ 

ศ.นพ.ปัญจะ  กุลพงษ์
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         ผลงานของศูนย์วิจัยฯ ได้รับการยกย่องและเป็นแหล่งอ้างอิง

ทางวิชาการระดับโลก ด้านการรักษาเด็กที่ป่วยเนื่องจากภาวะทุ

โภชนาการ  บทบาทของวิตามินอีในการเกิดภาวะโลหิตจาง และ

การเกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในผู้ป่วยเหล่านี้  ทำให้ศูนย์วิจัยฯ นี้

ได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจนมีที่ทำงานทั้งห้องปฏิบัติ การทันสมัย

ที่สุดและหอผู้ป่วยของตนเอง มีนักวิจัยด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น และมี

สถานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ ได้รับทุนวิจัย

ระดับชาติเพิ่มเติมอีกหลายด้าน อาทิเช่น โครงการวิจัยฮอร์โมน

คุมกำเนิด และโครงการวิจัยโปรทีนของสาหร่ายเซลล์เดียว เป็นต้น

        แต่การศึกษาวิจัยโปรทีนในสาหร่ายทำให้มีเหตุการณ์อันไม่

พึงประสงค์เกิดขึ้น  เนื่องจากมีการชุมนุมประท้วงจากบุคลากร

กลุ่มหนึ่งของคณะแพทย์ฯ ว่านักวิจัยของศูนย์วิจัยฯ ขาดจริยธรรม

เนื่องจากเอาสาหร่ายมาให้อาสาสมัครกินเหมือนเป็นสัตว์ไม่ไช่

มนุษย์  ทำให้มีการสอบสวนโดยคณะกรรมการอันประกอบด้วย

บุคลากรทั้งในคณะแพทย์ของเรา และของมหาวิทยาลัยอื่นด้วย  แม้

การดำเนินการของนักวิจัยจะไม่ผิดหลักเกณฑ์ด้านเวชปฏิบัติ แต่

เนื่องจากประเทศเรายังไม่มีหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมการวิจัยโดย

เฉพาะ ต้องอาศัยกฏหมายที่มีอยู่ร่วมกับหลักเกณฑ์ระหว่างชาติที่รู้

จักกันในนามของ The Declaration of Helsinki เป็นหลักเท่านั้น 

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมการ

วิจัยของประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก  ทำให้ศูนย์วิจัยฯนี้มีคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัย (Human Experimentation Com-

mittee, HEC) ขึ้นปฏิบัติงานเป็นคณะแรกของประเทศ   ซึ่งต่อมา

ได้มีการนำหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมการวิจัยนี้ไปใช้ในการวิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ  เป็นเวลาถึง 3 ปี ก่อนที่สหรัฐ

จะมีการประชุมและบัญญัติ The Belmont Report  ขึ้นใช้เป็น

หลักเกณฑ์ของตนเองและเป็นหลักสากลในขณะนี้ นับว่าเหตุการณ์

ร้ายที่กลายเป็นดีนี้เป็น Blessing in Disguise ที่ทำให้ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำด้านนี้ไปโดยปริยาย

         เหตุการณ์ประท้วงครั้งนั้นทำให้คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ เล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพของศูนย์วิจัยฯ คณะ

แพทยศาสตร์  จึงสนับสนุนให้ศูนย์วิจัยฯ นี้มีสถานะเป็นสถาบัน

วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย   ผลิตผลงานวิจัย

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากลทำให้ได้รับทุนวิจัยจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีนัก

วิจัยระดับสูงมาร่วมงาน และร่วมทำวิจัยกับนักวิจัยในสถาบันการ

แพทย์ของประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา มีการขยายตัวทั้งใน

ด้านความหลากหลายของโครงการวิจัย นักวิจัยที่มีประสบการณ์สูง 

ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และบุคลากรเสริมด้านต่างๆ  ทำให้ขนาด

ของสถาบันนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถทำหน้าที่ฝึกอบรม

นักวิจัยรุ่นใหม่ให้แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างดี

        ความประทับใจในฐานะที่เป็นผู้ร่วมงานตั้งแต่ต้นของสถาบัน

วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งนี้มีสองประการใหญ่ๆ ด้วยกัน

ประการแรกคือวิวัฒนาการของโครงการวิจัยเล็กๆ จากต่าง

ประเทศที่กลายมาเป็นศูนย์วิจัยขนาดกระทัดรัด  มีผลงานที่ทำให้

สามารถขยายตัวเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ และมีเ

หตุพลิกผันที่ทำให้มีพัฒนาการไปเป็นสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย

ที่มีผลงานระดับโลก  ประการที่สองคือผลดีที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน

จากเหตุพลิกผันเนื่องจากการประท้วงการทำงานของนักวิจัย ทำให้

เรามีโอกาสสร้างหลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  และมี

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขึ้นเป็นครั้งแรกของ

ประเทศ 
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งานวิจัยของสถาบัน สู่ มวลชน ทั้ง 3 ทศวรรษ
       หากจะร้อยเรียงเรื่องราวงานวิจัยของสถาบันให้เป็นหนังสือ

สัก 1 เล่ม คงเป็นหนังสือที่นับว่ามีชีวิต จิตใจ ครบทุกรส มีทุก

บทบาทของตัวละคร ถือเป็นละครโรงใหญ่  แต่คนแสดงกลับเป็น

กลุ่มเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความเชี่ยวชาญในแต่ละบทบาท  จนได้รับ

การยอมรับให้ไปแสดงบนเวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

       จากภาพในอดีต เมื่อ 40 ปีก่อนสะท้อนให้เห็นภาพของอาคาร 

4 ชั้นในบริเวณด้านหลังคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเต็มไปด้วยแพทย์ 

พยาบาล นักวิจัยทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เดินกันขวักไขว่ 

เพื่อช่วยชีวิตเด็กน้อยๆ ที่ผอม ซูบซีดเหมือนโครงกระดูกนอนอยู่บ

นเตียงนอนบนหอผู้ป่วยนับสิบๆ ราย ซึ่งบางรายก็เกินความสามาร

ถของแพทย์ที่จะยื้อชีวิตไว้ได้ แต่ส่วนใหญ่สามารถประคองชีวิตรอด 

จนอ้วนท้วม สมบูรณ์ กลับไปเป็นสมาชิกที่น่ารักของครอบครัวใน

หมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศ

       ในอดีตประเทศไทยเราประสบปัญหาภาวะขาดอาหาร และ

ปัญหาการขาดอาหารเป็นปัญหาระดับชาติก็ว่าได้ ในระยะ 10 ปีที่ี

ทำงานในเรื่องของการขาดสารอาหาร จนกระทั่งปัญหานี้ลดน้อยลง

และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ นั้น สถาบันฯ ยังได้มี

โครงการวิจัยภาคสนามในหมู่บ้านที่ยากจน โดยจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก

ก่อนวัยเรียน เพื่อเป็นต้นแบบให้ชุมชนนำวิธีการเลี้ยงดูให้อาหารที่

เหมาะสมแก่ทารก เด็กวัยก่อนเรียน โดยจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กขึ้นใน 

3 หมู่บ้านคือที่หมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม อ.ดอยเต่า ที่ 

อ.แม่ริม โดยได้ร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์  คณะสังคม  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหา

สุขภาพเศรษฐกิจของชุมชนโครงการดังกล่าว เช่นที่พระบาทห้วย

ต้มยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานความช่วยเหลือมีการ

สร้างฝายน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการเกษตรของชุมชน นอกจากนี้

แล้วเรายังได้ส่งเสริมการหัตถกรรมของชาวบ้านเช่นการทอผ้า

ทำเครื่องเงิน การเพาะเห็ดในชุมชนดังกล่าว อาชีพนั้น ๆ ยังได้

ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน

       หมู่บ้านที่ห่างไกลยากจน และมีปัญหาขาดอาหารขาดวิตามิน

อย่างรุนแรง และมีปัญหาโลหิตจาง ที่สถาบัน ฯ ได้เคยเข้าไป

ปฏิบัติการ วิจัย เพื่อแก้ปัญหาทางสุขภาพ และได้ส่งเสริมอาชีพ

ของครอบครัว ขณะนี้หมู่บ้านดังกล่าวมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น

ปัญหาทางสุขภาพ โภชนาการ ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่าง

เช่นหมู่บ้านพระบาทห้วยต้มซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวกระเหรี่ยงที่รับ

ประทานอาหารมังสวิรัตอย่างเคร่งครัด และมีปัญหาการขาด

อาหารอย่างรุนแรงในเด็ก และมีการขาดวิตามินอย่างรุนแรง 

จนบางรายถึงกับตาบอด โครงการวิจัยภาคสนามของศูนย์วิจัย ฯ    

เพื่อป้องกันการขาดอาหาร ขาดวิตามิน และเกลือแร่ในเด็กทารก

เด็็กก่อนวัยเรียน โครงการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กนำการแพทย์

สาธารณะสุขมูลฐานเป็นจุดนำ พร้อมทั้งนำการส่งเสริมการเกษตร 

การส่งเสริมอาชีพ เช่น การทอผ้า ทำเครื่องเงินให้แก่ครอบครัว 

จัดสูตรอาหารซึ่งประกอบด้วยโปรตีนจากถั่วเหลืองให้เป็นอาหาร

เสริมในเด็กที่มารับการดูแลที่ศูนย์เด็กเล็ก ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้

ชุมชนได้เข้าใจถึงการรับประทานอาหารที่ถูกต้องมีอาหารครบ

ทุกหมู่ อาจารย์จากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้

วิเคราะห์ปัญหา และทำงานร่วมกันทำให้มีการแก้ปัญหาได้อย่าง

มีผลดีต่อชาวบ้าน โดยไม่กระทบต่อสภาพสังคม และวัฒนธรรม

ของชุมชน ในปัจจุบันหมู่บ้านดังกล่าวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

ดีขึ้น อาชีพทางการเกษตรและทางการหัตถกรรมดีขึ้น ในปัจจุบัน

นี้หมู่บ้านนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบันมีหน่วยงานของโครงการหลวงประจำที่หมู่บ้านนี้ทำให้

สุขภาพชุมชน รวมทั้งทารกเด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นอย่างมาก 

ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ยังจำ และเห็นประโยชน์ของการทำวิจัยภาค

สนามที่สถาบัน ฯ ได้ดำเนินการ และนอกจากนี้ชาวบ้านยังมี

การทอผ้า ทำเครื่องเงินตามความถนัดและที่สถาบันได้เคยร่วมมือ

ส่งเสริม โดยการควบคุมคุณภาพ และนำร่องในการหาตลาดให้

ผลผลิตในเมือง ขณะนี้ความช่วยเหลือจากศูนย์วิจัยฯ ได้หมดลง

ระยะเริ่มต้น : 2511-2531  
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แล้ว แต่ชาวบ้านยังคงได้รับความช่วยเหลือจากโครงการหลวงจาก

ศูนย์พัฒนาของจังหวัดและมีสถานีอนามัยในหมู่บ้าน ทั้งหมดนี้ทำ

ให้หมู่บ้าน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และยั่งยืนและมีสุขภาพ

อนามัยโภชนาการที่ดี ซึ่งนับเป็นความภูมิใจของพวกเรา ปัจจุบัน

หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา และผลิตสินค้า

พื้นเมือง เช่น เครื่องเงิน ผ้าชาวเขา ผ้าทอ เพื่อจำหน่าย ปัจจุบัน

ผ่านมาได้เกิน 20 ปี แต่เมื่อเราไปพบกับกลุ่มคนในหมู่บ้านนี้ไม่ว่า

จะที่ใดใน จ.เชียงใหม่ หรือ แม้กระทั่งในหมู่บ้านก็ตาม ชาวบ้าน

โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งจะชื่นชมและพูดถึงศูนย์วิจัยอยู่ตลอด

เวลา และชาวบ้านได้ตั้งชื่อซอยในหมู่บ้านสายหนึ่ง ชื่อ 

ซอยศูนย์วิจัย และศูนย์เลี้ยงเด็กที่ทางศูนย์วิจัยได้สร้าง ก็ได้ใช้เป็น

ศูนย์รวมของชาวบ้าน และเป็นที่แสดงหัตถกรรมของหมู่บ้าน

นับเป็นความภาคภูมิใจสำหรับเรา ”

      จากเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นต้นมา คณะนักวิจัยซึ่งมีทั้ง แพทย์ 

พยาบาล นักวิจัยภาคสนาม ก็เริ่มทะยอยนำรถแลนด์โรเวอร์ที่ได้รับ

บริจาค ออกเดินทางไปตามท้องที่ทุรกันดารเพื่อให้คำแนะนำและ

ช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆ ทางภาคเหนือ ซึ่งการเดินทาง

เต็มไปด้วยความยากลำบาก รถติดหล่ม กินข้าวลิง วิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ไม่เหมือนชาวบ้านเขา แต่ทุกคนในทีมงานกลับพบกับ

ความสุข และเต็มใจ มีมานะ มีความอดทนเพื่อผลแห่งการได้ช่วย

ชีวิตเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก ทำให้ลดอัตราการเกิดโรคขาดอาหาร

ของประชาชนเด็กในภาคเหนือของประเทศตั้งแต่ระดับอ่อนจนถึง 

ระดับรุนแรง จากร้อยละ 80  เหลือเพียง ร้อยละ 5 นอกจากการ

ดำเนินงานวิจัยและหาวิธีการในการรักษาโรคขาดอาหารอย่าง

รุนแรง จนประสบความสำเร็จแล้ว สถาบันฯมิได้หยุดนิ่งแต่เพียง

เท่านั้น แต่ยังเพียรพยายามจัดทำโครงการวิจัยศึกษาเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่ เกิดเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากสภาพการณ์ดังกล่าว

อาทิ ศึกษาความเกี่ยวเนื่องของภาวะทุโภชนาการเป็นโรคติดเชื้อ

ติดตามผลและเยี่ยมผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล จัดตั้งศูนย์

บริการทารก 2514 แห่งแรกที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ต่อยอดโดยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมโภชนาการเด็กขึ้นอีก 3 แห่ง

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนนั้นๆ รวมทั้งการบำบัดรักษาภาวะ

โลหิตจาง เนื่องจากขาดธาตุเหล็กในระหว่างตั้งครรภ์ของมารดา

และท้ายที่สุดคือ การฝึกสอนวิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้

แก่ครอบครัว อาทิ เครื่องเงินและทอผ้า

       จากการศึกษาวิจัยต่อเนื่องในระยะเวลาดังกล่าวยังค้นพบ

ปัญหาด้านโภชนาการของ เด็กในภาคเหนือของประเทศไทยโดย

เฉพาะในชนบทที่ห่างไกลว่าประสบปัญหาการขาดอาหาร โดย

เฉพาะการขาดโปรตีนและแคลอรี่ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย เกิดโรค

ติดเชื้อได้ง่ายและรุนแรง ดังนั้นทางสถาบันฯจึงทำการศึกษาวิจัย

ต่อเนื่องไปอีก นั้นก็คือการศึกษาระบบภูมิต้านทาน ระบบฮอร์โมน 

และเมตาโปลิซึ่มของโปรตีนในเด็กที่มีภาวะขาดอาหารอย่างอ่อน

การศึกษาผลของการเสริมสารเหล็กและกรดโฟลิกต่อภาวะโลหิต

จางเนื่องจากขาดอาหาร การศึกษารูปแบบและวิธีการเพื่อป้องกัน

การขาดอาหารในเด็กอ่อน  จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมโภชนาการเด็กอ่อน

ในชนบทที่อำเภอแม่ริม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และ

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นแกนกลางในการประสานงาน สถานที่

เพื่อสาธิตและแนะนำ และให้บริการสู่สังคมการศึกษาถึงการให้นม

มารดาแก่ทารก การศึกษาป้องกันการเกิดตาบอดในเด็กแรกเกิด

โดยให้ปริมาณวิตามินเอขนาดเดียวในปริมาณสูง ซึ่งผลงานวิจัย

ชิ้นนี้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ เรื่อง “การใช้วิตามินเอขนาดเดียวในปริมาณสูง

ในหญิงแรกคลอด เด็กแรกเกิด และเด็กในวัยเรียนเพื่อป้องกัน

การเกิดตาบอด อันเนื่องมาจากการขาดวิตามินเอ”

      นี่เป็นความในใจตอนนี้ที่ ท่านอาจารย์อุษา ธนังกูล ผู้ต่อสู้

กับปัญหาทางด้านทุโภชนาการในหมู่บ้านต่างๆ ทางภาคเหนือ 

ตราบจนทำให้ทุกหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พ้นจากปัญหาที่

เลวร้ายมาสู่ความสุขทั้งทางกายและจิตใจในที่สุด
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โรคเรื้อน

       นับเนื่องจากการได้รับทุนดำเนินงานวิจัยจากองค์กรระหว่าง

ต่างประเทศมากมายหลายโครงการ เริ่มต้นจาก NIH, มูลนิธิ 

Rockefeller, องค์การอนามัยโลก(WHO), องค์การยุนิเซฟ,

มูลนิธิฟอร์ด, USAID, รัฐบาลเบลเยี่ยม ต่อมาทางองค์การ

อนามัยโลกได้พิจารณาให้ทุนประเภท Institutional Research 

Strengthening เพื่อให้ทางเชียงใหม่มีความรู้ความสามารถที่จะทำ

การวิจัยเกี่ยวกับโรคเมืองร้อน ซึ่งได้แก่ โรคมาลาเรีย และโรคเรื้อน 

มาอย่างต่อเนื่องถึง 5 ปีเต็มในนาม WHO/TDR สถาบันฯได้

พบกับหัวหน้าโครงการวิจัยหลักในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

ทั้ง 2 โรคนี้ได้เล่าถึงประวัติการดำเนินงานวิจัยต่างๆ ไว้ดังนี้

ทางด้านโรคเรื้อน ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

วินัย สุริยานนท์ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย “การระบาด

วิทยาของโรคเรื้อน (sero-epidemiology of Leprosy)”

       สำหรับอีกสาขาหนึ่งของงานวิจัย ซึ่งได้แก่ โรคมาลาเรีย 

ก็ได้ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัยในหลายๆด้าน อาทิ การระบาดวิทยา

ของโรคมาลาเรียในภาคเหนือ  รวมทั้งเสาะแสวงหาแนวทางการป้อง

กันโรค วิธีการหนึ่งซึ่งสามารถลดการระบาดของโรคนี้ได้แก่ การ

แจกมุ้งชุบน้ำยาให้แก่ประชากรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเรื่องราวนี้ได้

ถูกถ่ายทอดจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภินันท์  อร่ามรัตน์ 

หนึ่งในผู้ได้รับทุนให้ทำการวิจัยทางด้านโรคมาลาเรียและได้รับทุน

ให้ไปศึกษาต่อในสาขานี้จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

       ในระยะเวลาที่คาบเกี่ยวกันนี้ สถาบันฯ ได้เข้าร่วมดำเนินงาน

วิจัยตามนโยบายของประเทศในการลดอัตราการเพิ่มประชากร

และอนามัยครอบครัว โดยการวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว

(Contraception and Family Planning) ซึ่งเป็นการศึกษา

ผลกระทบในด้านต่างๆของการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดต่างๆ อาทิผล

ของการใช้ยาฉีดคุมกำเนิดชนิด  Depo Medroxy Progester-

one Aceate (DMPA) ผลของฮอร์โมนคุมกำเนิดต่ออาหารและ

การเปลี่ยนแปลงของสุขอนามัย การศึกษาความชุกของอาการทาง

คลินิก เนื่องจากขาดวิตามินในหญิงที่กินยาคุมกำเนิด สุขภาพและ

ภาวะการเจริญพันธุ์ในสตรีไทยที่ด้อยเศรษฐกิจ การศึกษาทาง

ระบาดวิทยาของการแท้งและการคลอดของสตรีในภาคเหนือการ

ศึกษาถึงการเสริมวิตามินในสตรีที่ใช้ยาคุมกำเนิด  

      และในทศวรรษที่ 1 นี้ถือได้ว่าผลงานวิจัยจึงเป็นผลงานล้วนๆ

เฉพาะทางด้านโภชนาการและการวางแผนครอบครัว ที่เป็นปัญหา

หลักของระดับต้นๆ ของประเทศ อันเป็นการแก้ไขปัญหาด้วย

สุขภาพของประชากรในท้องถิ่นชนบทอย่างแท้จริง สมกับเจตนา

รมย์ของวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานวิจัยอย่างถูกต้องและชัดเจน

ทศวรรษที่ 2 : 2531-2540  

  เมื่อได้รับการติดต่อจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้เขียนเรื่อง

โรคเรื้อนลงในหนังสือที่ระลึก 3 ทศวรรษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ตอนแรกก็รู้สึกลำบากใจที่จะเขียน เนื่องจากว่าในปัจจุบัน

นี้โรคเรื้อนไม่ได้เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย

ต่อไปอีกแล้ว  จึงเกรงว่าการเขียนเรื่องนี้จะไม่มีคนสนใจอ่าน และอีก

ประการหนึ่ง ถึงแม้ว่าในอดีตผู้เขียนจะเคยสนใจทำการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับโรคเรื้อนเป็นเวลานานนับสิบปีก็ตาม ปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำการ

ศึกษาวิจัยโรคนี้ ได้หยุดการศึกษาไปนาน ประมาณ 12-13 ปีแล้ว 

ถ้าจะให้เขียนเรื่องนี้ ก็จะต้องกลับไปหาข้อมูลและรื้อฟื้นความรู้ใหม่

กว่าจะเขียนเสร็จคงต้องใช้เวลานานพอสมควร แต่เมื่อได้รับการ

ชี้แจงว่าวัตถุประสงค์ของการทำหนังสือนี้ คือ รวบรวมเรื่องเล่าสู่

กันฟังเกี่ยวกับงานวิจัยของสถาบันฯ ที่ได้ทำมาตลอดระยะเวลา 

30 ปี นับตั้งแต่วันสถาปนาสถาบันฯ จนถึงปัจจุบันนี้ ว่ามี

งานวิจัยด้านไหน หรืออะไรบ้าง ไม่ได้ต้องการลงลึกถึงเนื้อหา

ทางวิชาการหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก็รู้สึกสบายใจยินดีที่จะ

เขียนเรื่องโรคเรื้อนลงในหนังสือที่ระลึกเล่มนี้

       โรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อเรื้อรังเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ

ว่า Mycobacterium leprae สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้ทาง

ลมหายใจ ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดโรคนี้ก็คือ ผู้สัมผัสที่อยู่ใกล้ชิดอาศัย

อยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ป่วย ผู้สัมผัสเมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้ว

จะเกิดโรคหรือเกิดอาการหรือไม่อย่างไร ขึ้นอยู่กับระบบภูมิต้าน

ทานของร่างกายของผู้รับเชื้อ ถ้าระบบภูมิต้านทานดีมาก ก็จะไม่

เกิดการติดเชื้อ ถ้าระบบภูมิต้านทานดี ก็จะเกิดการติดเชื้อแต่ไม่

เกิดอาการ (Subclinical infection) แต่ถ้าระบบภูมิต้านทาน

ปานกลาง ก็จะเกิดโรคเรื้อนชนิดพบเชื้อน้อย (Paucibacillary

leprosy) และถ้าระบบภูมิต้านทานต่ำหรือต่ำมากก็จะเกิดโรคเรื้อน

ชนิดพบเชื้อมาก (Multibacillary leprosy) อาการของผู้ป่วย

โรคเรื้อนอาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

1. อาการทางผิวหนัง

          เช่น มีการเปลี่ยนสีของผิวหนัง เป็นวงด่างสีขาวหรือวงด่าง

สีแดง มีตุ่มหรือผื่นนูนแดง ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่มีผื่น ลักษณะ

วงแหวนเป็นต้น

2.  อาการทางระบบประสาท

          แล้วแต่ว่าเส้นประสาทส่วนใดถูกทำลาย ถ้าเส้นประสาทรับ

ความรู้สึกถูกทำลาย ระยะแรกก็จะมีอาการปวดแสบ ปวดร้อน 

ระยะหลังก็จะมีอาการชา ถ้าเส้นประสาทเลี้ยงกล้ามเนื้อถูกทำลาย

ก็จะมีอาการอ่อนกำลังกล้ามเนื้อลีบ ที่เห็นได้ชัดก็คือ ที่หมอนมือ

หลังมือจะลีบ แบนราบ บุ๋มลง ต่อไปก็จะเกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อ 

นิ้วงอ หยิบ จับ กำ หนีบไม่ได้ ข้อมือตก เท้าตก อัมพาตใบหน้า ถ้า

ระบบประสาทอัตโนมัติถูกทำลายก็จะมีอาการเหงื่อไม่ออกผิวหนัง

แห้ง ขนร่วง เส้นเลือดดำตีบ ทำให้มือเท้าบวม เส้นเลือดแดงตีบ 

ทำให้ขาดเลือดเลี้ยงที่ผิวหนัง ปลายมือปลายเท้าเป็นแผลเนื้อตาย
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       การวินิจฉัยโรคเรื้อนให้ได้เร็ว และการเริ่มการรักษาโดยเร็ว 

เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความพิการ ทางสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพจึงได้ดำเนินการวิจัยโครงการ Seroepide-

miology of leprosy เพื่อประเมินว่าการตรวจหาแอนติบอดีต่อ

แอนติเจนที่จำเพาะต่อเชื้อโรคเรื้อนด้วยวิธี ELISA จะใช้วินิจฉัยโรค

เรื้อนได้เร็วหรือไม่ (แอนติเจนที่จำเพาะต่อเชื้อโรคเรื้อนที่ใช้ในการ

ตรวจหาแอนติบอดีในการศึกษานี้คือ Natural Trisaccharide–

Octyl-Bovine Serum Albumin หรือ ชื่อย่อว่า NT-O-BSA โครง

การวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากยูเสด (USAID หรือ  US Agency 

for International Development) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทาง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยร่วมกับสถาบันแมคเคนและ

มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาติดตามผู้สัมผัสโรคที่

อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยโรคเรื้อน ยาวไปข้างหน้าปีละครั้ง 

ในระหว่าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2531 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 

มีผู้สัมผัสโรคเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 1,340 รายในระหว่าง

ที่ทำการศึกษานี้ มีผู้สัมผัสโรคกลายเป็นโรคเรื้อน 11 ราย คิดเป็น

อุบัติการณ์ของโรค 3.5 ต่อ 1,000 คน - ปี (person - years)

ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคที่กลายเป็นโรคเรื้อน 11 รายนั้น มีอยู่ 4 ราย

ที่ตรวจพบแอนติบอดีต่อแอนติเจนที่จำเพาะต่อเชื้อโรคเรื้อน

ในขณะที่กลุ่มผู้สัมผัสโรคที่ไม่กลายเป็นโรคเรื้อน 1,329 ราย ตรวจ

พบแอนติบอดี 75 ราย จากข้อมูลดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าการ

ตรวจด้วยวิธีนี้มีความไว 36.4% และมีความจำเพาะ 94.4%  ผู้สัมผัส

โรคที่ตรวจพบแอนติบอดีมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเรื้อนเป็น 9.1 เท่า

ของผู้สัมผัสโรคที่ตรวจไม่พบแอนติบอดี นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สัมผัส

โรคที่กลายเป็นโรคเรื้อนมีอยู่ 3 รายที่ตรวจพบแอนติบอดีต่อ

แอนติเจนที่จำเพาะต่อโรคเรื้อน หลายเดือนก่อนที่จะกลายเป็น

โรคเรื้อน โดยสรุปถึงแม้ว่าการตรวจหาแอนติบอดีต่อแอนติเจนที่

จำเพาะต่อเชื้อโรคเรื้อนด้วยวิธี ELISA จะมีความไวต่ำก็ตาม

การตรวจด้วยวิธีนี้ อาจมีประโยชน์ช่วยให้วินิจฉัยโรคเรื้อนได้เร็วขึ้น

นอกจากอาการจากเส้นประสาทถูกทำลายแล้ว ผู้ป่วยโรคเรื้อนก็

อาจจะมีเส้นประสาทโต และคลำได้ เส้นประสาทที่มักจะโตและ

คลำได้ก็คือ เส้นประสาทที่ชื่อว่า Ulnar nerve  ที่อยู่ตรงร่อง

กระดูกใต้ข้อศอก ทอดขึ้นมาด้านในของแขนส่วนบน

3.  อาการระบบทางเดินหายใจส่วนบน

 เยื่อบุจมูกอักเสบ บวม ทำให้คัดจมูก มีเลือดกำเดาออก ใน

ที่สุดอาจทำให้ดั้งจมูกยุบได้ กล่องเสียงอักเสบ ทำให้เสียงแหบ 

       ที่เขียนมานี้เป็นเพียงหนึ่งโครงการวิจัยที่ทางสถาบันวิจัยวิทยา

ศาสตร์สุขภาพได้ทำเกี่ยวกับโรคเรื้อน ในระหว่างปี พ.ศ.2528-

2535 สมัยที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กอสิน อมาตยกุล 

เป็นผู้อำนวยการ สถาบันฯได้รับทุน Institutional Strengthening

Grant จาก WHO Special Programme for Research and 

Training in Tropical Diseases (TDR) สนับสนุนการวิจัยและฝึก

อบรมโรคเขตร้อน ได้แก่ โรคเรื้อนและโรคมาลาเรีย ในด้านโรคเรื้อน

มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นหลายโครงการ ศึกษาโรคในด้านต่างๆ เช่น 

ศึกษาในด้านภูมิคุ้มกันวิทยา, พยาธิวิทยา, คลินิก และระบาดวิทยา 

และศึกษาทางภาคสนาม และได้มีการส่งบุคลากรของสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพรวมถึงคณะแพทยศาสตร์ และคณะอื่นๆใน

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายคนไปศึกษาต่อและฝึกอบรมให้มี

ความรู้ความชำนาญ เพิ่มศักยภาพในการทำงานวิจัยด้านโรคเรื้อน

ทำให้สถาบันฯ สามารถดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับ

โรคเรื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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       ไข้มาลาเรีย เกิดจากเชื้อพยาธิชนิดหนึ่งที่แพร่ระบาดจากคน

สู่คน โดยมียุงก้นปล่องเป็นพาหะ มาลาเรียเป็นโรคที่ระบาดในท้อง

ถิ่นของภาคเหนือมายาวนานในอดีต องค์การอนามัยโลกได้ระดม

ทรัพยากกรและองค์ความรู้ เพื่อกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากพื้น

ที่ต่างๆ ของโลก (ยกเว้นทวีปอัฟริกา) แม้พบในภายหลังว่าไม่

สามารถกำจัดได้หมดสิ้น แต่ก็สามารถช่วยให้ส่วนต่างๆ ของโลก 

มีปัญหาลดลงไปมาก จนสามารถควบคุมได้ดีพอสมควร โดย

การบูรณาการวิธีควบคุมโรคในแบบต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน นั่นคือ 

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การกำจัดลูกน้ำยุงก้นปล่อง การพ่น

สารเคมีตกค้างในบ้านเรือน เพื่อกำจัดยุงที่เข้ามาหากินในบ้านเรือน

การค้นหาและรักษาผู้ป่วยแต่เนิ่นๆ เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อให้

แก่ยุง กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้ตั้งกองมาลาเรียขึ้นเพื่อ ทำ

หน้าที่ควบคุมโรคนี้โดยตรง และเริ่มทดลองโครงการควบคุมไข้

มาลาเรียนำร่อง ที่อำเภอสารภี ในปี 2534 โดยการใช้สารเคมี

ดีดีทีพ่นติดฝาบ้านเรือน ทำให้อัตราตายจากไข้มาลาเรีย (ซึ่งเป็น

สาเหตุตายอันดับหนึ่งในขณะนั้น) ลดลงอย่างรวดเร็ว ความสำเร็จ

ที่สารภีนี้จึงทำให้เกิดการขยายตัวพัฒนาการควบคุมโรควิธีนี้ทั่วทั้ง

ประเทศในเวลาต่อมา ทำให้ไทยสามารถลดอัตราตายจากไข้

มาลาเรียทั่วประเทศลงได้อย่างมากมาย ประกอบกับการพัฒนายา

ฆ่าเชื้อมาลาเรียและกระบวนการค้นหาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ

ทำให้อัตราตายจากไข้มาลาเรียในประเทศไทย ยังคงลดลงอย่าง

ต่อเนื่องไปอยู่ในระดับต่ำกว่า 1  รายต่อ ประชากร 100,000 คน

ในปัจจุบัน และมีพื้นที่การแพร่ระบาดลดลง โดยจำกัดอยู่ตาม

ป่าเขา ชายแดนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ยากต่อการเข้าไป

ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       เนื่องจาก เชื้อมาลาเรียจะต้องมีพัฒนาการเติบโตในยุงพาหะ

ประมาณ 7- 10 วันก่อนการแพร่เชื้อกลไกการควบคุมโรคมาลาเรีย

ที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งคือ การทำให้ยุงพาหะมีอายุสั้นลง 

การศึกษาทางกีฏวิทยา ในอดีตชี้ว่าเมื่อยุงก้นปล่องกินเลือดจากคน

จนอิ่มแล้ว จะบินไปพักเกาะตามฝาบ้านเรือน การพ่นสารเคมีให้

ตกค้างจำนวนหนึ่งตามฝาบ้านเรือน ทำให้ยุงอายุสั้นลงตายภายใน

24 ชั่วโมง และไม่สามารถแพร่เชื้อมาลาเรีย ที่อยู่ในเลือดที่กิน

เข้าไปได้ การแพร่ระบาดของไข้มาลาเรีย ในพื้นที่จึงลดลงได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามหลังจากใช้วิธีการพ่นฝาบ้าน ด้วย

สารเคมีฆ่าแมลงมานาน ยุงพาหะกลุ่มที่มีนิสัยกัดคนนอกบ้าน 

และไม่เกาะพักฝาบ้าน ยังคงอยู่และเป็นยุงพาหะที่ยากต่อการ

ควบคุมในช่วงปลายทศวรรษ 2520 ได้มีการค้นพบวิธีเคลือบสาร

เคมีฆ่าแมลงชนิดที่ปลอดภัยบนผิวของมุ้งกันยุง ทำให้ยุงพาหะมี

อายุสั้นลง สามารถลดการแพร่ระบาดได้ แม้มุ้งที่เคลือบสารเคมี

นั้นจะขาดเป็นรูก็ยังมีผลทำให้ยุงพาหะมีอายุสั้นลงได้ดีเช่นกัน

การควบคุมไข้มาลาเรียด้วยมุ้งชุบน้ำยาใน
ภาคเหนือของไทย

                                                              การคน้พบนีน้ำมาซึง่ความตืน่ตวั ทีจ่ะทดลองดวูา่การใชมุ้ง้ชบุ

น้ำยาเคมีฆ่าแมลงอย่างแพร่หลายในชุมชน จะสามารถช่วยควบคุม

ไข้มาลาเรีย ในชุมชนได้เพียงใด ในระหว่างปี พ.ศ. 2529 – 

2535 เป็นช่วงที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการสนับ

สนุนทุนวิจัยเพื่อควบคุมโรคเมืองร้อน จากองค์การอนามัยโลก 

ทางสถาบันฯ จึงได้ร่วมกับ ศูนย์มาลาเรีย เขต 2 ในขณะนั้น 

ดำเนินโครงการวิจัยมุ้งชุบน้ำยาป้องกันไข้มาลาเรียขึ้น ในพื้นที่ 

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ถือเป็นโครงการแรก ที่ดำเนินการอย่าง

กว้างขวางในพื้นที่ที่มีการระบาดชุกชุมในภาคเหนือ

ผศ.นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์

 การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมหมู่บ้านที่มีอุบัติการณ์ของไข้

มาลาเรียมากกว่า 30 ราย ต่อประชากร 1,000 คนต่อปีใน

พื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 24 หมู่บ้าน โดยสุ่มแบ่ง

หมู่บ้านเหล่านี้เป็น 2 กลุ่มจำนวน พอ ๆ กัน ในปีแรกทั้งสองกลุ่ม

จะได้รับมุ้งธรรมดาไม่ไม่ชุบน้ำยาเคมี ผ่านการจัดการโดยกองทุน

มุ้งของหมู่บ้าน จนทุกครัวเรือนสามารถมีมุ้งใช้อย่างพอเพียง ในปี

ที่สองกลุ่มทดลองจะมีการชุบสารเคมีให้แก่มุ้งทุกหลังในหมู่บ้าน

ด้วยสารละลาย lambda-cyhalothrin  ส่วนกลุ่มควบคุมจะไม่

ได้รับการชุบมุ้งด้วยสารเคมีดังกล่าว ทางโครงการดำเนินการชุบ

มุ้งในกลุ่มทดลองปีละ 2 ครั้ง ในความเข้มข้น 10-30 mg/m2 

และติดตามผลการใช้มุ้ง และอัตราการเป็นไข้มาลาเรียเป็นเวลา 1 ปี

จากการศึกษาพบว่า มุ้งธรรมดา สามารถช่วยลดอัตราการเป็นไข้

มาลาเรียลงได้ประมาณร้อยละ 50 เมื่อชุบสารเคมีดังกล่าวข้างต้น

สามารถลดอัตราการเป็นไข้มาลาเรียลงได้อีกประมาณร้อยละ 25 

          ผลการศึกษาดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้เป็นมาตรการเสริมใน

การดำเนินงานของกองมาลาเรีย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่ง

เป็นพื้นที่ที่มีความนิยมใช้มุ้ง และมุ้งชุบสารเคมีมากที่สุดในประเทศ

ไทย ปัจจุบันการชุบมุ้งด้วยสารเคมีถือเป็นมาตรการที่ได้รับการ

ยอมรับ อย่างกว้างขวางทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย จนมีการผลิตมุ้ง

เคลือบสารเคมีในเชิงอุตสาหกรรมออกจำหน่ายในท้องตลาดทั่วโลก
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        การระบาดของเชื้อเอชไอวี  เป็นปัญหาคุกคามมวลมนุษย์ที่สำคัญที่สุดปัญหา

หนึ่ง  มีการประมาณการว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก เกือบ  40  ล้าน

คนและได้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวีไปแล้วมากกว่า 21

ล้านคน  ถึงแม้ว่า ปัจจุบันนี้จะมียาต้านไวรัสเอชไอวีที่

ใช้ได้ผล  ทำให้การระบาดของโรคในประเทศที่เจริญบาง

ประเทศลดลง ได้ระดับหนึ่งก็ตาม  พบว่าทั่วโลกยังคงมีผู้

ติดเชื้อใหม่ทุกวันวันละประมาณ  15,000 คน   ความ

เสียหายที่เกิดจากการระบาดของเชื้อเอชไอวี มีมหันต์

นอกจากก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน และการสูญเสีย

บุคลากรแล้ว  ยังมีผลกระทบทางด้านสังคม  และ

เศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก  เนื่องจากว่าผู้ที่ติด

เชื้อส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว  หรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัย

หาเงินทองมาเลี้ยง  และดูแลครอบครัว  

เมื่อเจ็บป่วยไม่สามารถทำงานได้  ย่อมมีผลทำให้

ครอบครัวเดือดร้อน  และเมื่อเสียชีวิตลงก็จะทำให้มี

ปัญหาลูกกำพร้า เป็นภาระของ ปู่ ย่า ตายาย  หรือญาติ

พี่น้องต่อไป  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมการระบาดของโรคให้ได้  การให้ความรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ

ของประชาชน  เพื่อลดเลิกความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี หากทำได้ผลอย่างจริงจัง  ก็คงจะช่วยควบคุมการระบาดของโรคได้  แต่ในโลก

ของความเป็นจริง  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์  เป็นเรื่องที่ยาก  จะหวังใช้

มาตรการนี้  เพียงอย่างเดียวเพื่อควบคุมโรค  คงจะไม่ได้ผล  จำเป็นต้องหาวิธีการอย่างอื่นมาช่วย   จึงมีความพยายามที่จะพัฒนาหรือผลิต

วัคซีนให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค เพื่อหวังนำไปใช้ควบคุมโรคเอดส์  ความหวังนี้จะเป็นจริงหรือไม่  เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามดูกัน

ต่อไป  

       อีกด้านหนึ่งของโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ

ของประเทศ “ โรคเอดส์”ซึ่งสร้างความสพึงกลัวให้แก่ประชากรทุก

กลุ่มทุกเพศและทุกวัย จนทำให้ NIH/NAID ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ได้สนับสนุนแหล่งทุนให้มาทำการศึกษาวิจัย วัคซีน เพื่อป้องกันและ

หยุดยั้งการระบาดของเชื้อ เอช ไอ วี อันเป็นเริ่มต้นของการแก้ไข

ปัญหาด้านสาธารณสุขอีกทางหนึ่ง โดย ท่านอาจารย์วินัย สุริยานนท์ 

ผู้คลุกคลีอยู่กับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นบอกกับพวกเราว่า............

วัคซีนเอดส์ : ความจริงและความหวัง

       มีข้อมูล 2-3 ประการที่ทำให้มีความหวังว่าน่าจะสามารถ

พัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคเอดส์ได้  ประการ

แรกกค็อืวา่ เชือ้ เอช ไอ ว ีทีเ่ปน็สาเหตขุองโรคเอดส ์ ตดิตอ่จากคนหนึง่

สู่อีกคนหนึ่งได้ค่อนข้างจะไม่ง่ายนัก  ดังนั้นหากวัคซีนสามารถทำให้

ร่างกายมีภูมิต้านทานต่อเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นบ้างพอประมาณ ก็จะมี

ผลอย่างมากต่อการติดต่อของเชื้อ  หรือสามารถป้องกันโรคได้

      

      ประการที่สองก็คือ พบว่ามีผู้สัมผัสเชื้อหรือผู้ได้รับเชื้อ

เอชไอวีบางคนมีภูมิต้านทานโดยธรรมชาติที่ช่วยป้องกันไม่ให้เขา

ติดเชื้อ  (Highly Exposed Uninfected  หรือ  Highly  Exposed  

Persistently  Sero-negative หรือ HEPS) หรือแม้ว่าจะติดเชื้อ

ก็ไม่เกิดโรคหรือเกิดโรคได้ช้า  (Long  Term  Non Progressor) 

    ประการสุดท้ายพบว่ามีวัคซีนที่พัฒนาแล้ว  เมื่อนำมา

ทดลองในสัตว์ทดลองสามารถป้องกันการติดเชื้อ หรือป้องกันโรค

ในสัตว์ได้

ความหวังที่จะมีวัคซีนเอดส์ที่มีประสิทธิภาพ  

ผศ.นพ.วินัย สุริยานนท์
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ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัคซีนเอดส์ 

การทดสอบวัคซีนเอดส์ในคน

     ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญก็คือ  เชื้อไวรัส เอส ไอ วี

แต่ละชนิด  (Types)  และแต่ละสายพันธ์ (Clades)  มีการเรียง

ลำดับเบสของยีน (Genetic  Sequences) แตกต่างกันค่อนข้างมาก 

และมีสายพันธ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของ Reverse

Transcriptase อยู่เสมอ  รวมทั้งมีสายพันธ์ผสมเกิดขึ้นจนมีการ

พูดว่า ในแต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาคของโลกที่มีเชื้อต่างกัน

ระบาด  อาจจะต้องใช้วัคซีนต่างกัน

 ปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือ  เชื้อเอชไอวีอาจติดต่อได้โดย

ทางเพศสัมพันธ์  และโดยทางเลือด  ดังนั้นวัคซีนที่พัฒนาขึ้น  

ถ้าจะให้ได้ผล  จะต้องสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่บริเวณเยื่อเมือก

(Mucosal Immunity) เพื่อป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์

และกระตุ้นภูมิคุ้มกันในเลือด  (Systemic  Immunity ) เพื่อป้องกัน

การติดต่อทางกระแสเลือดโดยตรง

 ปัญหาประการสุดท้าย  เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อได้ทั้ง

ในลักษณะของเชื้อไวรัสอิสระ (Cell Free  Virus) และในสักษณะ

ของไวรัสที่อยู่ในเซลล์ (Cell  Associated Virus)  ดังนั้นวัคซีน

ที่จะใช้ได้ผล  ต้องกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งชนิดในน้ำเลือด

(Humoral Immunity  หรือ  Antibody) และชนิดที่พึ่งเซลล์ 

(Cell  Mediated Immunity) ภูมิคุ้มกันชนิดในน้ำเลือด

หรือแอนติบอดี (Antibody) จะจับกับเชื้อและยับยั้งเชื้อไวรัส  

(Neutralize)  ส่วนภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์จะทำลายเชื้อไวรัสที่อยู่

ในเซลล์

 รุ่นที่ 1 (First  Generation)  เป็นวัคซีนที่มีส่วนประกอบ

เป็นโปรตีนส่วนเปลือกของเชื้อไวรัส  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง gpI20   

วัคซีนรุ่นนี้ จะทำให้ร่างกายสร้าง  Neutralizing  Antibody  ซึ่งมี

ข้อจำกัดเนื่องจาก  gpI20 เป็นส่วนที่มีความแตกต่างได้มาก

 รุ่นที่ 2 (Second Generation) เป็นวัคซีนกระตุ้นการ

สร้างภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์  ได้แก่  Live  Vectored  Vaccine

(เช่น Canarypox  และ Vaccinia  เป็นต้น)  และ DNA Vaccine

ซึ่งได้สอดใส่ยีนต่างๆ  ของเชื้อเอชไอวี

 รุ่นที่ 3 (Third  Generation) ได้แก่วัคซีนซึ่งมี 

Regulatory  Protein  ของเชื้อ เอชไอวี  เช่น  Tat  และ  Nef.

      ในการให้วัคซีนแก่อาสาสมัครนั้น บางครั้งมีการใช้วัคซีน

ต่างกัน 2 ชนิด หรือที่เรียกว่า  Prime  Boost  Strategy เพื่อหวังที่

จะให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่กว้างขวางและมากขึ้นกว่าการใช้วัคซีน

เพียงชนิดเดียว

การจำแนกชนิดของวัคซีนเอดส์

       วัคซีนเอดส์ที่ได้มีการพัฒนาหรือสร้างขึ้นและได้นำมา

ทดลองในคน  อาจจำแนกเป็น 6 ชนิด คือ

 นอกจากการจำแนกวัคซีนเอดส์เป็นชนิดดังกล่าวข้างต้น

เราอาจจำแนกวัคซีนเอดส์เป็นรุ่น(Generation) ดังนี้   

 1.Subunit Vaccine  เป็นหน่วยโปรตีนของเชื้อเอชไอวี  

ที่ สร้ างโดยวิธีพันธ์ุ วิศวกรรมซึ่ ง โดยมากมักจะเป็นโปรตีน

ส่วนเปลือก (Envelope  Protein) ได้แก่  gp 120 

 2.Peptide Based  Vaccine  เป็นเปปไทด์  Peptide)

ที่เป็น Epitope 

 3.DNA Vaccine  ใช้ Plasmid  DNA สร้างโปรตีนของ

ไวรัสเอชไอวี

 4.Live Vectored  Vaccine  เป็นวัคซีนที่สอดใส่ยีนสร้าง

โปรตีนของไวรัส เอช ไอ วี เข้าไปในเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่มีชีวิต

ก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ แต่ไม่ก่อให้เกิดโรค ไวรัส หรือแบคทีเรีย

ทำหน้าที่เป็นพาหะนำยีนเข้าไปผลิตโปรตีนซึ่งจะทำหน้าที่เป็น

แอนติเจนกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  ไวรัสที่มีการนำมาใช้

เป็นพาหะ ได้แก่  Canarypox – ALVAC, Modified Vaccinia

Ankara – MVA, Venezuelan Equine Encephalitis

– VEE, Adenovirus เป็นต้น

 5.Virus Like Particle ใส่โปรตีนของไวรัสให้อยู่ใน

Virus  Like  Particle

 6.Whole  Killed  หรือ  Inactivated  Virus  Vaccine  

เป็นเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ตายแล้ว

 วัคซีนที่ผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองแล้วว่าปลอดภัย

และสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันก็จะถูกนำมาทดสอบในคนซึ่งแบ่งได้

เป็นระยะต่างๆ  ดังนี้  

 ระยะที่ 1 (Phase I)  เป็นการทดสอบเพื่อศึกษาเรื่องความ

ปลอดภัยของวัคซีนและการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน  แต่จะมุ่งเน้นในเรื่อง

ของความปลอดภัยมากกว่าเรื่องการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การทดสอบ

ในระยะที่ 1 นี้จะทำในอาสาสมัครที่ไม่ใช่กลุ่มเสียงจำนวนน้อยโดย

ทั่วๆไปประมาณ  20-50 คน

 ระยะที่ 2 (Phase II) ทดสอบในอาสาสมัครจำนวนมาก

ขึ้น โดยทั่ว ๆ ไป เป็นจำนวนหลายร้อยคน เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ ความปลอดภัยและการกระตุ้นภูมิต้านทาน อาสาสมัคร

ที่ทำการทดสอบยังคงเป็นกลุ่มไม่เสี่ยง แต่ก็อาจจะมีกลุ่มเสี่ยงที่อยู่

ในกลุ่มที่ต้องการทดสอบในระยะที่ 3

 ระยะที่ 3 (Phase III)  เป็นการทดสอบอาสาสมัครในกลุ่ม

เสี่ยงเพื่อศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อ การ

ศึกษาในระยะนี้ เป็นแบบ Double Blind, Randomized, Placebo

-Controlled หาประสิทธิผลของวัคซีนโดยเปรียบเทียบอุบัติการ

ของการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนจริง กับอุบัติการของ

การติดเชื้อในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนหลอก จำนวนอาสาสมัครที่ทำการ
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ดัดแปลงมาจาก ตารางที่ 3  การทดสอบ HIV Vaccine Candidate ในคน 

(Clinical trial /  evaluation) ที่ประเทศไทย หนังสือวัคซีนเอดส์ พ.ศ. 

2545 โดย รวงผึ้ง  สุทเธนทร์ หน้า 24

ตารางที่ 3 ประสิทธิผลของวัคซีน AIDS VAX B/B

อาสาสมัคร วัคซีนหลอก 

(จำนวนผู้ติดเชื้อ

/ทั้งหมด)

วัคซีนจริง 

(จำนวนผู้ติดเชื้อ

/ทั้งหมด)

ประสิทธิผลของวัคซีน

( 95% C.I)

ทั้งหมด 98/1679 (5.8%) 191/3330 (5.7%) 3.8% (-22.9 ถึง 24.7)

คนผิวขาว 81/1508 (5.4%) 179/3003 (6.0%) -9.7% (-42.8 ถึง 15.7)

คนผิวดำ / 

เอเชีย

 / อื่น ๆ

17/171 (9.9%) 12/327 (3.7%) 66.8% (30.2  ถึง 84.2)

คนผิวดำ 9/111 (8.1%) 4/203 (2.0%) 78.3% (29.0  ถึง 93.3)

คนเอเซีย 2/20 (10.0%) 2/53 (3.8%) 68.0% (-129.4  ถึง 95.5)

อื่น ๆ 6/40 (15.0%) 6/7 (8.5%) 46.2% (-67.8  ถึง 82.8)

ปัจจุบันมีวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคเอดส์ได้แล้ว
หรือยัง ?

ทดสอบโดยทั่วไปเป็นจำนวนหลายพันคน แต่ก็อาจเป็นหมื่นได้ ทั้งนี้

ขึ้นกับอุบัติการของการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในประชากรที่ทำการศึกษา 

ถ้าอุบัติการต่ำ ต้องใช้อาสาสมัครจำนวนมาก ถ้าอุบัติการสูงก็ใช้

อาสาสมัครจำนวนน้อย

 การทดสอบวัคซีนเอดส์ในคนระยะที่ 1 ทำครั้งแรกที่

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1987 หลังจากนั้น ได้มีการ

ทดสอบวัคซีนเอดส์ ระยะที่ 1/2 มากกว่า 60 ครั้ง เป็นการ

ทดสอบวคัซนีมากกวา่ 30 ชนดิ  ทำในอาสาสมคัรทีม่สีขุภาพด ีจำนวน

มากกว่า 8,000 คน  ส่วนใหญ่ทำในประเทศสหรัฐอเมริกา และ ยุโรป

แต่ก็มีการทดสอบในประเทศที่กำลังพัฒนาบางประเทศ เช่นบราซิล

จีน คิวบา เฮติ เคนยา อูกันดา และประเทศไทย ส่วนการทดสอบ

วัคซีนเอดส์ระยะที่ 3 นั้นได้ทำไปแล้ว 2 โครงการ และกำลังจะ

เริ่มใหม่ 1 โครงการ  ในโครงการแรกใช้ Bivalent BB gp120 ของ

บริษัท Vaxgen หรือ AIDS VAX B/B ศึกษาในอาสาสมัครประมาณ 

5,000 คน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชายรักร่วมเพศ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

แคนาดา เปอร์โตริโก้ และ เนเทอร์แลนด์ เริ่มศึกษาในปี ค.ศ. 1998

ในโครงการที่ 2 ใช้ Bivalent BE gp120 ของบริษัท Vaxgen

หรือ AIDS VAX B/E ศึกษาในอาสาสมัครประมาณ 2,500 คน 

ซึ่งเป็นผู้ฉีดยาเสพติดเข้าเส้นในกรุงเทพ ประเทศไทยเริ่มศึกษาในปี

ค.ศ. 1999 ส่วนในโครงการที่ 3 ใช้วัคซีน 2 ตัว ปูพื้นด้วย Canarypox

Vector Vaccine – ALVAC (vCP1521) แล้วกระตุ้นด้วย AIDS VAX 

B/E ศึกษาในอาสาสมัครจำนวนประมาณ 16,000 คน ที่จังหวัด

ชลบุรีและระยอง คาดว่าจะเริ่มศึกษาในปลายปี ค.ศ.2003. 

 การทดสอบวัคซีนเอดส์ระยะที่ 3 โครงการแรก ซึ่งทำใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ AIDS VAX B/B ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น

โดยสมบูรณ์ และได้มีการประกาศผล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์

ค.ศ. 2003 มีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ 5009 คน เมื่อติดตาม

ครบ 3 ปี พบว่าวัคซีนมีความปลอดภัย ไม่พบอาการข้างเคียง

ที่ร้ายแรงใด ๆ เลย อาการข้างเคียงที่พบบ่อยมีเพียงอาการปวด

บริเวณฉีดยาและปวดหัว กลุ่มที่ได้รับวัคซีนหลอกมีการติดเชื้อ

เอช ไอ วี 5.8 % ส่วนกลุ่มที่ได้รับวัคซีนจริง  มีการติดเชื้อ 5.7% ซึ่ง

ความแตกต่างนี้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อทำการวิเคราะห์

ข้อมูลอาสาสมัครกลุ่มย่อย (Subset Analysis) พบว่าในอาสาสมัคร

กลุ่มเชื้อชาติที่ไม่ใช่ผิวขาว (ได้แก่ คนผิวดำ คนเอเซีย และคน

เชื้อชาติอื่นที่ไม่ใช่ผิวขาว) เมื่อเปรียบเทียบผู้ที่ได้รับวัคซีนจริงกับ

ผู้ที่ได้รับวัคซีนหลอก ผู้ที่ได้รับวัคซีนมีอัตราการติดเชื้อ เอช ไอ วี

น้อยกว่าประมาณ 67% (ดูตารางที่ 3)

 อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่า การทดสอบวัคซีนนี้ไม่ได้ออก

แบบเพื่อวิเคราะห์ผลของวัคซีนต่ออาสาสมัครแยกเป็นเชื้อชาติ

ต่างๆ จึงไม่อาจหาข้อสรุปได้และ FDA คงจะไม่ให้จดทะเบียน

(License) วัคซีนนี้

 การทดสอบวัคซีนเอดส์ระยะที่ 3 โครงการที่ 2 ซึ่งทำใน

ประเทศไทย ใช้ AIDS VAX B/E มีอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้ติดยาเสพติด

เข้าร่วมโครงการ 2545 คน ขณะนี้กำลังอยู่ในระยะติดตามผล คาด

ว่าการติดตามจะสิ้นสุดประมาณกลางปี ค.ศ.2003 และจะทราบ

ประสิทธิผลของวัคซีนในปลายปี ค.ศ.2003 หรือต้นปี ค.ศ.2004

 การทดสอบวัคซีนเอดส์ในอาสาสมัครที่ไม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี

ในประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว มี 8 โครงการ เป็นการ

ศึกษาระยะที่ 3 อยู่หนึ่งโครงการ และกำลังจะเริ่มใหม่ในเร็ว ๆ นี้ 2 

โครงการ เป็นโครงการระยะที่ 3 อยู่ 1 โครงการ ซึ่งจะทำการศึกษา

กับอาสาสมัครประมาณ 16,000 คน ที่จังหวัดระยองและชลบุรี  

 จากการดำเนินงานวิจัยในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรค

ติดเชื้อ โรคเมืองร้อน แล้ว ปัญหาที่เป็นภัยคลุกคามที่มีผลกระทบ

โดยตรงกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่ประกอบอาชีพทั้งใน

ชนบทและในเมือง นั้นก็คือ ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ

จากสารตะกั่ว และการปนเปื้อนจากสารเคมีมาตั้งแต่ปี 2535 เป็น

ต้นมา โดยการศึกษาผลกระทบต่อเนื่องถึง น้ำนมมารดา น้ำดื่ม

บ่อน้ำ และในเลือดของกลุ่มเสี่ยง

 สำหรบัในทศวรรษที ่2 นีส้ถาบนัฯ       ยงัไดต้อ่ยอดดำเนนิงาน

ในโครงการวิจัยทางด้านโภชนาการ ด้านการวางแผนครอบครัว 

และยังได้เปิดโอกาสในการดำเนินงานวิจัยในสาขาใหม่ๆ ที่เป็น

ปัญหาหนักอกของประเทศควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนในการ

ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างแท้จริงต่อไป

การทดสอบวัคซีนเอดส์ในคนในประเทศไทย
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สมาชิกสถาบันฯ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพรวมของงานวิจัยในทศวรรษที่ 3

โครงการวิจัยที่ได้ทุนจากต่างประเทศแบ่งได้ดังนี้

โครงการวิจัยที่ได้ทุนในประเทศได้แก่ 

 เนื่องจาก บรรณธิการ ได้ขอบทความจากนักวิจัยหลายคน

ด้วยกัน เมื่ออ่านบทความต่าง ๆ  ก่อนปิดเล่ม จึงรู้สึกว่ามีความจำเป็น

ต้องเขียนร้อยเรื่องบทความต่าง ๆ เป็นภาพรวม ตลอดจนเพิ่มเติม

งานวิจัยอีกหลายหัวข้อที่ยังไม่ได้กล่าวถึง โดยจะแบ่งกล่าวเป็นทุน

วิจัยที่ได้จากต่างประเทศ และทุนวิจัยจากในประเทศ

 1.โครงการวิจัย Chiang Mai University Clinical Trial 

Unit แบ่งออกเป็นโครงการย่อย 3 โครงการ คือ AIDS Clinical

Trial Group หรือ ACTG มี ศ.นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ เป็นหัวหน้า

โครงการ ทำการศึกษายาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ โครงการ

International Maternal Pediatric Adolescent AIDS Clinical

Trial หรือ IMPAACT มี ศ.พญ. วิรัต  ศิริสันธนะ เป็นหัวหน้า

โครงการศึกษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคเอดส์ รวมทั้งการป้องกันการ

ติดเชื้อจากแม่ไปสู่ลูก และโครงการ HIV Vaccine Trial Network

หรือ HVTN มี ผศ.นพ.วินัย  สุริยานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ

(ดูรายละเอียด HVTN หน้า 21)

 2.โครงการวิจัย JHU Southeast Asia Clinical Trial

Unit ทำการศึกษาการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในผู้ฉีดยาเสพติด

เข้าเส้น โดยมี ผศ. นพ. อภินันท์  อร่ามรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการ 

(ดูรายละเอียด HPTN 058 ในหน้า 31) และศึกษาการ

ป้องกันการติดเชื้อ HIV จากสามีสู่ภรรยา หรือจากภรรยาสู่สามี  

โดยมี รศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ (ดูราย

ละเอียด  HVTN 052 ในหน้า 29)

 3.โครงการวิจัย Prevention of Rural Thai 

Methamphetamine Abuse and HIV มี ผศ. นพ.อภินันท์  

อร่ามรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการ (ดูรายละเอียด ในหน้า 32)

 4.โครงการวิจัย PA THAI ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการให้

คำปรึกษา และเจาะเลือดตรวจการติดเชื้อ HIV (Voluntory 

Counseling and Testing หรือ VCT)  มี รศ. นพ.สุวัฒน์  

จริยาเลิศศักดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ (ดูรายละเอียด  ในหน้า 28)

 5.โครงการวิจัยการให้ยาต้านไวรัสล่วงหน้าเพื่อป้องกัน

การติดเชื้อ HIV ในผู้ชาย หรือ โครงการพิมาน มี รศ.นพ. สุวัฒน์ 

จริยาเลิศศักดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ (ดูรายละเอีนดในหน้า 29)

 1.โครงการวิจัยด้านมลภาวะ และอนามัยสิ่งแวดล้อม มี

ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (ดูหน้า 33 )

ได้รับทุนจาก งบประมาณแผ่นดิน สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงาน

กองทุนส่งเสริมการวิจัย (สกว.) และแหล่งทุนอื่น ๆ 

 2.โครงการศึกษาการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุง

พาหะนำโรคมาลาเลีย และไข้เลือดออกมี ดร.ละเอียด  ประพันธดารา

เป็นหัวหน้าโครงการ (ดูหน้า 25) ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน

และ สกอ.

 3.โครงการวิจัยมาลาเรีย มีดร.จิรประภา  วิภาษา เป็น

หัวหน้าโครงการ (ดูหน้า 26) ได้รับทุนจาก งบประมาณแผ่นดิน

Biotec (โครงการ T-2) และ Welcome Trust จากประเทศ

สหราชอณาจักร

 4 . โครงการวิจั ย โภชนาการการขาดธาตุ ไอโอดีน

และเบาหวาน มี รศ.พญ. อัมพิกา  มังคละพฤกษ์ และ ดร.ศักดา  

พรึงลำภู เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน

 5.โครงการวิจัยหวัดนก มี ดร.ฉายสุรีย์  ศุภวิไล เป็น

หัวหน้าโครงการ ได้รับทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ

 6.โครงการวิจัยเชื้อ human papilloma virus มี

ดร.อุทัยวรรณ  อุทัยพัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนจาก

งบประมาณแผ่นดิน

 7.โครงการศึกษาผู้เสพติด (รวมทั้งสุรา) มีคุณกนิษฐา  

ไทยกล้า เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนจาก สำนักงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และสำนักส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

 8.โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย มี รศ.นพ. สุวัฒน์

จริยาเลิศศักดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนจากสำนักงานสำรวจ

สุขภาพประชาชนไทย (สสท.)

ทศวรรษที่ 3 : 2541-ปัจจุบัน
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การดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงพาหะนำ

โรคมาลาเรียและไข้เลือดออก

           สารเคมีกำจัดแมลง ดีดีที เคยได้ถูกนำมาใช้ในการกำจัดยุง

และแมลงต่างๆมานานกว่า 50 ปี ทำให้สาเหตุการตายอันดับหนึ่ง

ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2486 จากเชื้อมาลาเรีย ซึ่งมีอัตราตาย

มากถึง 315 ต่อประชากร 100,000 คน ลดลงเหลือ 139 ต่อ

ประชากร 100,000 คนในปี พ.ศ. 2495  ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 

อัตราตายจากไข้มาลาเรียก็ลดลงจนเหลือ 43 ต่อประชากร 

100,000 คน นับแต่นั้นเป็นต้นมาการใช้สารเคมีดีดีทีก็มีใช้กัน

แพร่หลายทั้งในโครงการกำจัดยุงพาหะนำโรคมาลาเรียและ

ไข้เลือดออก ปัจจุบันการใช้สารเคมีกำจัดแมลงมีหลากหลายและ

กลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเกษตร การสาธารณะสุขและชีวิต

ประจำวัน เช่นการกำจัดปลวก มด และแมลงสาบในบ้าน การพ่น

หมอกควันกำจัดยุงลาย และโครงการควบคุมไข้มาลาเรียโดยการ

กำจัดยุงก้นปล่องพาหะ ยังต้องพึ่งพาการใช้สารเคมีเป็นหลักใน

ปัจจุบันพบว่ามีแมลงต่างๆพากันดื้อต่อสารเคมีโดยเฉพาะการ

สำรวจพบยุงดื้อต่อสารเคมีจึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามเอาใจใส่

ไม่เช่นนั้น จำนวนประชากรยุงดื้อต่อสารเคมีจะค่อยๆเพิ่มขึ้น และ

สุดท้ายสารเคมีก็ไม่สามารถช่วยควบคุมประชากรยุงพาหะได้ 

ก็คือการแพร่ระบาดของโรค 

 คณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย 

ดร. ละเอียด ประพันธดารา พร้อมทีมนักวิจัย และด้วยความร่วม

มือของผู้เชี่ยวชาญกีฏวิทยาการแพทย์ จากคณะแพทย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานป้อง

กันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข อาจารย์

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมนักวิจัยจาก Liverpool 

School of Hygiene and Tropical Medicine ประเทศอังกฤษ

ได้ร่วมกันทำการศึกษาวิจัยกลไกการดื้อต่อสารเคมีฆ่าแมลงใน

ยุงก้นปล่องเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2536 เป็นเวลากว่า 15 ปีที่ผ่าน

มา เราได้คำตอบมากมายจากงานวิจัยที่นับจำนวนโครงการวิจัยที่

เราได้ทุนสนับสนุนทั้งในและต่างประเทศ 18 โครงการ มีผลงาน

ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรอง (Impact factor) 18 

เรื่อง และในวารสารอื่นๆ รวมทั้งการนำเสนอในรูปแบบอื่นๆอีก

หลายเรื่อง

 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดื้อต่อสารเคมี เริ่มตั้งแต่การ

สำรวจประชากรยุง เราพบว่ายุงลายที่เราเคยควบคุมด้วยการใช้

สารดีดีที นอกจากจะดื้อต่อดีดีที ยังดื้อต่อสารเพอร์เมธริน ซึ่งเป็น

สารไพรีทรอยด์อีกตัวหนึ่งด้วย โดยที่มีอัตราการดื้อต่อดีดีที 100 %

และดื้อต่อเพอร์เมธริน 30-70 % งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้

สารเคมีในอดีต มีผลต่อเนื่องถึงปัจจุบันด้วย การกลายพันธุ์ที่

ตำแหน่ง “F1534C ของ Na channel” เป็นสาเหตุหลักของ

การดื้อต่อเพอร์เมธริน และทำให้เกิดการดื้อร่วมกับดีดีที

แต่ยังโชคดีที่ “F1534C ของ Na channel” ไม่ทำให้เกิด

การดื้อต่อสารไพรีทรอยด์อีกตัวหนึ่งคือเดลต้าเมธริน ทำให้เรา

มั่นใจได้ว่า เดลต้าเมธรินจะยังคงใช้ในการกำจัดยุงลายได้

 งานวิจัยดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของงานที่เรา

กำลังดำเนินการ และอีกมากที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์

ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาเลือกใช้สารเคมี การดำเนิน

งานวิจัยแต่ละเรื่องต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ต้องขอขอบคุณ

แหล่งทุนต่างๆที่พิจารณาให้การสนับสนุน ได้แก่สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่ง

ชาติ (วช.)  The Wellcome Trust, UK   องค์การอนามัยโลก (WHO)

รวมทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอื่นๆ ในอดีต

 การดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงพาหะเกิดโดย

กลไกหลัก 2 ชนิด คือ 1) การเพิ่มระดับการย่อยสลายและขับออก

โดยเอ็นไซม์จำเพาะในยุง (metabolic resistance) 2) เกิดจาก

การกลายพันธุ์ของอวัยวะเป้าหมาย  ในแผนภาพการออกฤทธิ์ของ

สารเคมีกำจัดแมลง (ดังรูป) เมื่อยุงสัมผัสกับสารเคมีและซึมผ่านผนัง

ลำตัวเข้าไปภายใน ภูมิคุ้มกันธรรมชาติของแมลงได้แก่กลุ่มเอ็นไซม์

Oxidases, Hydrolase และ  Acetylcholine esterase จะทำ

หน้าที่ย่อยสารเคมีฆ่าแมลงต่างๆ และหากเอ็นไซม์เหล่านี้มีมาก 

สารเคมีก็ถูกทำลายไม่สามารถไปถึงอวัยวะเป้าหมายได้ เรียกว่า 

metabolic resistance ในการดื้อสารเคมีอีกแบบหนึ่ง คือการกลาย

พันธุ์ของอวัยวะเป้าหมาย ในแผนภาพได้แก่ AChE และ Na channel 

แผนภาพการออกฤทธิของสารเคมีกำจักแมลง

ดร.ละเอียด ประพันธดารา
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กลุ่มงานการศึกษากลไกการดื้อต่อสารเคมีฆ่าแมลงในยุงพาหะ
Research Institute for Health Sciences
Chiang Mai, Thailand

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          จนถึงปัจจุบันนี้ นับเป็นเวลา 128 ปี ตั้งแต่มีการค้นพบเชื้อ

มาลาเรียในเลือดของผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2423 แม้จะมีการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับโรคมาลาเรียมาเป็นเวลานาน คิดเป็นเงินทุนจำนวน

มหาศาล แต่ก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคที่ได้ผล ทั้งนี้เนื่องจากปัญหา

หลายประการด้วยกัน เช่น ตัวเชื้อมีการพัฒนากลไกเพื่อหลบหลีก

ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์หลายวิธีเสมือนผู้ร้ายที่คอยหลบหนีการ

จับกุมของตำรวจ การเข้าสู่เม็ดเลือดแดงตัวใหม่อย่างรวดเร็วและ

อาศัยอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยอาหารนี้ ทำให้ตำรวจมองเห็นผู้ร้ายใน

ระยะเวลาสั้น ๆ จับกุมผู้ร้ายที่หลบอยู่ในบ้านได้ยาก เชื้อมาลาเรีย

ยังสามารถเปลี่ยนโปรตีนบนผิวเซลล์เพื่อปรับตัวเองให้เข้ากับระบบ

ภูมิคุ้มกันเปรียบได้กับผู้ร้ายที่คอยเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อตำรวจจำได้ใน

แต่ละครั้ง นอกจากนั้นตำรวจบางกลุ่มยังหมดแรงหรือตายเสีย

ก่อนที่จะกำจัดผู้ร้ายได้ ดังเช่นการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเม็ดเลือด

ขาวบางชนิดจะตายหลังจากสัมผัสกับบางส่วนของเชื้อมาลาเรีย 

เป็นต้น  

          เมื่อเอ่ยถึงโรคติดเชื้อมาลาเรีย หลายคนคงไม่คาดคิดว่าโรค

นี้ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ถึงแม้ว่าจำนวนผู้

ป่วยโรคมาลาเรียในประเทศจะลดลงเป็นอย่างมาก (33,178 ราย

ในปี 2550) แต่ในความเป็นจริงนั้น มาลาเรียเป็นสาเหตุการตาย

ของเด็กหนึ่งคนในทุก ๆ 30 วินาทีทั่วโลก ในปีหนึ่ง ๆ นั้น มีผู้ป่วย

ด้วยโรคนี้มากถึง 500 ล้านคน นอกจากจะเป็นปัญหาด้าน

สาธารณสุขแล้ว ยังส่งผลกระทบทำให้การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจช้าลงด้วย สถานการณ์โรคร้อนในปัจจุบันนี้ทำให้หลาย

ฝ่ายกังวลว่ามาลาเรียจะกลับมาระบาดเป็นปัญหาใหญ่อีกครั้ง เนื่อง

จากสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการแพร่พันธุ์ของยุงก้นปล่อง 

พาหะของโรค

รางวัลนักวิจัยดีเด่นช้างทองคำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปี พ.ศ. 2550

เปิดมุมมองงานวิจัยมาลาเรีย

ดร.จิระประภา วิภาษา
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      กลไกในการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ ของเชื้อมาลาเรีย

ดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการที่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของ

เชื้อมาลาเรียมีการติดเชื้อซ้ำอยู่เสมอๆ ทำให้เกิดคำถามวิจัยว่า

ระบบภูมิคุ้มกันที่มีหน้าที่จดจำและต่อสู้กับเชื้อมาลาเรียนั้นพัฒนา

เป็นปกติหรือไม่ เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดใดบ้างที่มีบทบาทในการ

กำจัดเชื้อ หากจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นคงต้องถามเปรียบเทียบว่า

“ตำรวจสามารถจดจำผู้ร้ายได้หรือไม่ จำได้นานแค่ไหน ตำรวจคน

ที่จับกุมผู้ร้ายได้มีลักษณะพิเศษหรือมีการฝึกฝนอย่างไร ใช้อาวุธ

ชนิดใด ผู้ร้ายแต่งกายแบบใดที่ถูกจับกุมได้ง่ายที่สุด การประสาน

งานของตำรวจจากหน่วยข่าวกรองถึงหน่วยปราบปรามมีลำดับและ

ขั้นตอนอย่างไร”  หากเราสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ก็จะนำไปสู่

การพัฒนาวิธีฝึกฝน   ตลอดจนจัดหาอาวุธให้กับตำรวจประจำกาย

เพื่อใช้ในการจับกุมผู้ร้ายได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

       กลไกในการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ของเชื้อมาลาเรีย

ดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการที่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของ

เชื้อมาลาเรียมีการติดเชื้อซ้ำอยู่เสมอ ๆ ทำให้เกิดคำถามวิจัยว่า

ระบบภูมิคุ้มกันที่มีหน้าที่จดจำและต่อสู้กับเชื้อมาลาเรียนั้นพัฒนา

       นอกจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว หลาย ๆ พื้นที่ในประเทศ

ไทยมีการติดเชื้อมาลาเรียที่แตกต่างกัน บางพื้นที่มีการติดเชื้อ

เฉพาะฤดูกาล บางพื้นที่มีการติดเชื้อซ้ำบ่อยๆ นอกจากนั้นก็อาจ

ติดเชื้อต่างชนิดกันออกไปอีกทำให้เราสามารถศึกษาการตอบสนอง

ของระบบภูมิคุ้มกันในสภาวะที่แตกต่างกัน เสมือนกับการเรียนรู้ว่า

ตำรวจท้องที่ที่มีผู้ร้ายชุกชุมมีกลยุทธการทำงานแตกต่างจาก

ตำรวจในพื้นที่ที่เงียบสงบอย่างไร  

        แม้ว่าทีมวิจัยด้านภูมิคุ้มกันต่อโรคมาลาเรียของสถาบันฯ จะ

เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ แต่เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจัยหรือ

องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีส่วนช่วยทำให้การพัฒนาวัคซีนป้องกัน

โรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น การเข้าสู่การวิจัยหลังยุคจีโนมนี้ 

(จีโนม = การศึกษารหัสพันธุกรรมทั้งหมด) เราหวังว่าจะมีโอกาส

ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การศึกษากระบวนการทางชีวเคมีของ

เชื้อมาลาเรียโดยดูโปรตีนทั้งหมด (Proteomics) มาประยุกต์ใช้ 

เพื่อพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไปในอนาคต  
        ในสภาวการณ์ที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้

มนุษย์รู้จักเชื้อมาลาเรียได้ละเอียดมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีการ

พัฒนาวิธีตรวจสอบและแบ่งกลุ่มของเม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้ม

กันได้ดียิ่งขึ้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับทุนวิจัยจาก

องค์การอนามัยโลก Thailand-Tropical Diseases Research 

Programme (T-2) และ The Wellcome Trust ประเทศอังกฤษ  

ให้ทำการศึกษาการพัฒนาและอายุขัยของระบบภูมิคุ้มกันในส่วนที่

มีหน้าที่จดจำเชื้อมาลาเรีย ทั้งในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ 

พัฒนาแล้วอาจทำได้ยากเนื่องจากติดตามผู้ เคยป่วยด้วยโรค

มาลาเรียได้จำนวนน้อย ในทวีปแอฟริกานั้น ถึงแม้มีผู้ป่วยจำนวน

มากแต่ก็ไม่สามารถศึกษาเกี่ยวกับความจำของระบบภูมิคุ้มกันต่อ

เชื้อมาลาเรียได้เพราะอัตราการติดเชื้อซ้ำมีสูง มีผู้ติดเชื้อแบบไม่มี

อาการจำนวนมาก ยังไม่ทันจะจำผู้ร้ายเก่าได้ดีก็ถูกจู่โจมด้วยผู้ร้าย

กลุ่มใหม่เสียแล้ว ไม่สามารถบอกได้ว่า “จำได้” ตั้งแต่เมื่อไหร่ นาน

แค่ไหน

        ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

และถูกคิดว่าเป็นผู้ตามด้านเทคโนโลยีและความรู้ แต่เราก็ยังมี

ความได้เปรียบหลายๆ ประเทศ ที่เราสามารถศึกษาวิจัยโรคติด

เชื้อมาลาเรียได้ในคนโดยตรง ด้วยความพร้อมของสถาบันฯ ที่มี

เครื่องมือทันสมัยสามารถตอบคำถามวิจัยได้หลากหลาย ประกอบ

กับในจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ที่การระบาดของมาลาเรียลดลงอย่าง

มาก มีฐานข้อมูลที่แม่นยำและการเฝ้าระวังโรคที่ดีของกระทรวง

สาธารณสุขทราบว่าใครติดเชื้อมาลาเรียชนิดไหน ครั้งสุดท้าย

เมื่อไหร่ ปัจจัยเหล่านี้เอื้อให้เราสามารถศึกษาเกี่ยวกับการจดจำ

เชื้อมาลาเรียของระบบภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดี สิ่งนี้ประเทศที่
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        ผมได้รับมอบหมายจากทางสถาบัน ฯ ให้ช่วยเขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยป้องกันโรคเอดส์

ที่ทางสถาบัน ฯ กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 30 ปีของ

สถาบันฯ ที่รักของพวกเราทุกคน ซึ่งเรื่องราวงานวิจัยที่ผมจะนำมาเล่าสู้กันฟังแบบง่ายๆ ไม่เป็น

วิชาการจ๋าจนเกินไป น่าจะทำให้พวกเรามีงานวิจัยที่ต้องทำเต็มมือและเต็มหัวสมอง (น่าจะดีกว่าตก

งาน!) ติดต่อกันไปอีกนานหลายปีในอนาคต ดีไม่ดีบางโครงการวิจัยอาจได้ทำยาวไปถึงตอนเราฉลอง

ครบรอบ 40 ปีของสถาบันฯ กว่าจะปิดโครงการวิจัยบางเรื่องได้ด้วยซ้ำ (ผมไม่ได้โม๊! ต้องอ่านออก

เสียงแบบนักมวยสมรักษ์ คำสิงห์นะครับ) ในฐานะที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้

เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหลักเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ของฝ่ายไทยทั้ง 3 เรื่อง แถมแต่ละ

เรื่องยังมีกลุ่มประชากรเป้าหมายที่เราต้องลงไปหาอาสาสมัครแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง แต่

ก็เต็มไปด้วยสีสันและช่วยเติมเต็มรสชาดของชีวิตที่ทำให้พวกเราทุกคนที่ทำงานอยู่ในทีมวิจัย

ทั้ง 3 เรื่องรวมมากกว่าร้อยชีวิต มีสิ่งที่เราต้องตั้งใจใฝ่เรียนรู้และมีความสนุกในการทำงาน

ทั้งภาคสนามและงานในคลินิก พร้อมกับการได้รับความสุขที่พวกเราชาวสถาบันฯ ได้มี

โอกาสร่วมกันทำโครงการวิจัยเชิงทดลองที่มีความ สำคัญต่อวงการวิจัยเกี่ยวกับ HIV/AIDS 

ร่วมกับเพื่อนนักวิจัยจากสถาบันวิจัยฯ ชั้นนำในต่างประเทศที่น่าจะมีเกือบครบทุกทวีป 

ตั้งแต่อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ อัฟริกา แคริเบียน และเอเซีย ซึ่งคาดว่าน่าจะมีรายงานผลงานวิจัยออกมาเผยแพร่ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 

ผมจึงได้เขียนจั่วหัวข้อเอาไว้ว่า “สามเรื่อง สามรส โครงการวิจัยป้องกันโรคเอดส์ ที่ชาวโลกกำลังจับตารอคอย” โดยขอนำเอาเกร็ดเล็ก

รวมไปถึงเกร็ดใหญ่ที่น่าสนใจมาเขียนเล่าสู่กันฟัง เผื่อเราจะได้ไม่เป็นคนตกข่าวสำหรับชาวสถาบันฯ ที่ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการ

วิจัยทั้งสามเรื่องโดยตรง ดังเรื่องราวที่ขอเล่าต่อไปนี้ครับ

     การให้บริการคำปรึกษาและการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอดส์

โดยสมัคร หรือที่เราเรียกย่อ ๆ ในภาษาอังกฤษว่า VCT (Volun-

tary Counseling and Testing) ถือเป็นช่องทางที่สำคัญในการ

เชื่อมต่อระหว่างการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์สำหรับ

คนที่ไม่ติดเชื้อ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  มีความ

ตระหนักต่อโรคเอดส์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ

การรับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัว ส่วนผู้ที่ตรวจแล้วพบว่าผลเลือดเป็นบวก

จากการติดเชื้อ HIV การรับรู้สถานการณ์ติดเชื้อของตนเองเร็วขึ้น 

จะเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการดูแลรักษาในเวลาที่เหมาะสม

ตั้งแต่ต้นที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงดี และได้เริ่มกินยาต้านไวรัสเอดส์

เมื่อถึงเวลาที่ระดับภูมิต้านทานลดต่ำลง ซึ่งจะได้ผลดีกว่ารอไป

ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเมื่อร่างกายมีภูมิต้านทานลดต่ำลงมากๆ  

หรือเจ็บป่วยเป็นโรคฉวยโอกาสอย่างรุนแรงจนอาจส่งผลให้การใช้

ยาต้านรักษาไม่ค่อยได้ผลหรือมีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูง 

      ปัญหาใหญ่ของประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่รวมทั้งประเทศ

ไทยก็คือเรื่องการเข้าถึงบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอดส์เพราะ

ส่วนใหญ่มักจะเป็นบริการในรูปแบบตั้งรับอยู่ในโรงพยาบาลของ

รัฐหรือเอกชนเป็นหลัก ประชาชนที่อยากจะไปใช้บริการตรวจเลือด

อาจมีอุปสรรคหลายประการที่ทำให้เข้าถึงบริการตรวจเลือดได้ยาก 

ตั้งแต่ไม่แน่ใจว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เป็นค่าตรวจเลือด ต้องเสียค่า

รถเดินทางไปที่โรงพยาบาล ไม่แน่ใจว่าจะมีบริการตรวจเลือดวัน

ไหนบ้าง และอีกประเด็นสำคัญที่ชาวบ้านอาจนึกวิตกอยู่ในใจ ก็คือ

กลัวจะถูกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือคนไข้อื่น ๆ มองด้วยสายตา

รังเกียจว่าเขาหรือเธอไปทำอะไรไม่ดีมา จึงมาขอตรวจเลือดหาการ

ติดเชื้อเอดส์ที่โรงพยาบาล ดีไม่ดีอาจกลายเป็นข่าวลือไปทั่วหมู่บ้าน

หากรู้ว่าใครไปขอตรวจเลือดเอดส์ที่โรงพยาบาลมา ไม่ว่าผลการ

ตรวจเลือดจะเป็นลบหรือบวก เขา/เธอก็อาจถูกตีตราประทับไป

แล้ว

สามเรื่อง สามรส 
โครงการวิจัยป้องกันโรคเอดส์ ที่ชาวโลกกำลังจับตารอคอย

1. โครงการ พา-ไทย  
  (Project Accept - Thailand)    
   พาชุมชนห่างไกลเอดส์

รศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์
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          พื้นที่ดำเนินการโครงการพาไทยมีอยู่ 6 อำเภอ คือ อำเภอ

แม่แตง พร้าว เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง และแม่อาย ดำเนินการ

ครอบคลุมหมู่บ้านกว่า 200 แห่ง ประมาณร้อยละ 40 ของประ

ชากรเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย เช่น อาข่า ลาหู่ ปกากญอ เย้า

ม้ง ไทยใหญ่ เราคาดหวังว่าการจัดบริการเชิงรุกที่ผสมผสานกัน

ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว จะมีส่วนช่วยทำให้ประชาชนปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่

ในพื้นที่ลดลง ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ซึ่งจะ

ไปช่วยลดความรู้สึกรังเกียจและสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย

เอดส์ในชุมชนของตน และทำให้ชุมชนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการไป

ขอรับบริการ VCT เป็นเสมือนกับการไปขอตรวจเช็คสุขภาพเมื่อมี

ความเสี่ยงเหมือนไปขอตรวจเช็คโรคเบาหวาน ตรวจเช็คโรคมะเร็ง 

ไม่ได้ดูเป็นเรื่องเสื่อมเสียต่อวงตระกูลเหมือนที่ผ่านมา 

        จากการประชุมเอดส์โลกเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คาด

กันว่ามีผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีชีวิตอยู่ทั่วโลกใบนี้ประมาณ 33 ล้านคน 

ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 2.7 ล้านคน

ต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศยากจนหรือประเทศ

กำลังพัฒนาโดยเฉพาะในทวีปอัฟริกาตอนล่าง ประเทศในแถบ

เอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ที่เราอาศัยอยู่ มีผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้

รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเมื่อถึงเกณฑ์ที่ต้องกินยาต้านอยู่ประ

มาณ 3 ล้านคนในปัจจุบัน ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือ ตัวเลขที่คาด

ว่าในทุก 2 รายของผู้ติดเชื้อที่เริ่มกินยาต้านไวรัสใหม่ จะมีผู้ติดเชื้อ

เอดส์รายใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอีก 3-5 คนที่เราไม่ได้ลงแรงเพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์อย่างเพียงพอ การเชื่อมต่อระหว่าง

การป้องกันและการเข้าถึงการรักษาจึงต้องทำอย่างจริงจังควบคู่ไป

ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นเราอาจพ่ายแพ้สงครามต่อ

ต้านการแพร่ระบาดของโรคเอดส์อย่างหมดรูปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ก็เป็นได้ 

          โครงการยาต้านในคู่ผลเลือดต่าง HPTN052 เป็นโครงการ

วิจัยที่ทำร่วมกันกว่า 8 ประเทศ อาทิเช่น ประเทศไทย (เชียงใหม่) 

อินเดีย บราซิล มาลาวี ซิมบับเว อัฟริกาใต้ โดยการสนับสนุนทุน

จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีทีมงาน

อีกหลายสิบชีวิต แนวคิดของโครงการก็คือ การศึกษาผลของการ

กินยาต้านไวรัสเพื่อดูว่าจะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คู่ครองที่ไม่

ติดเชื้อได้หรือไม่ โดยเปิดรับอาสาสมัครที่เป็นคู่ผลเลือดต่าง คือ 

ฝ่ายหนึ่งติดเชื้อ HIV และมีคู่ครองที่มีผลเลือดเป็นลบ ยังมีระดับ

ของภูมิต้านทานที่ดีอยู่ โดยมี CD4 อยู่ระหว่าง 350 – 550 ตัวต่อ

ลบ.มม. โดยศึกษาเปรียบเทียบผลของการกินยาต้านระหว่างคู่ต่าง

ที่กินยาต้านทันทีกับคู่ต่างที่รอเริ่มกินยาต้านเมื่อมีระดับ CD4 ลด

ลงต่ำกว่า 250 ตัว ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เราเริ่มให้ผู้ติดเชื้อกินยาต้านตาม

แนวทางการรักษาที่เราปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน 

           โครงการคู่ต่าง 052 ตั้งเป้าจำนวนอาสาสมัครทั่วโลกอยู่ที่ 

1750 คู่ สำหรับประเทศไทยเรากำหนดจำนวนคู่ต่างไว้ที่ 250 คู่

แต่ตอนนี้ถอยเป้าลงมาอยู่ที่ 120 คู่ น่าจะยังพอมีสิทธิ์ลุ้นได้ โครง

การนี้มีระยะเวลาในการติดตามอาสาสมัครคู่ต่างนานถึง 7 ปี กว่า

เราจะทำงานโครงการวิจัยนี้จบ ผมและเพื่อนร่วมทีมรุ่นอาวุโสบาง

ท่านคงจะเกษียณอายุพอดีครับ

        โครงการพา-ไทย เป็นโครงการวิจัยที่ทำร่วมกัน 4 ประเทศ

ได้แก่ ประเทศไทย (เชียงใหม่) ประเทศแทนซาเนีย ประเทศ

ซิมบัฟเวย และประเทศอัฟริกาใต้  โดยการสนับสนุนทุนจาก

สถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ทีมงานที่

ร่วมผจญภัยออกงานในพื้นที่ห่างไกลตามป่าเขาลำเนาไพรอีกกว่า

40-50 คน แนวคิดหลักของโครงการพาไทยก็คือ การทดลองนำ

เสนอรูปแบบบริการ VCT แบบเชิงรุกเข้าไปในชุมชน เน้นรูปแบบ

ผสมผสานโดยจัดให้มีหน่วยสุขศึกษาเคลื่อนที่เข้าไปให้ความรู้   

ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ในชุมชนอย่างง่าย ๆ 

พร้อมกับการให้บริการ VCT เคลื่อนที่เข้าไปให้บริการอย่างเปิดเผย

ในแต่ละชุมชน และเชื่อมต่อด้วยการจัดกิจกรรมต่อเนื่องกับประชา

ชนกลุ่มที่มารับบริการVCT เพื่อช่วยให้ประชาชนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะมี

ผลการตรวจเลือดเป็นบวกหรือลบ มีทักษะในการดูแลสุขภาพ

ตนเอง การจัดการกับความเครียด การลดความรังเกียจต่อโรคเอดส์ 

และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการแพร่เชื้อ

ไปสู่ผู้อื่น 

2. โครงการ คู่ผลเลือดต่าง HPTN052   

    ความรักแท้ที่อยู่เหนือเชื้อเอดส์
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สมาชิกสถาบันฯ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       เล่ามาเสียยืดยาว ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ เอาไว้โอกาสหน้า 

ค่อยมาเล่าเรื่องความคืบหน้าของโครงการทั้งสามให้เราได้ทราบกัน

เป็นระยะๆ ขอขอบคุณที่ท่านที่กรุณาทนอ่านมาจนจบตรงนี้ครับ

 โครงการพิมาน หรือ PI Man (Prevention Infection 

in Men) เป็นโครงการวิจัยน้องใหม่ล่าสุดของสถาบัน ฯ คาดว่าจะ

เริ่มดำเนินการวิจัยได้ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี้ เป็นโครงการวิจัย

ที่ดำเนินการร่วมกันในหลายประเทศ อาทิเช่นประเทศไทย  

(เชียงใหม่) สหรัฐอเมริกา เปรู เอกวาดอร์ บราซิล อัฟริกาใต้ โดย

การสนับสนุนทุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐ

อเมริกาและมูลนิธิของบิลเกต มีลูกทีมที่มีความหลากหลายทางเพศ

ดังกล่าวสิบชีวิต เป็นโครงการวิจัยเชิงทดลองที่ต้องการศึกษาว่า

การกินยาต้านไวรัสล่วงหน้าในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย(ชาว

เกย์และสาวประเภทสอง) จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้หรือไม่ 

โดยเลือกใช้ยาต้านไวรัสชื่อ Truvada เปรียบเทียบกับ Placebo

ในการวิจัยครั้งนี้ ต้องการจำนวนอาสาสมัครรวมประมาณ 3,000

คนจากทุกแห่งที่เข้าร่วมในโครงการ สำหรับของสถาบัน ฯ รับ

จำนวนอาสาสมัครที่ต้องการ 200 ราย โดยใช้เวลาในการติดตาม

ประมาณ 1-2 ปี ตอนนี้เราได้เปิดโครงการคัดกรองหาอาสาสมัคร

เบื้องต้นมาแล้วประมาณ 3-4 เดือนกว่า เปิดบริการอยู่ที่พิมาน

คลินิกซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นตั้งอยู่ที่ถนนนิมานเหมินทร์ 13 

ซอยฝั่งตรงข้ามกับ House of Male หรือที่หนุ่มชาวเกย์เรียกว่า 

“บ้านป้ามาลี” มีการตกแต่งภายนอกและภายในคลินิกอย่างสวย

งาม จนดูไม่ออกว่าเป็นคลินิกวิจัย ดูเหมือนกับร้านทำผมซาลอน

หรือสปามากกว่า เริ่มมีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวเกย์ และสาวประเภท

สองมารับการคำปรึกษาและตรวจเลือดแล้วกว่าร้อยรายจนถึง

ขณะนี้ ส่วนตอนกลางคืนก็ต้องส่งทีมงานของเราที่เป็นหนุ่มหล่อ

และหนุ่มสวยไปประชาสัมพันธ์เชิงรุก และชักชวนกลุ่มเป้าหมาย

ตามแหล่งนัดพบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคลับ สปา ซาลอน สถานศึกษา

หรือ แหล่งชุมนุมที่เป็นที่นิยมของเขาและเธอ เพื่อให้มารับบริการที่

พิมานคลินิกของเรา หลังจากทำโครงการนี้ไปได้สักพัก ต้องลงไป

พูดคุยกับพี่ ๆ น้อง ๆ ชาวสีม่วงเป็นระยะ  
        สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในหลายประเทศทั่วโลกขณะนี้ ก็คือ 

สถานการณ์แนวโน้มการติดเชื้อ HIV ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดย

เฉพาะในชายที่เป็นเกย์ และชายที่เป็นกะเทย หรือสาวประเภทสอง 

ในขณะที่อัตราการติดเชื้อในกลุ่มประชากรทั่วไปกลับมีแนวโน้มที่

ลดลง จากรายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV ที่สุ่มสำรวจเฉพาะ

ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง ในกรุงเทพ 

เชียงใหม่ ภูเก็ต ในระยะ 3-5 ปี ที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราการติดเชื้อ 

HIV อยู่ระหว่าง 15 – 25 % ซึ่งเป็นตัวเลขอัตราการติดเชื้อที่สูง

มากจนน่าวิตก หากเราไม่เร่งให้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคเอดส์ในประชากรกลุ่มนี้ที่ได้ผลเป็นการเฉพาะอย่าง

เร่งด่วนในปัจจุบัน อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยให้รู้ว่าจะมีการกลับ

มาระบาดของโรคเอดส์เข้าสู่ประชากรใหม่อีกรอบ ซึ่งคราวนี้จะ

แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในกลุ่มเยาวชน และขยายเข้าสู่ครอบครัว

ของคนไทยในอนาคตอันใกล้นี้ หากหน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่ตื่นตัวช่วยกันทำงานเชิงรุกอย่างจริงจัง

3. โครงการพิมาน  PI-Man     

   ความหลากหลายที่เพศ ชายไม่จริง หญิงไม่แท้ 



31

ผศ.นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์

Research Institute for Health Sciences

      จากการเริ่มศึกษาปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้เข้ารับการ

บำบัดยาเสพติดที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดเชียงใหม่(ขณะนั้นยังใช้ชื่อว่า

ศูนย์บำบัดยาเสพติดภาคเหนือ โดยการให้บริการให้คำ ปรึกษา

และตรวจหาเชื้อเอชไอวีในผู้เข้ารับการบำบัดที่ศูนย์บำบัดฯ และ

ติดตามให้คำปรึกษาและตรวจเลือดต่อเนื่องทุก 6 เดือนไปอีก 

2 ปี เพื่อหาความชุกชุมและอุบัติการณ์ของการติดเชื้อดังกล่าวใน

ระหว่างนั้น เริ่มมีการระบาดของยาบ้าในประเทศไทยอย่างรุนแรง

ปี 2543 สถาบันฯได้ร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จุฬาลงกรณ์ สงขลานครินทร์และอัสสัมชัญ ทำการสำรวจปัญหา

การใช้สารเสพติดในระดับครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อประมาณการ

จำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทั่วประเทศ1 ซึ่งเป็นการศึกษา

ลักษณะมาตรฐานครั้งแรกของประเทศไทยโดยการสนับสนุนของ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ

 (ป.ป.ส.) 

      จากการศึกษาเบื้องต้นทั้งสองโครงการนี้ ทำให้รัฐบาลทราบว่า 

ในภาคเหนือ มีผู้ใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายอยู่ในขณะนั้น ประมาณ 

ประมาณ 6,100 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของประชากรภาคเหนือ   

โดยมีความชุกชุมของการใช้ยาบ้าสูงสุด รองลงไปเป็นกัญชา สาร

ระเหยและฝิ่น/เฮโรอีน  อย่างไรก็ตามพบว่า 

 กลุ่มผู้ฉีดเฮโรอีน/ฝิ่นที่เข้ารับการบำบัดที่ศูนย์บำบัดฯ มีอัตรา

การติดเชื้อเอชไอวีสูงที่สุด โดยมีความชุกชุมประมาณ 30% 

         และมีอุบัติการณ์ของการติดเชื้อใหม่ในกลุ่มนี้ประมาณ 8% 

ต่อ 100 คนต่อปี เนื่องจากพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์การฉีดร่วมกัน

1 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. สถานภาพยาและการใช้สารเสพติดพ.ศ. 2546 

การสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศ. กรุงเทพมหานคร: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์. 2547.. 
2 กนิษฐา  ไทยกล้า  สุโข   เสมมหาศักดิ์   เจิมขวัญ  รัชชุศานติ และอภินันท์  อร่ามรัตน์. ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มกับการกระจายตัวของจุดจำหน่าย

เครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ในชุมชนพื้นที่ภาคเหนือ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ; 2550.

       การค้นพบข้างต้นเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายตัวของงานวิจัย

สารเสพติดในเวลาต่อมาหลายโครงการวิจัยมากมาย หลายการ

ศึกษาวิจัย ดังนี้

       1.ด้านการศึกษาติดตามขนาดและลักษณะของปัญหาการใช้

สารเสพติดสถาบันฯได้สำรวจประมาณการจำนวนผู้ใช้สารเสพติด

ให้แก่สำนักงาน ป.ป.ส. ซ้ำอีก 3 ครั้งในระหว่างปี 2546-2551 พบ

ว่าการใช้ยาบ้าและเฮโรอีน/ฝิ่นได้ลดลงหลังจากรัฐบาลได้ออก

นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาหลายแนวทาง โดยเฉพาะนโยบายสงคราม

เพื่อเอาชนะยาเสพติด แต่กลับมีการขยายตัวของยาเสพติดเพื่อ

ความบันเทิงและการดื่มสุรามากขึ้น  สถาบันฯ ได้ทำการศึกษาเพิ่ม

เติม คือการศึกษาปัญหาการใช้ยาเสพติดเพื่อความบันเทิงใน

จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน พิษณุโลก และขอนแก่น ให้แก่สำนักงาน 

ป.ป.ส. และประมาณการจำนวนผู้ดื่มสุราและผลกระทบ ในภาค

เหนือให้แก่ศูนย์วิจัยสุรา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ ในงานวิจัยชิ้นหลังนี้ ได้พัฒนาเครื่องมือมาตรฐานในการ

สำรวจการดื่มสุราออกใช้ทั่วประเทศ ชื่อ Thai Drinking Survey 

Guide นอกจากนั้น ยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยสุราให้

สำรวจการกระจายของจุดจำหน่ายสุราทั่วภาคเหนือ2 และโดย

เฉพาะที่เกี่ยวพันกับสถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษา

       2.ด้านการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  แนวทางการแก้ไข

ปัญหาสุขภาพในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดใหญ่ๆ 2 ส่วน คือ

             2.1 กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด

                 ในกลุ่มนี้ สถาบันฯ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือ

ข่ายสากลเพื่อการศึกษาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV Preven-

tion Trial Network, HPTN) ซึ่งสนับสนุนโดยสถาบันสาธารณสุข

แห่งชาติ(National Health Institute)ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทำ

การศึกษาทดลอง 2 แนวทาง คือ

     1) ศึกษาทดลองประสิทธิผลของการให้การอบรมแกนนำเพื่อน

ช่วยเพื่อนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

ในเครือข่ายผู้ฉีดยาเสพติด ในระหว่างปีพ.ศ. 2546-2549 

(HPTN037) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับการศึกษาแบบเดียว

กันของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียในกลุ่มผู้ฉีดยาเสพติดที่นั่น  โดย

ทั้งสองแห่งทำการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีการให้คำปรึกษาราย

บุคคล  ซึ่งพบว่าในประเทศไทยทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมการฉีดยา

เสพติดลดลงไปมากพอๆกัน

งานวิจัยสารเสพติดเป็นกิ๊กกับ HIV ได้อย่างไร?
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          2.2 กลุ่มผู้ใช้ยาบ้า

               สถาบันฯได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก 

National Institute on Drug Abuse (NIDA)ให้ทำการศึกษา

แนวทางการแก้ปัญหา 2 ด้าน คือ

        ก) การศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเครือข่าย

เยาวชนผู้ใช้ยาบ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2550 สถาบันฯ ได้ศึกษา

ทดลองรูปแบบการฝึกอบรมแกนนำเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้ความ

รู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในเครือข่าย โดยเปรียบเทียบกับ

รูปแบบการฝึกอบรมเยาวชนด้านทักษะชีวิตที่ใช้กันอยู่แพร่หลาย

ในประเทศไทยและศึกษาในกลุ่มเยาวชนที่ ใช้ยาบ้าในเมือง

เชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียง  ผลการศึกษาพบว่าเยาวชนที่ใช้

ยาบ้าส่วนใหญ่เริ่มใช้เมื่ออายุ 15 ปี เป็นชายมากกว่าหญิง ใช้ยาบ้า

โดยวิธีสูบควัน มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อกามโรค การถูกจับกุม 

และภาวะซึมเศร้า รูปแบบการฝึกอบรมทั้งสองแบบสามารถปรับ

ลดพฤติกรรมการใช้ยาบ้าให้ลดลงได้พอๆกัน โดยรูปแบบทดลองจะ

สามารถเพิ่มพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อกามโรคได้มากกว่ารูป

แบบทักษะชีวิต

       ข) การศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างชุมชนเพื่อแก้

ปัญหาในชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 สถาบันฯได้รับการสนับสนุนจาก 

NIDA ให้ศึกษาทดลองแนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ

ชุมชนในพื้นที่ที่มีปัญหาการใช้สารเสพติด เพื่อให้ชุมชนมีความ

เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยหวังว่าจะเป็น

แนวทางที่ทำให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนในชุมชน  

ขณะนี้กำลังเริ่มดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

          พัฒนาการของงานวิจัยที่กล่าวมาและเงื่อนไขของการ

สนับสนุนทุนของเครือข่าย HPTN ทำให้สถาบันฯได้พัฒนา

กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยใน

รูปแบบของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนด้านงานวิจัยสารเสพติด 

(Substance Abuse Community Advisory Board) ซึ่งมี

คุณ สมเกียรติ์ สกุลศึกษาดี เป็นประธาน โดยมีคณะอนุกรรมการ

ในระดับพื้นที่ที่มีการศึกษา (Community Working Group) เข้า

ร่วมรับรู้และให้คำแนะนำต่อการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ ซึ่งเป็น

กระบวนการที่ช่วยให้งานวิจัยสารเสพติดของสถาบันฯ สามารถ

ลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่เกิดความเข้าใจผิดและสามารถส่งผลให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่องานวิจัยและผลวิจัยที่ เกิดขึ้น

สามารถนำไปปรับใช้ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมทันกาล

      2) ศึกษาทดลองประสิทธิผลของการบำบัดผู้ฉีดยาเสพติดชนิด

ฝิ่น/เฮโรอีน ด้วยยาชนิดใหม่ (Suboxone®) โดยเปรียบเทียบผล

การบำบัดแบบทดแทนระยะยาวกับแบบถอนพิษระยะสั้นในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง การติดเชื้อเอชไอวีและการเสียชีวิต  

เป็นโครงการที่มีระยะประมาณ 4-5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดย

ศึกษาร่วมกับนักวิจัยในประเทศจีนในพื้นที่ของมณฑลกวางสีและ

ซินเจียง การศึกษานี้ถือเป็นการทดลองใช้ยาชนิดนี้เป็นครั้งแรกใน

ประเทศไทย  ดำเนินการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนร่วมกับ

โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง งาว อมก๋อย และแม่สรวย
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        คำว่า “คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ” ฟังดูแล้วอาจจะไกลตัวและครอบคลุมหลายสาขาวิชา     จน

อาจทำให้คิดว่าเป็นสุขภาวะ “ของเรา” หรือ “ของใครกันแน่” กอปรกับในทางสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

 ได้กล่าวถึง “สุขภาวะ” หรือ “ภาวะที่เป็นสุข” ในความหมายที่มากกว่า “สุขภาพกาย (physical health)” 

แต่ยังหมายความถึง “สุขภาพทางจิตใจ (mental health)” “สุขภาพทางสังคม (social health)” และ

“สุขภาพทางจิตวิญญาณ (spiritual health)” (ประเวศ วะสี, 2543 อ้างโดย เดชรัต สุขกำเนิด และคณะ, 2545) 

          ในความเป็น “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” มักจะเน้นหนักไปทาง

สุขภาพกายเพราะมีพื้นฐานด้านทรัพยากรและศักยภาพของนักวิจัยในด้านนี้มาก่อนและได้เน้นการ

พัฒนางานวิจัยจากมลภาวะทางการเกษตรด้วยเหตุผลที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ศึกษาได้ง่าย เป็นอาชีพของ

คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ และที่สำคัญคือยังมีการทำวิจัยด้านนี้อยู่ค่อนข้างน้อย 

     สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ หรือสารฆ่าศัตรูพืช และสัตว์ (pesticides) ซึ่งประกอบด้วยสาร

เคมีกลุ่มต่างๆ ที่นำมาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ เช่น สารฆ่าแมลง (insecticides) สารฆ่าวัชพืช (herbicides) 

สารฆ่าเชื้อรา (fungicides) ล้วนถูกนำมาใช้เพื่อการ “แลกเปลี่ยน” ให้ได้อาหารที่มนุษย์ต้องการ งาน

วิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำการวิจัยค้นหาในสิ่งที่เป็น “ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งของเกษตรกรและผู้บริโภค” อย่างไรก็ตาม 

งานวิจัยด้านนี้ต้องอาศัยพันธมิตรทางวิชาการจากหลายสาขา ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยในต่าง

ประเทศที่มาของแผนงานวิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม

    จุดเริ่มต้นของแผนงานวิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เกิดจากแนวคิดของศาสตราจารย์ 

นพ.กอสิน อมาตยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ในช่วงปี พ.ศ. 2529  ที่ได้เล็งเห็นปัญหามลภาวะในสิ่งแวด

ล้อมจากการพัฒนาโดยเฉพาะการใช้สารเคมีต่างๆ ในภาคการ

เกษตร และอุตสาหกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนได้ และสถาบันฯ ควรจะมีงานวิจัยด้านนี้ในอนาคต ซึ่ง

ในขณะนั้นสถาบันฯ มีงานวิจัยด้านโภชนาการ และด้านโรคติดเชื้อ 

มาแล้วกว่า 10 ปี ทั้งนี้ได้เริ่มต้นมาจากด้านวิทยาศาสตร์การ

วิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มีปัญหามากที่สุด

ซึ่งในขณะนั้นคือการปนเปื้อนในน้ำนมมารดาของดีดีที (DDT, 

Dichlorodiphenyl  trichloroethane) ดีดีทีได้ถูกนำใช้

ทั้งในภาคการเกษตรและสาธารณสุข มีหลักฐานที่น่าสนใจว่า

ประเทศไทยได้นำดีดีทีมาใช้ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 

พ.ศ. 2492 (บางเอกสารบอกว่าเป็น พ.ศ. 2494) ต่อมาระงับใช้ใน

ทางการเกษตรในปี พ.ศ. 2526 ด้วยเหตุผลที่ดีดีทีมีฤทธิ์ตกค้างยาว

นานในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร (food chain) แต่ในทาง

สาธารณสุขได้ใช้ควบคุมยุงพาหะมาจนถึงปี 2543  

แผนงานวิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในบทบาทของ “คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ”
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การพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 ในด้านบุคลากร งานวิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับงานวิจัยด้านอื่นๆ ในสถาบันฯโดยได้รับ

ความอนุเคราะห์ด้านทุนการศึกษาและฝึกอบรมจากรัฐบาสหราชอาณาจักรผ่าน British Council และมีคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาเป็นที่ปรึกษา

และให้การฝึกอบรม อาทิ Professor Anthony J. McMichael ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจาก จาก London School of Hygiene and 

Tropical Medicine (LSHTM), Dr. Leonard Levy ด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และ Dr. Lesley Rushton ด้านระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม จาก 

Institute for Environment and Health, University of Leicester ที่ควรจะกล่าวถึงในที่นี้คือ คณาจารย์ที่ปรึกษาเหล่านี้แปลกใจที่ทำไม

สถาบันฯจึงไม่มีการเรียนการสอนโดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรบุคคลและความพร้อมด้านการวิจัย!

 ทุ น วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ใ น ช่ ว ง แร ก

(พ.ศ. 2534) ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

ประจำปีงบประมาณจากมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน และ

ได้รับทุนจากองค์การอนามัยโลกผ่าน

กระทรวงสาธารณสุขด้ านมลพิษทาง

อากาศ จำนวน 2 โครงการ ต่อมาได้รับ

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

รวม 36 โครงการ* ในระยะเวลา 17 ปี 

(พ.ศ. 2534-2551) ดังแสดงในตาราง 

ไม่รวมโครงการที่ไม่ได้นำเม็ดเงินเข้าสถาบันฯ โดยตรง

แหล่งทุน จำนวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 7 10,369,180

2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 8,844,037

3 ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 2 2,812,150

4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4 2,738,000

5 UBS Foundation, Switzerland 1 2,214,000

6 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 2,124,000

7 The Wellcome Trust, UK 1 1,086,000

8 University of California, San Francisco, USA. 1 850,000

9 องค์การอนามัยโลก (WHO) ผ่านกระทรวงสาธารณสุขไทย 2 720,000

10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1 468,600

11 University of Copenhagen, Denmark. 1 50,000

รวม 36 32,275,967

ในด้านงานวิจัย

หมายเหตุ*
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องค์ประกอบนักวิจัยและทีมงานในแผนงานวิจัย

ด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ความพร้อมและความท้าทายของการวิจัยมลภาวะ

และอนามัยสิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน

เอกสารอ้างอิง 

 ปัจจุบันแผนงานวิจัยมลภาวะฯมีทีมวิจัยประกอบด้วย

นักวิจัยในสถาบันฯ และจากนอกสถาบันฯ โดยเป็นอาจารย์จาก

คณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาทิคณะแพทยศาสตร์ และ

พยาบาลศาสตร)์           และ  ขา้มกลุม่ไปยงัคณะวทิยาศาสตร ์เกษตรศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ ตลอดจนนอก

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  งานวิจัยมลภาวะฯ มีทั้งงานในภาคสนาม และการตรวจ

ในห้องปฏิบัติการ (Lab) และจะใช้ผลตรวจเป็นหัวใจในการ

ขับเคลื่อนโครงการฯ เช่น ด้านอาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 

มลพิษทางอากาศ แต่จะอยู่ในมิติของอนามัยสิ่งแวดล้อม

 เนื่องจากเป็นกลุ่มวิจัยที่เกิดใหม่ ในช่วงเริ่มมีนักวิจัยน้อย

เพียง 1-2 คน แต่ต่อมาได้มีงานวิจัยบางส่วนจัดสรรเป็นวิทยา

นิพนธ์ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของนักศึกษาในสาขา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในระดับปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาการ

จัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ โดยนักศึกษาจะเป็นนักวิจัยผู้ช่วยในโครงการต่างๆ 

ซึ่งทางแผนงานวิจัยมลภาวะฯ ได้มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว

ในระดับปริญญาโท 10 คนและระดับปริญญาเอก 1 คน  ปัจจุบัน

มีนักศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม และระดับปริญญาเอก 6 คน สาขาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม (1 คนกำลังทำวิจัยที่ Pesticide Lab, CDC, Atlanta, 

USA) จากประสบการณ์พบว่าข้อเสนอโครงการที่มีนักศึกษาเป็น

นักวิจัยผู้ช่วยอยู่ด้วย มักได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนเพราะถือ

ว่าได้2 อย่างคือ ผลงานวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

 จุดเด่นการทำงานวิจัยของสถาบันฯ ในขณะนี้คือมีความ

พร้อมด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่สำคัญ รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุน

ต่างๆ ในช่วง 10 ปีแรกแผนงานวิจัยด้านมลภาวะฯ มีเครื่องมือ

วิเคราะห์สารเคมีตกค้าง (pesticide residues) ได้เฉพาะกลุ่ม 

Organochlorine pesticides (เช่น ดีดีที) คือ เครื่อง 

Gas chromatograph (GC) ซึ่งได้จากงบประมาณแผ่นดินในปี 

2535 (2 ล้านบาท) งานวิจัยในช่วงต้นจึงทำงานวิจัยด้านการ

วิเคราะห์ไม่หลากหลายนัก แต่ได้อาศัยเน้นการทำงานภาคสนาม 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ศาสตราจารย์ นพ. ธีระ ศิริสันธนะ 

ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ติดต่อขอยืมเครื่องมือวิเคราะห์ จาก

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทำให้ขยายงานได้มากขึ้น ดังจะเห็นได้

จากมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนมากขึ้น แต่เครื่องมือเหล่านี้ก็มีอายุ

เกือบ 10 ปีแล้ว 

 ผลงานวิจัยที่ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารที่มีการตรวจสอบ

เอกสาร รวม 17 เรื่อง (ในประเทศ 2 เรื่องและต่างประเทศ 

15 เรื่อง) การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สารธารณชนได้จัดทำเป็นชุด

ความรู้ขนาด 35 หน้า A5 2 ฉบับ คือ เรื่อง “สารเคมี

ทางการเกษตร อันตรายต่อสุขภาพอย่างไร” จากวิจัย...สู่ประชาชน

และชุดความรู้ เรื่อง “ภาวะโลกร้อน กับมลภาวะทางอากาศ”

และได้จัดทำเป็นวิดิทัศน์อีก  2 เรื่อง (สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

1 เรื่อง มลภาวะทางอากาศ 1 เรื่อง) การบริการวิชาการ

สู่ชุมชนที่จะใคร่ขอกล่าวถึงในที่นี้คือ โครงการ “การประเมินการ 

สัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและภาวะโภชนาการ - การศึกษานำร่อง

ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยทำการ

ศึกษาในนักศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550 ทุกคณะ 

จำนวน 600 คน เพื่อประเมินระดับการสัมผัสสารเคมีโดยการ

ตรวจเลือด ปัสสาวะและสร้างความตระหนักในการบริโภคอาหาร

ที่ น ำ ไปสู่ สุ ขภาพที่ ดี ใ นกลุ่ มนั กศึ กษา โดยการ ให้ ค ว ามรู้

และการรณรงค์การตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในอาหาร 

เดชรัต สุขกำเนิด วิชัย เอกพลากร  ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (2545)

เรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อการสร้างนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นนทบุรี
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ครอบครัว RIHES
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