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ความร่วมมือทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติ 

ธ ดั่งดวงประทีป งานวิจัยสนองพระประสงค์ นานาสาระ...สารเคมีในชีวิตประจ�าวัน  สานสายใย
พระกรณียกิจในประเทศและต่างประเทศ มหาหงส์...ของดีที่ถูกลืม สารเคมีในเครื่องส�าอาง ดร. น�้าใจ 



พระกรณียกิจในต่างประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงให้

ความส�าคัญปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ โดยทรง

ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันชั้นน�าของโลก เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

ด้านต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ส่งผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัของมนษุย์ 
โดยเฉพาะสารก่อมะเร็งท่ีปนเปื ้อนอยู ่
ในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามยั และการแพร่กระจายของโรค ทัง้นี้
ในฐานะองค์ประธานสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ 
ทรงศึกษาค ้นคว ้าวิจัยหาแนวทางใน 
การป้องกันและรักษาโรคมะเร็งอย่าง 
ต่อเนื่อง และทรงน�าทรัพยากรธรรมชาติ
ของไทยที่มีอยู่มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ในการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทรงมี

ผลงานทีโ่ดดเด่นด้านพษิวทิยาสิง่แวดล้อม 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า-
ลูกเธอ เจ ้าฟ ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ 
เพือ่สนับสนนุการพฒันาประเทศด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อนามยัสิง่แวดล้อม วทิยาศาสตร์การแพทย์ 
เป็นต้น เพ่ือทรงน�าความรูม้าประยกุต์ใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ทั้งที่อยู่ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และ
ในประเทศก�าลังพัฒนา

ด ้วยพระวิสัยทัศน ์ ท่ีกว ้ างไกล  
ทรงตระหนักถึงป ัญหาสิ่ งแวดล ้อมที่ 

ในบริบทของสุขภาพประชาชนและ 

สิ่งแวดล้อม จึงทรงได้รับการยอมรับจาก

นานาประเทศและได้รับการถวายรางวัล 

ที่ส�าคัญๆ หลายรางวัล

นอกจากนี้ ด้วยเหตุท่ีทรงให้ความ

ส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรระดับสูงด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตั้งแต่เริ่ม 

ก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันฯ จึง 

ได้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

ให้แก่บุคลากรไทยด้านงานวิทยาศาสตร์

และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ที่มาจากประเทศ

ทีก่�าลงัพฒันาด้วยอย่างต่อเนือ่ง ตลอดจน

มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการวิจัยกับ

สถาบนัชัน้น�าของโลก เพือ่พฒันาบุคลากร

ให้มีคุณภาพ พร้อมท่ีจะเป็นผู้น�าความ

เจริญทางวิชาการไปพัฒนาประเทศต่อไป

ในอนาคต
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ธ ดั่งดวงประทีป



การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสวีเดนและราชอาณาจักรนอร์เวย์  เมื่อวันที่ 7-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ในการเสดจ็ฯ เยอืนราชอาณาจักร
สวเีดน ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้า-
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกมุาร ีทรงบรรยายพเิศษทีส่ถาบนั
คาโรลินสกา (Karolinska Institute)  
กรุงสตอกโฮล์ม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
พ.ศ.  2556 สถาบนัคาโรลนิสกาแห่งนีก่้อตัง้
มากว่า 200 ปี แล้ว เป็นสถาบันทาง
วทิยาศาสตร์ชวีการแพทย์ในราชอาณาจกัร
สวีเดน และเป็นสถาบันที่บริหารจัดการ 
คดัเลอืกผูร้บัรางวลัโนเบล สาขาสรรีศาสตร์
หรือการแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีการเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ และการ
แพทย์ที่กว้างขวางที่สุดในราชอาณาจักร
สวีเดนอีกด้วย ทั้งในระดับปริญญาตรี โท 
และเอก ครอบคลุมสาขาการแพทย์ อาทิ
เช่น ด้านมะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด 
ภมิูคุ้มกนัวทิยา การตดิเชือ้และการอกัเสบ 
วิทยาต ่อมไร ้ท ่อ และการเผาผลาญ  
การสาธารณสุข ประสาทวิทยา รวมทั้ง
ระบาดวิทยา ตลอดจนมีความร่วมมือ 
กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก

หน่วยงานวิจัยแห่งหนึ่งของสถาบัน
คาโรลินสกา คือ สถาบันเวชศาสตร ์
สิ่งแวดล้อม ซึ่งท�าการศึกษาวิจัยในสาขา
หลักด้านระบาดวิทยา พิษวทิยา สรรีวทิยา 
และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวะ  
มีงานวิจัยที่น่าสนใจ ได้แก่ การศึกษา 
ปัจจัยเสี่ยงในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ 

ต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สนับสนุน
หน่วยงานในสวีเดน ยุโรป และองค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก 
ด้านการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัย 
สิ่งแวดล้อมด้วย 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า-
ลูกเธอ เจ ้าฟ ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี  ทรงบรรยายพิ เศษ 
ในหัวข ้อ “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
ในประเทศไทยและกรอบงานวิจัยของ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์” มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การด�าเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
ที่มุ ่งเน้นการวิจัยด้านเคมี เทคโนโลยี
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และ
ด้านพิษวิทยาส่ิงแวดล้อม มีการท�างาน 

ร ่วมกันของผู ้เชี่ยวชาญในหลายสาขา  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
คนไทยให้ดีขึ้น และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ยังเป็นศูนย์กลางการวิจัยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีในสาขาเฉพาะทางดังกล่าว 
ที่นานาประเทศให้การยอมรับว่าเป็น
สถาบันทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง  
ท้ังยังเป ็นศูนย ์กลางในการถ ่ายทอด 
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จากประเทศที่พัฒนาแล้วไปสู ่ประเทศ 
ที่ก�าลังพัฒนา

ทรงบรรยายถึงการวิจัยในเรื่อง 
ท่ีเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส�าคัญของ
ประเทศไทย เช่น การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างมลภาวะทางอากาศกบัปัจจยัเสีย่ง
ในการเกิดโรคมะเร็ง การปนเปื ้อนของ
สารหนูในส่ิงแวดล้อม ท่ีมีสาเหตุมาจาก
การท�าเหมืองดีบุก ซึ่งมีการบริหารจัดการ
กากของเสียที่หย่อนประสิทธิภาพ ท�าให้
เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน�้า นอกจากนั้น
ยังทรงกล่าวถึงการปนเปื้อนของสารหนู 
ที่ก�าลังเป็นปัญหาในประเทศเพื่อนบ้าน  
ซึ่งเกิดโดยธรรมชาติในน�้าใต้ดินและลุ่มน�้า

ป ัญหาด ้านสภาวะแวดล ้อมอีก
ปัญหาหนึ่ง ท่ีต ้องให ้ความส�าคัญ คือ 
“มลพิษทางอากาศในเขตชุมชนเมือง” 
ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้จัดให้เป็นเรื่อง 
ที่ต้องให้ความส�าคัญที่สุดส�าหรับภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก องค์การอนามัยโลกได้
ประมาณว่า มลพษิทางอากาศในเมอืงใหญ่
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เป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง 1,200,000 
คนต่อปี และพบว่าประชากร 2 ใน 3  
ที่ เ สียชี วิต เป ็นประชากรในเอเชีย  
สารก ่อมะเร็ งในมลพิษทางอากาศมี 
ผลกระทบต่อสารพันธุกรรม เช่น สาร
ไฮโดรคาร ์บอนกลุ ่มอะโรมาติกที่ เป ็น 
โพลีไซคลิก หรือ PAH และสารประกอบ
อินทรีย์ระเหย เช่น สารเบนซีน และสาร 
1,3-บวิทาไดอนี มาจากการใช้ยานพาหนะ
และการเผาไหม้

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ ้าฟ ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี ยังทรงบรรยายการตรวจ 
พบปริมาณ PAH สูงในประชากรของ
ประเทศไทย รวมถึงอีกหลายประเทศ 
ในเอเชยี ซึง่ท�าให้ประชากรเหล่านีมี้โอกาส
ได้รบัมลพษิทีก่่อมะเรง็ในปรมิาณท่ีสงูด้วย

ในประเทศไทย “มะเร็งเม็ดเลือด
ขาว” เป็นมะเรง็ท่ีพบมากในเดก็ และพบ
ว่ามีจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกปีเมื่อเทียบกับ
มะเร็งชนิดอื่น ข้อสังเกตนี้น�าไปสู ่การ
ศกึษาหาสาเหตขุองโรค และความเกีย่วข้อง
ของโรคกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น เบนซีน

ทีเ่ป็นสาเหตทุีท่�าให้เกดิโรคมะเรง็เมด็เลอืด
ขาว ผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การได้รับ
มลพิษทางอากาศที่มีสารเบนซีน สาร 1,3-
บิวทาไดอีน และ PAH ของเด็กนักเรียน 
ในกรุงเทพมหานคร เมื่อเทียบกับเด็ก
นักเรียนที่ต่างจังหวัด อาจเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในเด็ก

ในส่วนของผลงานวิจัยของสถาบัน
คาโรลินสกา มีการศึกษาเช่นกันเก่ียวกับ
ผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศต่อ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์ในระยะยาว  
เช่นท�าให้เกิดมะเร็งปอดและความเสี่ยง 
จากการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด และยังมี 
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการอักเสบ 
ทั่วร่างกาย ซึ่งล้วนเกิดจากมลภาวะทาง
อากาศทั้งสิ้น

สถาบันคาโรลินสกา มีการศึกษา
ผลกระทบจากสารหนูและโลหะหนัก 
ในสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัยของเด็ก
ด้วย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 5-10 ปี 
ทั้งชายและหญิง นอกจากนี้ ยังศึกษาวิจัย
เรื่องผลกระทบโลหะหนักที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพและส่ิงแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัย

ของมนุษย ์ เช ่น สารหนูในแหล ่งน�้า  
ผลกระทบจากสารตะกัว่ในน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
สารปรอท ผลกระทบจากแคดเมียม 
ในเหมืองแร่ รวมถึงการศึกษาผลกระทบ
จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
เช่น กระแสไฟฟ้า หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
รวมทั้งงานวิจัยด้านความสัมพันธ์ของ
ความเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือด-
ขาวในเดก็ อนัเป็นผลมาจากสนามแม่เหลก็
ไฟฟ้า

สถาบันคาโรลินสกา มีการด�าเนิน
งานสอดคล้องกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
และมีความสนใจที่ท�างานวิจัยร่วมกัน 
และท�าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
เพื่อความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
อันดีระหว่างทั้งสองสถาบันในอนาคต 

วันที่  1 5  กรกฎาคม 2556  
ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 
เสด็จฯ ยั งมหาวิทยาลัยบาร ์ เกน  
เมืองบาร์เกน ราชอาณาจักรนอร์เวย์
มหาวิทยาลัยแห ่ ง น้ีก ่อ ต้ั งขึ้ น เ ม่ือป ี  
พ.ศ. 2489 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่
อนัดับสองของราชอาณาจกัรนอร์เวย์ และ
มีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างๆ เช่น  
ศูนย์การศึกษาในยุคกลาง ศูนย์การวิจัย
ปิโตรเลียม ศูนย์การวิจัยสภาพภูมิอากาศ 
และศูนย์การวิจัยธรณีวิทยา 

โอกาสนี ้ทรงบรรยายพเิศษในหวัข้อ 
“การค้นคว้าหาสารออกฤทธ์ิทางชวีภาพ
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จากทรั พยากร ชี วภาพของ ไทย” 
พระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยบาร์เกน 

“. . .สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์. . .
ด�าเนินการค้นหาและทดสอบฤทธ์ิ 
ทางชีวภาพของสารเคมีที่ ได ้จาก
สมุนไพรไทย สัตว์ทะเล และจุลชีพ 
รวมถึงศึกษากลไกการออกฤทธ์ิของ
สารเหล่านั้น พร้อมกันนี้ยังได้ท�าการ
ปรับแต่งโครงสร้างทางเคมี เพื่อใช้
ท�าการศึกษาหาความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างของสารเคมีต่างๆ และฤทธิ์
ทางชีวภาพที่เกิดขึ้นตามโครงสร้าง 
ที่เปลี่ยนไปด้วย...”

ในฐานะที่ทรงเป ็นหัวหน้าห ้อง
ปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงยกตัวอย่างการ
วิจัยและศึกษาการสกัดพืชสมุนไพรชนิด
ต่างๆ โดยวิธีการทั่วๆ ไป คือการสกัดด้วย
ตัวท�าละลาย น�าสารสกัดหยาบที่ได้มา
ทดสอบฤทธิ์ทางยา หลังจากนั้นจึงเป็น 

การน�าสารสกัดหยาบมาแยกให้ได้สาร

บริสุทธิ์และหาสารออกฤทธิ์ทางยาต่อไป

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ประสบ

ความส�าเร็จในการแยกสารจ�านวนมาก

จากสมุนไพรต่างๆ สารเหล่านี้หลายตัว

เป็นสารที่มีโครงสร้างใหม่ ยังไม่มีผู้ค้นพบ
มาก่อน และบางตัวมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่า
สนใจ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยด้านการสกัด
สารเคมจีากสตัว์ทะเลทีพ่บในประเทศไทย 
เช่น ฟองน�้าทะเล ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการ
สกัดและแยกสารให้บริสุทธิ์ทางเคมีแล้ว 
พบว่าได้สารชนดิใหม่ๆ หลายชนดิ รวมทัง้
มีการศึกษาเพื่อหาสารเคมีที่ส�าคัญจาก
จุลชีพจ�าพวกเชื้อราอีกด้วย

 ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้า-
ลูกเธอ เจ ้าฟ ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อคัรราชกมุาร ีทอดพระเนตรห้องปฏิบตักิาร
ทางเคมี ของมหาวิทยาลัยบาร์เกน ซ่ึงมี 
การด� า เนินการวิจั ยทางเคมีที่ ได ้ รับ 
การยอมรับในระดับนานาชาติ และมี 
ก า ร เรี ยนกา รสอนรวมทั้ ง ก า ร วิ จั ย 
ที่มีความทันสมัย มุ ่งเน้นการวิจัยด้าน 
นาโนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับ
โมเลกุล ปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติ และ 
เชื้อเพลิงชีวภาพ

ทรงได้ลงพระนามในบันทึกความ

เข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  

กับมหาวิทยาลัยบาร์เกน เพ่ือส่งเสริม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับ

บุคลากร นักศึกษา และข้อมูลงานวิจัย 

ในสาขาต่างๆ รวมไปถึงความร่วมมือ 

ในการท�าวิจัย การจัดการเรียนการสอน 

และการจัดประชุมสัมมนาร่วมกันของ 

ทั้งสองฝ่าย

ทรงมุ ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อจะได้มีส่วนร่วม 

ในการแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนและส่ิงแวดล้อม การพัฒนา

ความรู ้และความร่วมมือกับสถาบัน 

ชั้นน�าทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง จึงเป็น

ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

ต่อไปในอนาคต 

การเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐตุรกี  เมื่อวันที่ 13-17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้า-
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี ทรงเข้าร่วมการประชุม
เคมีโลก ครั้งที่ 44 ของสหภาพเคมี
บริสุทธิ์ และเคมีประยุกต ์ระหว ่าง
ประเทศ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐ
ตุรกี 

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556  
เสด็จฯ ไปยงัศนูย์การแสดงและการประชมุ
อิสตันบูล ลัทฟิ เคียดาร์ (Istanbul Lutfi 
Kirdar Congress and Exhibition Center) 
ซึ่งมี “การประชุมเคมีโลก คร้ังที่ 44” 
(The 44th  World Chemistry Congress: 
IUPAC 2013) ของสหภาพเคมบีรสิทุธิแ์ละ

เคมปีระยกุต์ระหว่างประเทศ (International 
Union of Pure and Applied Chemistry - 
IUPAC)

IUPAC เป็นหน่วยงานระหว่าง
ประเทศระดับภาคี มีบทบาทส�าคัญ 
ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางเคม ี
ในระดับสากล โดยให้ความร่วมมือด้าน
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เคมีประยุกต์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของ
มนุษยชาติ นอกจากนี้  ยังมีบทบาท 
ที่เกี่ยวข้องกับเคมีทั้งด้านวิชาการและ
อุตสาหกรรม โดยที่ข้อตกลงต่างๆ ของ 
IUPAC จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ประเทศสมาชิกและผ่านองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ได้รับประโยชน์ ก่อนที่จะมีการ
ก�าหนดเป็นนโยบายเพื่อน�าไปใช้ในการ
พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางเคมี
ของประเทศต่างๆ สหภาพ IUPAC มี
สมาชิกจ�านวน 57 องค์กร และ 4 หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ 
IUPAC เช่นกัน

การประชุมครั้งที่ 44 นี้ เป็นการ
ประชุมต ่อเ น่ืองจากครั้ ง ท่ี  43 ซ่ึง 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ี
ทรงได้รับการคัดเลือกและถวายรางวัล
นักวิทยาศาสตร ์สตรีสาขาเคมีและ
วิศวกรรมเคมี ที่เครือรัฐเปอร์เตอร์ริโก 
เม่ือปี พ.ศ. 2554 นับเป็นรางวัลที่เป็น
เกียรติสูงสุดของนักเคมีสตรีของโลก
รางวัลหนึ่ง

โอกาสนี ้ทรงบรรยายพเิศษในหวัข้อ 
“การค้นคว้าใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
ทรัพยากรชีวภาพของไทย” มีเนื้อหา
เกีย่วกบัการวิจัยค้นคว้าแยกสารจากเชือ้รา
ในต้นไม้ โดยทรงยกตัวอย่างเชื้อราที่เกิด 
ในสมุนไพรไทย ซึ่งมีการพบว่าหลังจาก 
การสกดัและแยกทางกระบวนการทางเคมี
แล้ว จะได้สารบริสุทธ์ิต่างๆ ซึ่งเป็นสาร 

ในกลุ ่มที่ยังไม่มีการค้นพบมาก่อน คือ 
จ�าพวกไตรไซคลิก โพลีคีไทด์ (Tricyclic 
Polyketide) 

นอกจากนี้ ยังทรงยกตัวอย่างงาน
วิจัยเพื่อหาสารท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
สัตว์ทะเล เช่น จากฟองน�้าทะเลสีด�า ซึ่งได้
น�ามาสกัดและแยกสารให้บริสุทธิ์ ได้พบ
สารโครงสร้างใหม่ทีห่ลากหลายและมฤีทธิ์
ทางชีวภาพท่ีดีด้วย นอกจากเช้ือราและ
สัตว์ทะเลแล้ว สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังได้
ท�างานวจิยัเกีย่วกบัการสกดัหาสารบรสิทุธิ์
ในต้นไม้อีกด้วย เช่น ต้นปรู๋ ซึ่งเป็นต้นไม้
ไทย สามารถน�ามาแยกสารบริสุทธิ์ได ้
หลายชนิด และได้สารเคมีโครงสร้างแบบ
ใหม่หลายตัว อีกทั้งยังให้ผลทดสอบทาง
ชีวภาพที่ดีอีกด้วย

การประชุม IUPAC ได้เกิดมีข้ึน 
สืบเนื่องจากการที่ในปัจจุบันมีการน�า
เทคโนโลยีและความก ้าวหน ้าทาง
วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่-
หลายกับทรพัยากรทีม่คีวามหลากหลาย
ทางชวีภาพ เพือ่ประโยชน์ในการพฒันา
คุณภาพชีวิต แต่ความหลากหลายทาง
ชีวภาพนั้นมีอยู่อย่างจ�ากัด IUPAC จึงเป็น

องค์กรระหว่างประเทศที่ท�าหน้าที่พัฒนา
และ เสริ มสร ้ า งความก ้ าวหน ้ าของ
วิทยาศาสตร์ด้านเคมี และน�าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462 แล้ว 

IUPAC ได้เล็งเห็นความส�าคัญของ
การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้
คงอยู่ เพราะเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าย่ิง
ของโลก โดยใช้วิธีการสร้างความเข้าใจ 
ในการน�าทรัพยากรดังกล่าวไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และให้คงสภาพไว้
โดยไม่เป็นการท�าลาย 

การประชุม IUPAC มวีตัถปุระสงค์
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ทุก
สาขาวิชาได้ร่วมอภิปรายแสดงความ 
คิดเห็น และแสวงหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพและปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัย รวมถึงการร่วมกันพิจารณา
ก�าหนดหัวข้องานวิจัยใหม่ๆ ที่จะน�า 
ไปสู ่การพัฒนาศักยภาพอ่ืนๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ต่อไป  

พระกรณียกจิในต่างประเทศ 

นอกจากเพือ่ประโยชน์ของประเทศ

ชาตด้ิานความร่วมมอืทางวชิาการ

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 

ส่ิงแวดล้อมแล้ว ยงัเป็นไปเพ่ือกระชบั

สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศ

ในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม

และวฒันธรรม ดงัเช่น สมัพันธไมตรี

กับสาธารณรัฐประชาชนจนี เป็นต้น
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...หลังจากที่ได้ซ้อมมา 3 เมือง
แล้ว ทรงพัฒนาการบรรเลงไปมาก  
ถึงแม้ไม่ใช่นักดนตรีมืออาชีพ แต  ่
ทรงถ่ายทอดความรู้สึกในด้านดนตรี 
ได้ดีมาก ซึ่งเห็นจากการที่ทรงซ้อม 
กู ่เจิงกับวงดนตรีมืออาชีพได้ และ 
เข้ากันได้ดีมาก รวมทั้งทรงได้รับการ
ยอมรั บจาก นักดนตรี มื ออาชี พ 
คนอื่นๆ ในวงด้วย”

และยงัมี อาจารย์ฉางจิง้ นกับรรเลง
กู่เจิงฝีมือระดับโลก ผู้ถวายการสอนกู่เจิง 
ที่กล่าวถึงความประทับใจในความมุ่งมั่น 
ฝึกซ้อมของพระองค์ 

“ทรงเป็นนักเรียนที่ขยันที่สุด 
ที่เคยสอนมา เพราะทุกวันจะเสด็จไป
ทรงฝึกซ้อมร่วมกับวงออเคสตร้า 
วันละ 2 ชั่วโมง และเมื่อเสด็จกลับ 
ที่ประทับ ยังทรงฝึกซ้อมต่อเนื่อง 
อีกหลายชั่วโมงด้วย…

…ทุกบทเพลงมีความท้าทาย
ส�าหรับพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก 
รู้สึกซาบซึ้ง เพราะนักดนตรีมืออาชีพ
ยังไม่ขยันเท่าพระองค์”

การเสด็จฯ ยังสาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อวันที่ 1-12 กันยายน 2556

ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้า-
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อคัรราชกมุารี ทรงศึกษาเทคนิคระดบัสูง
ในการทรงดนตรกีูเ่จิงกับอาจารย์ฉางจิง้ 
พร้อมทั้งทรงฝึกซ้อมร่วมกับวงออเคสตร้า
ของกรุงปักกิ่ง นครหางโจว และนคร 
เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทรง
เตรียมความพร้อมในการแสดงดนตรี 
และวัฒนธรรม “สายสัมพันธ ์สอง
แผ่นดิน” ครั้งที่ 6  ตามค�ากราบทูลเชิญ
ของกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดงานใน
เดือนธันวาคม 2556 นี้ ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

การฝึกซ้อมในครั้งนี้ นายจาง เจิง 
วาทยากร มีความชื่นชมในพระปรีชา
สามารถการทรงกู่เจิงเป็นอย่างยิ่ง  

“ทรงซ้อมด้วยความขยันหม่ัน
เพียรทุกครั้ง คอนเสิร์ตในแต่ละคร้ัง
เพลงจะไม่ซ�า้กัน  ทรงมคีวามก้าวหน้า
มาก โดยเฉพาะในครัง้นี ้ถงึแม้พระหัตถ์
ยังเจ็บ ก็ยังทรงมีพระอุตสาหะเต็มที่ 
และเสด็จมาทรงร่วมการซ้อม เป็น 
ที่น่าชื่นชม...
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พระกรณียกิจในประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้า-
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อคัรราชกมุารี ทรงพระกรุณาให้สือ่มวลชน
เข้าร ่วมงานพระราชทานสัมภาษณ์  
เพื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการหารายได้
เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา” โรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคาร
เฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา บรมราชนินีาถ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันท่ี 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 และเสด็จเป็น
ประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันท่ี 24 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลเวิลด์ 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า-
ลูกเธอ เจ ้าฟ ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์ 
อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานด�าเนิน
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ที่ ได ้ทรงก ่อตั้ง 

“กองทนุรกัษาพยาบาลสตัว์ป่วยอนาถา” 

ขึ้น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2546 โดย

พระราชทานเงินจากการจ�าหน่ายเสื้อยืด

ครอบครัวคุณทองแดง สุนัขทรงเล้ียง 

จ�านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท
ถ้วน) แก่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในการจัดตั้งกองทุนนี้ข้ึน 
เพื่อช่วยเหลือเจ้าของสัตว์ป่วยหรือผู้น�า
สัตว ์มารักษาท่ีโรงพยาบาลสัตว ์  แต ่
ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายท้ังหมดได้  
ก็จะสามารถช�าระแต ่ เพียงบางส ่วน  
โรงพยาบาลสัตว์ฯ ให้บริการตรวจวินิจฉัย 
และรักษาโรคสัตว์เล้ียงทางอายุรกรรม 
ศลัยกรรม สติูกรรม รงัสกีรรม โรคเฉพาะทาง 
ชันสูตรโรคสัตว์ ธนาคารเลือด

พระต�าหนักจักรีบงกช และโรง-
พยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้ร่วมกันจัดตั้ง “โครงการหารายได้เพื่อ
สตัว์ป่วยอนาถา” ขึน้ โดยจดัท�าผลติภณัฑ์
ชือ่ “ดร. น�า้ใจ” ออกจ�าหน่าย เพือ่หารายได้
ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล สมทบทุน 
“กองทนุรกัษาพยาบาลสตัว์ป่วยอนาถา” 
ซึ่งนอกจากจะน�าไปช่วยเหลือเจ้าของ 
สัตว์เล้ียงท่ีมีรายได้น้อยแล้ว ยังเพื่อช่วย-
เหลือสัตว์อีกจ�านวนมาก ทั้งที่เป็นสุนัข 
แมว เร่ร่อน และสัตว์ป่วยไม่มีเจ้าของ 
ท่ีมีผู ้ใจบุญน�ามาไว้ท่ีโรงพยาบาลสัตว์ฯ 
สัตว์ป่วยอนาถาเหล่านี้ มีปริมาณเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง
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ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า-
ลูกเธอ เจ ้าฟ ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี ทรงตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ที่
โครงการมีจ�าหน่ายว่า “ดร. น�้าใจ” เพราะ
ทรงอยากให้คนไทยได้มีน�้าใจช่วยเหลือ
สัตว์ป่วยอนาถาด้วย ส�าหรับสัญลักษณ์รูป 
“นกฮูก” เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ 
เน่ืองจากทรงบรรทมดกึและทรงต่ืนบรรทม

ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้า-
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระภารกิจ 
ที่ส�าคัญในฐานะที่ทรงเป็นองค์ประธาน
กิตติมศักด์ิมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี(พอ.สว.) 
คือ เสด็จฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
พอ.สว. เมื่อวันที่  26-30 สิงหาคม  
พ.ศ. 2556  ใน 4 จังหวดัภาคใต้ตอนล่าง 
ได้แก่ พัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา 

ในการนี ้ทรงตดิตามการท�างานของ
หน ่วยแพทย ์ พอ.สว. หน ่วยแพทย ์
พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์  
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และหน่วย
สัตวแพทย์พระราชทาน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และทรงเยี่ยมราษฎรซึ่ง 
ส ่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ท่ี ส� าคัญคื อสวนยางพาราและสวน 
ผลไม้ ยามเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปรับบริการ 
ที่โรงพยาบาลในละแวกที่ตนอาศัยอยู่

แต่เช้ามาก เพื่อเสด็จฯ ไปให้สุนัขดมยา 
ที่โรงพยาบาลสัตว์ฯ ทุกวัน

ผลิตภัณฑ์ “ดร.น�้าใจ” ได้แก่ สมุด 
ร่ม เสื้อยืดคอโปโล 4 สี (ส้ม เทา ขาว และ
ด�า) เสื้อยืดคอกลม 2 สี (ขาว และด�า) 
กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน 2 แบบ แก้วเซรามิก
พิมพ์ลายสุนัขทรงเล้ียง และลายการ์ตูน
ของสัตว์ชนิดต่างๆ ลายสุนัข แมว ช้าง 

เป็นต้น มีจ�าหน่ายแล้วที่ร้าน “ดร. น�้าใจ” 
พระต�าหนกัจกัรบีงกช  โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ 
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ และที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
ชิดลม, สยามพารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม 
และเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ  

จังหวัดแรกท่ีเสด็จฯ เยี่ยม คือ 
จังหวัดพัทลุง เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม  
พ.ศ. 2556 ท่ีบ้านส�านักวา ต�าบลเขาย่า 
อ�าเภอศรีบรรพต คณะแพทย์ได้ให้บริการ
แก่ราษฎร รวม 213 ราย ส่วนใหญ่ป่วย 
เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และ
ระบบกล้ามเนื้อ มีผู้ป่วยที่ต้องน�าส่งต่อ 
โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง
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รวม 19 ราย ทรงมพีระวนิจิฉัยร่วมกบัคณะ
แพทย์เก่ียวกับอาการของผู้ป่วยที่มาเฝ้า 
จ�านวน 6 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคกระดูกหลัง
คด, ภาวะฮอร์โมนการเจรญิเติบโตผดิปกติ, 
มอืซ้ายผิดรปู, โรคไขข้ออักเสบ, ต้อกระจก, 
ต้อหิน และไตวายเรื้อรัง

ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
เสด็จฯ ยังจังหวัดตรัง เพื่อทรงเยี่ยม 
หน่วยแพทย์และราษฎรที่บ้านสะพานไทร 
อ�าเภอห้วยยอด มผู้ีป่วยมารบับรกิารตรวจ

ในจอประสาทตา ทรงมีพระปฏิสันถารอย่าง
ใกล้ชิด และพระราชทานก�าลังใจแก่ผู้ป่วย

จังหวัดสุดท้ายคือที่สงขลา เมื่อ 
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เสด็จฯ ไปยัง
อ�าเภอนาทวี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และ
พระราชทานของเล่น เครื่องแบบนักเรียน 
เครื่องนุ่งห่มและยาต�าราหลวงแก่ราษฎร
บ้านล�าชิง ซึ่งมีจ�านวน 373 หลังคาเรือน 
รวม 1,528 คน

ผูป่้วยมารบับรกิาร 151 ราย ส่วนใหญ่
ป ่วยด ้วยโรคระบบประสาทและโรค 
ในกลุ ่มมะเร็ง มีผู ้ป ่วยท่ีต้องส่งต่อไป 
รักษาที่โรงพยาบาล 5 ราย ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าฯ 
เป็นผู้ป่วย 8 ราย (อาทิ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ต่อมน�้าเหลือง, โรคมะเร็งปอด และโรค
มะเร็งจมูกลามไปที่สมอง) ครอบครัวท่ี 
ได้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบ  
และผู้ก่อความไม่สงบที่กลับใจ ในโอกาส
เดยีวกนันี ้องค์ประธานฯ มพีระปฏสินัถาร
และพระราชทานขวญัก�าลังใจแก่ครอบครวั 
ที่สูญเสียสมาชิกไป

รักษาโรคและทันตกรรม รวม 113 ราย  
มีที่ต้องไปรักษาต่อในโรงพยาบาล รวม  
26 ราย ผู้ป่วย 6 รายได้เข้าเฝ้าฯ ได้แก่  
ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง, โรคมะเร็ง
เต้านมข้างซ้าย, โรคท่อน�้าดีตีบตันตั้งแต่
ก�าเนดิ, เนือ้งอกขวางหลอดเลือดท่ีขาซ้าย, 
ผนังกั้นห้องหัวใจรั่ว และขา 2 ข้างไม่เท่ากัน 
องค์ประธานฯ พระราชทานค�าแนะน�า 
ในการดูแลรักษาโรคท่ีเป็นอยู่และขวัญ
ก�าลังใจแก่ผู้ป่วย

ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
เสด็จฯ ต่อไปยังต�าบลป่าแก่บ่อหิน อ�าเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ในวันนั้น คณะแพทย์
และอาสาสมัครได้ให้บริการตรวจรักษา 
โรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ราษฎรรวม  
115 ราย ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกระดูก 
และข้อ, ระบบกล้ามเนื้อ และระบบทางเดิน
หายใจ ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลต่างๆ  
อีก 15 ราย พระราชทานพระวโรกาส 
ให้ผู้ป่วยเข้าเฝ้าฯ 6 ราย อาทิ ผู้ป่วยโรค 
ธาลัสซีเมีย โรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิด 
เส้นเลือดด�าในตับอุดตัน และเน้ืองอก 

w w w . c r i . o r . t h

10



ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้า-
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกมุาร ีองค์ประธานมลูนธิจิฬุาภรณ์ 
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัย โปรดเกล้าฯ นายด�ารง 

เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2556  
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี  องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษา 56 ปี 
มูลนิธิจุฬาภรณ์ โดย นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ 
และคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ ผู้ท�าการแทนมูลนิธิจุฬาภรณ์  
และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร น�าคณะผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ร่วมกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรต ิน้อมใจถวายพระพรในพิธถีวาย
พระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2556  
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

รัตนพานิช รองประธานสถาบันวิ จัย 
จุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ น�าถุงยังชีพ
พระราชทาน ไปมอบให ้แก ่ราษฎรที่ 
เดือดร้อนท่ี ต�าบลตอโค อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ และที่ ต�าบลหนองหัวช้าง 

อ�าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ
วันที ่2 ตลุาคม 2556 และในวนัท่ี 16 ตลุาคม 
2556 ทีต่�าบลบางพล ีอ�าเภอบางไทร จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา และต�าบลจ�าปาหล่อ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
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 ภายในงานมีผู ้เข้าร่วมบริจาค
โลหติเพ่ือถวายเป็นพระกุศลเป็นจ�านวน
มาก ด ้วยส�านึกในพระกรุณาธิคุณ 
ที่ทรงปฏิบัติพระภารกิจในงานของ 
มูลนิธิ จุฬาภรณ ์มาอย ่างต ่อเนื่ อง  
อันเป็นคุณอเนกอนันต์ต่อพสกนิกร 
และประเทศชาติ

การแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ “โครงการเซรามิก” สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ / สร้อยฝีพระหัตถ์ โครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก”  
และผลิตภัณฑ์ “ดร.น�้าใจ” ในโครงการหารายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา

การแสดงนทิรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจ  
และโครงการบ�าเพ็ญพระกุศล ปี 2556
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“มูลนิธิจุฬาภรณ์” ก่อต้ังเม่ือ พ.ศ. 2529 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 
การศึกษา การวิจัย การด�าเนินงานทางการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ  
ด้วยพระปณิธานอันมุ่งมั่นของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า- 
จฬุาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกมุาร ีทีท่รงมุ่งหวงัจะน�าความก้าวหน้าและการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวิีตของราษฎร 

• บรรเทาความเดือดร ้อนแก ่
ผู้ประสบภัยพิบัติทั้งในและต่างประเทศ 
อาทิ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎร 
และออกหน่วยแพทย์พระราชทานตรวจ
รักษาผู้ป่วยในพื้นที่ภัยพิบัติ 

กิจกรรมของมูลนิธิจุฬาภรณ์

• ให้ความช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาส
และผู้ยากไร้ขาดแคลน อาทิ ด�าเนินการ
จัดหาอวัยวะเทียมแก่ผู ้ยากไร้ อุปการะ 
ดูแลเด็กยากจน รวมถึงเด็กท่ีบิดามารดา 
เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยธรณีพิบัติ เมื่อ 
พ.ศ. 2547 โดยพระราชทานค่าเล้ียงด ู
ให้เป็นรายเดือน

• บ�าบัดทุกข์ผู ้ป ่วยยากไร้และ
รักษาผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ อาทิ  
มอบเงินพระราชทานเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการรกัษาพยาบาลของราษฎร และจดัหา
เวชภณัฑ์ส�าหรับหน่วยแพทย์พระราชทาน
เคลื่อนที่ 

• สนบัสนนุการศกึษา มอบทุนการ
ศึกษาแก่เด็กนักเรียนและผู้ขาดทุนทรัพย์ 
ระดับประถมศกึษาถึงปรญิญาเอก ตลอดจน
ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และการแพทย์

• พัฒนาโครงการสร ้างชุมชน 
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัยพิบัต ิ
อาทิ การด�าเนินงานโครงการจุฬาภรณ์
พฒันา โครงการทับทิมสยาม และโครงการ
ชุมชนบ้านน�้าใส เพื่อสร้างที่พักอาศัยและ
ฝึกอาชีพให้ราษฎร ตลอดจนเพื่อปลูกฝัง
ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักหวงแหนและรักษา
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นตน 
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• สร้างอาชีพและเสริมรายได้ให้
ประชาชน น�าภมูปัิญญาของแต่ละท้องถิน่
ไปใช้สร้างสรรค์งานศิลปกรรม และท�า
โครงการฝึกอาชีพ เช่น โครงการศิลปาชีพ 
โครงการเซรามิค

ภารกิจของมูลนิธิจุฬาภรณ์
ขยายวงกว้างและมีความหลากหลาย
ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ การด�าเนินกิจกรรม
ให้ประสบความส�าเรจ็ และการให้
ความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่าง
ทั่วถึงทุกภูมิภาคนั้น จ�าเป็นต้อง
ใช ้ทุนทรัพย ์ เป ็นจ�านวนมาก  
มูลนิธิจุฬาภรณ์จึงปรารถนาเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะได้รับการสมทบทุน
จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันช่วยให้ 
“พ่ีน้องชาวไทยด้วยกนั มชีีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดี”

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ด�าเนินงานทั้งงานวิจัยพ้ืนฐานและ 

งานวจิยัเพือ่การประยกุต์ใช้ โดยเน้นสาขาเฉพาะทางทีเ่ป็นความจ�าเป็น 

อันดับต้นๆ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน งานวิจัย 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นงานวิจัยส�าคัญด้านหนึ่งที่สถาบันได ้

ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

เทคโนโลยีชีวภาพมีการพัฒนามาจากงานวิจัยพื้นฐานหลายแขนง อาทิ  

ทางชวีเคม ีพนัธศุาสตร์ จลุชวีวทิยา และอณชูวีวทิยา เป็นการผสมผสานของการวจิยั

หลายๆ ด้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการวิจัย 

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ด�าเนินการวิจัยอยู่ 3 ด้าน ดังนี้

ด้านการแพทย์

มุ่งเน้นด้านการค้นคว้าและพัฒนาตัวยาใหม่ๆ ท่ีผลิตจากจุลชีพและพืชพันธุ ์

พืน้เมอืงของไทย และมปีระโยชน์ในการรกัษาโรคตดิเช้ือและต้านมะเรง็ รวมทัง้ศกึษา

กลไกการดื้อยาในแบคทีเรียที่ก่อโรคติดเชื้อในคน เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการรักษา

โรคติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ผลการศึกษาท่ีผ่านมาของห้องปฏิบัติการคือ  

ได้ค้นพบเอนไซม์ที่ชื่อ Ohr ในแบคทีเรียก่อโรคในพืชเป็นครั้งแรก และเอนไซม์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

กับงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
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ชนิดนี้มีความส�าคัญในการท�าลายพิษของสารเปอร์ออกไซด์ ท�าให้มีการค้นคว้าวิจัย
เอนไซม์นี้อย่างกว้างขวางและเพราะมีคุณสมบัติจ�าเพาะดังกล่าว เอนไซม์นี้จึง
อาจสามารถพัฒนาเป็นเป้าหมายของยาได้ 

ด้านสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการเล็งเห็นความส�าคัญของการค้นคว้าวิจัยด้านพลังงานทดแทน  
โดยค้นหาแบคทเีรียทีส่ามารถผลติเอนไซม์ทีมี่ประสทิธภิาพสงูส�าหรบัการผลติไบโอดเีซล 
ตลอดจนได้ด�าเนินงานวิจัยเพื่อคัดเลือกแบคทีเรียสายพันธุ์ท่ีสามารถย่อยสลายสารพิษ 
หรือสารตกค้างในธรรมชาติ เพื่อลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม 

ด้านพืชและโรคพืช

ศกึษากลไกการก่อโรคของแบคทเีรยีในพชืเศรษฐกจิต่างๆ เพือ่ประโยชน์ของ
การเพิม่ผลผลติทางการเกษตร ซ่ึงเป็นแหล่งอาหารหลกัของประเทศ ให้ได้ผลผลติ
ท่ีดขีึน้ทัง้ด้านปรมิาณและคุณภาพ เป็นการพฒันาเพือ่รองรบัความต้องการทางอุปโภค
และบริโภคที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ศึกษาโรคใบไหม้ในข้าวที่ เกิดจากแบคทีเรีย 
Xanthomonas oryzae ซึง่เป็นโรคส�าคญัชนดิหนึง่ ทีท่�าความเสยีหายมากต่อผลผลิตข้าว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวสายพันธุ ์ขาวดอกมะลิที่มีความไวต่อเชื้อเป็นอย่างมาก  
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพได้ริเริ่มด�าเนินงานวิจัยพ้ืนฐาน ค้นหายีนส์และกลไก 
ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค เพื่อน�าไปสู่การป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ

 ปัจจุบันมีข้อมูลเกี่ยวกับการพบสารหนูในข้าวในปริมาณต่างๆ กัน ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ สายพันธุ ์ที่ปลูก แหล่งการผลิต วิธีการปลูก เป็นต้น  
ห้องปฏิบัติการจึงได้ท�าการวิจัย ศึกษาเกี่ยวกับยีนส์ที่ควบคุมการดูดเก็บสารหนูเพื่อเป็น
พื้นฐานความรู้ในการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่ลดการดูดเก็บสารหนูได้ในอนาคต

ห ้องปฏิ บัติการเทคโนโลยี

ชีวภาพ ยังมีงานวิจัยด ้านการ

พัฒนาพันธุ ์พืชเศรษฐกิจอื่นด้วย  

เช่น กล้วยไม้ เพราะกล้วยไม้เป็น 

พชืเศรษฐกิจทีส่�าคญัมากอย่างหนึง่

ของประเทศไทย เนื่องจากประเทศเรา

เป็นผูผ้ลติกล้วยไม้รายใหญ่แห่งหนึง่

ของโลก  จึงมโีครงการปรบัปรงุพนัธุ์

ของกล้วยไม้ให้มคุีณสมบตัติามความ

ต้องการของเกษตรกร เช่น พัฒนา

สายพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรค

ไวรัส และเปลี่ยนสีของดอกกล้วยไม้

ให้มีความหลากหลาย และมีมูลค่า

เพิ่มขึ้น เป็นต้น 
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“มหาหงส์” หลายคนคงเคยได้ยนิชือ่น้ีผ่านห ูหรอือาจจะเคยได้ยนิคนบอก
ว่า มหาหงส์มีดอกสีขาวสวย กลิน่หอม น่าจะหามาปลกูนะ วนันีเ้รามาท�าความรูจ้กั 
มหาหงส์ กันให้มากขึ้น โดยเฉพาะสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจของไม้งามชนิดนี้

มหาหงส์เป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปี มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ดอกมีกล่ินหอม มีหลายสี 
แต่ที่พบส่วนใหญ่จะมีสีขาว จัดอยู่ในพืชตระกูลขิงข่า (ZINGIBERACEAE) มหาหงส์มีชื่อ
วทิยาศาสตร์ คอื Hedychium coronarium มีชือ่ภาษาองักฤษว่า White Ginger, Garland 
Lily, Butterfly Ginger ในภาคกลางของไทยจะเรียก “มหาหงส์” ส่วนทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือจะเรียก “สเลเต” มหาหงส์เป็นพืชชอบที่ชื้นแฉะ ถิ่นก�าเนิดของมหาหงส์  
บ้างก็ว่ามีถิ่นก�าเนิดแถบเทือกเขาหิมาลัย แต่พบว่ามีการกระจายพันธุ์ไปเกือบทุกทวีป 
ทั้งอเมริกากลาง อเมริกาใต้ เอเชียใต้ แถบอินเดีย เนปาล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
รวมถึง จีน ญี่ปุ่น ฮาวาย และหมู่เกาะในทะเลแปซิฟิก จะมีใครทราบบ้างว่า มหาหงส์
โดดเด่นจนกลายเป็นดอกไม้ประจ�าชาติของประเทศคิวบา1 

นอกจากความสวย และความหอม
แล้ว มหาหงส์มีสรรพคุณทางยามากมาย
จนน่าแปลกใจ แต่ในประเทศไทยไม่ค่อย 
มีการน�ามาใช้อย่างแพร่หลายมากนัก  
ส่วนใหญ่จะปลูกไว้เป็นไม้ประดับเสีย
มากกว่า 

มหาหงส์ใช ้เป ็นยาพื้นบ้านใน
ต�ารับยาไทย มีการน�าส่วนเหง้ามาบด
เป็นผงคลุกกับน�้าผ้ึงปั้นเป็นลูกกลอน 
กินเช้าและเย็น (ก่อนอาหาร) สามารถ 
แก้กษัย ไตพิการ บ�ารุงก�าลัง และ 
เป็นยาอายุวัฒนะ และถ้าน�าเหง้ามาต้ม 
สามารถใช ้เป ็นยาแก ้ต ่อมทอนซิล 
อักเสบ อีกทั้งน�้าคั้นจากหัวใต้ดินใช้
รักษาแผลฟกช�้าได้2

 ชาวเกาะในมหาสมุทรอินเดีย  
มีการใช้เหง ้ามหาหงส์ในลักษณะเป็น 
ยาต้ม ส�าหรับขับลมในท้อง (carminative)  
ส่วนเหง้าใช้เพือ่กระตุน้การไหลเวยีนโลหติ
โดยเฉพาะบรเิวณเชงิกราน (emmenagogue) 
ใช้ขบัปัสสาวะ (diuretic) ใช้แก้โรคข้ออักเสบ 
รูมาตอยด์ (rheumatism)3

ในอินเดียมีการน�าเหง้ามหาหงส์สด
มาแปะเพื่อลดอาการปวดศีรษะ4 ทาง 
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของอนิเดยี มหาหงส์
ใช้เป็นยาลดไข้ ยาบ�ารงุ ลดอาการบวมจาก 
ข้ออกัเสบรมูาตอยด์ (rheumatism swellings) 
น�้ามันหอมระเหยจากส่วนเหง้าใช้เป็น 
ยาถ่ายพยาธิ และเป็นยาระงับประสาท 
แบบอ่อนๆ5 ชาวอนิเดยีนในแถบป่าอเมซอน
ใช้มหาหงส์เพื่อลดอาการปวดจากโรค 
ข ้ออักเสบรูมาตอยด์ และข ้ออักเสบ 
(arthritis)6 

ในการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของมหาหงส์ พบว่า มหาหงส์ หรือสาร
จากเหง้ามหาหงส์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ที่น่าสนใจ ได้แก่ ความสามารถในการลด
การอักเสบ7 ออกฤทธิ์ในการลดอาการ
ปวด8 น�้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ยับย้ัง 

“มหาหงส์” ของดีที่ถูกลืม
 ห้องปฏิบัติการอินทรีย์เคมีสังเคราะห์ 
 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
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การเจริญเติบโตของแบคทีเรียและ 
เชื้อรา9 ข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับ 

การใช้มหาหงส์ในต�ารับยาพ้ืนบ้าน 

ของประเทศต่างๆ 

ด้วยสรรพคุณที่มีหลากหลายน้ีเอง 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงมี

พระด�าริให้ศึกษาสารประกอบส�าคัญ

และการออกฤทธิท์างชวีภาพของมหาหงส์ 

ซึ่งทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ท�าการแยก

สารส�าคญัออกมาได้หลายชนดิ และเม่ือน�า

ไปทดสอบการออกฤทธิท์างชวีภาพ พบว่า 

มีฤทธ์ิในการฆ่าเซลล์มะเร็งได้ในระดับ

ห้องปฏิบัติการ (ยังไม่ได้ท�าการทดสอบ 

ในสัตว์ทดลองหรือในมนุษย์ รวมทั้งยัง 

มิได้ศึกษาความเป็นพิษ ดังนั้น จึงไม่

สามารถน�าไปใช้ในการรักษามะเร็งได้ 

ในขณะนี้) ซึ่งการออกฤทธ์ิที่ได้พบว่ามี

ฤทธิ์ปานกลางค่อนข้างดี10 ในขณะนี้ทาง

คณะผู้วิจัยยังพบว่า สารส�าคัญจากเหง้า

มหาหงส์มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญ

เติบโตของเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด 

อีกด้วย (ผลงานอยู่ในระหว่างการตีพิมพ์)

จากดอกไม้สวยๆ รมิรัว้ ใครจะนึก

ว่าในความสวยได้ซ่อนคุณประโยชน์ 

อนัมากมายเอาไว้ด้วย อาจจะเป็นดัง่ค�า

ที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่ง 

การแพทย์แผนโบราณได้กล่าวไว้ว่า 

“ไม่มีพืชใดที่ไม่เป็นสมุนไพร”
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ผู้คนทั่วไปทั้งชายและหญิง โดยปกติแล้วอยากสวยงาม สะอาด สดใส ดูดีด้วยกัน
ทั้งนั้น จึงเป็นสาเหตุให้เราซื้อหาผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดร่างกาย และสินค้าประเภท
เครื่องส�าอางมาใช้เป็นประจ�า จนกลายเป็นสิ่งส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน เราไม่ใช้เพียง  
1-2 ชนิด แต่ใช้นานาชนิดจนเป็นเรื่องปกติธรรมดา ในร้านค้าต่างๆ จึงมีผลิตภัณฑ์
ประเภทนี้จ�าหน่ายมากมาย ทั้งที่มีราคาถูกและเป็นแบรนด์เนมราคาแพง

เมื่อเป็นเช่นนั้น ร่างกายของเราจึงกลายเป็นแหล่งสะสมของสารเคมีหลายชนิด 
ที่มีพิษมีภัย เราจึงควรหลีกเลี่ยงสารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตรายเท่าท่ีจะท�าได้ โดยการ 
ไม่ซือ้หาผลติภณัฑ์บางชนดิมาใช้ หรอืเวลาซือ้ผลติภัณฑ์ต่างๆ ให้พถิพีถินัเลือกสักหน่อย
จะดีไหม? ไม่หลงเชื่อโฆษณา หรือซื้อตามคนทั้งหลายใกล้ๆ เรา และพยายามขยันอ่าน
ฉลากที่บอกส่วนผสมที่ปรากฏอยู่บนตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง

 ในปัจจุบัน มีเครื่องส�าอางและเครื่องบ�ารุงผิวนานาชนิดที่เป็นแบบสารอินทรีย์
ธรรมชาติล้วน และก็มีชนิดที่มีสารเคมีสังเคราะห์เป็นส่วนประกอบ ไม่ใช่ว่าสารเคมี 

ทุกชนิดจะเป็นอันตรายไปเสียทั้งหมด ท่ีมีการใส่ 
สารเคมีลงไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพราะด้วยราคา

ต้นทุนที่ถูกกว่านั่นเอง

สารเคมีชนิดไหน? ต้องเลี่ยง

 สารกนัเสยีประเภทพาราเบนส์ 
(Paraben Preservatives) 

สารประเภทน้ียบัยัง้การเจรญิเตบิโต
ของเชื้อจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย เช้ือรา และ
ยสีต์) จงึเป็นสารกนับดูทีใ่ช้ใส่ในผลิตภณัฑ์ 
เพื่อป้องกันไม่ให้เสียง่าย พาราเบนส์ 
ราคาถูก จึงมีการน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย 
นิยมใช้กันในรูปของ “เมธิลพาราเบน 
(Methy lparaben) โพรพิลพาราเบน 
(P ropy l pa r aben )  เอ ธิลพารา เบน 
(Ethylparaben) ” และยังมี “Butylparaben, 
Benzylparaben” ผลิตภัณฑ์บางชนิด 
มีพาราเบนมากกว่าหนึ่งชนิดก็เป็นได้ 
ผลิตภัณฑ ์บางชนิดจะระบุไว ้ เลยว ่า 
“Parabens-free” (เหมือนผลิตภัณฑ์
อาหารที่ระบุว่า No Preservatives)

โทษของพาราเบนส์ คือ ท�าให้
ผิวหนังเกิดอาการแพ้ เป็นผื่น บวมแดง 
และสารเคมีนี้สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
และกระแสเลือดได้รวดเร็ว 

พาราเบนส์มักมีผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์
ประเภทบ�ารุงผิวให้ชุ่มชื่น (Moisturizers) 
ประเภทบ�ารุงผม (Hair-care เช่น แชมพู 
ครีมนวดผม) น�้ายาดับกล่ินกายและระงับ
เหงื่อ (Deodorants และ Antiperspirants) 
และผลิตภัณฑ์ท่ีมีแป้งเป็นส่วนผสม (เช่น 
บลัชออน มาสคาร่า ลิปติก ลิปกลอส โฟม
อาบน�า้ โฟมล้างหน้า ยาสฟัีน) และน�า้หอม 
(ซึ่งมักไม่มีฉลากบอกส่วนผสมเพราะเป็น
สูตรลับของแต่ละยี่ห้อ)

ระวัง ! 
      สารเคมีในเครื่องส�าอาง
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 โ พ ลี เ อ ธิ ลี น ไ ก ล ค อ ล 
(Polyethylene Glycol หรือ PEG)

ใช้กันในอุตสาหกรรมเครื่องส�าอาง
เพือ่ท�าให้เนือ้ของผลติภัณฑ์ดูข้นขึน้ มกัจะ
ใช้กบัผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิ สารเคมชีนดินีเ้ม่ือ
สมัผสักบัผวิอาจจะท�าให้เกดิการรบกวนกับ
ไขมันธรรมชาติท่ีผิว และอาจจะท�าให้ผิว
เสื่อมสภาพก่อนวัยได้ นอกจากนั้น ยังท�าให้
ผวิอ่อนแอลง ท�าให้ติดเชือ้และแพ้สิง่ต่างๆ 
ได้ง่ายขึ้น

	โซเดียมลอริลซัลเฟต (Sodium 
Lauryl Sulfate หรือ SLS)

สาร สัง เคราะห ์นี้ มั กจะอยู ่ ใน
ผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวกับช ่องปากและฟัน 
แชมพู ครีมอาบน�้า เพื่อท�าให้เกิดฟอง 
บางทผู้ีผลติเครือ่งส�าอางอาจจะเลีย่งใช้ค�า
ว่า “มาจากมะพร้าว” ก็ได้ สารตัวนี้อาจจะ
ท�าให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง แสบตา สามารถ
ท�าให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายของเรา
ได้ในระยะยาว เป็นสารเคมีที่สามารถ 
ซึมลงผิวหนังได้รวดเร็วมาก และก่อให ้
เกิดผลเสียต่อปอด สมอง และหัวใจ หาก
ได้รับขนาดมากพออย่างต่อเนื่อง

	ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol)
ใช้กนัในผลติภณัฑ์บ�ารงุผิวมากมายหลายชนดิ เพือ่เป็นตัวท�าละลายในผลติภณัฑ์

นั้นๆ สารเคมีชนิดนี้สามารถท�าอันตรายกับผิวได้ ท�าให้เกิดการระคายเคืองเพราะ
สามารถท�าลายผิวตามธรรมชาติ จึงท�าให้รูขุมขนอ่อนแอลง และรับเช้ือโรคต่างๆ ได ้
ง่ายขึ้น หากผิวสัมผัสกับสารนี้นานมากๆ อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงคือการแก่ก่อน
วัยของผิวได้

	ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นปิโตรเลียม (Mineral Oils)
เครื่องส�าอางที่เป็นผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดและลิปสติกจะมีสารเคมีชนิดนี้อยู่ 

และที่มาของมันก็ไม่น่าศรัทธาเท่าใดนักอยู่แล้ว จึงท�าให้เกิดปัญหากับผิวถ้าใช้ไปนานๆ 
เช่น ท�าให้รูขุมขนอุดตันและท�าให้เกิดการติดเชื้อและอักเสบ และถ้าพอกปิดทับผิวเรา
มากๆ เข้า ก็เหมือนกับท�าให้ผิวหนังหายใจไม่ออกนั่นเอง 

	สสีงัเคราะห์ (Synthetic Colors)
สีสังเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งท่ีท�าให้ตัว

เครื่องส�าอางมีสีสันสดใสสวยงาม (ท�าให ้
ผู้ใช้สวยงามขึ้น) รวมไปถึงสีในน�้ายาย้อม
ผมด้วย ต้องเป็นสีท่ีปลอดภัยตามข้อ
ก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา คอื สทีีใ่ช้ส�าหรบั อาหาร ยา 
และเครือ่งส�าอาง “Food Drug & Cosmetic” 
(FD&C) หรือ สีท่ีใช้ส�าหรับยาและเครื่อง
ส�าอาง “Drug & Cosmetic” (D&C) หรือสีใช้ภายนอกส�าหรับยาและเครื่องส�าอางเท่านั้น 

	น�้าหอมสังเคราะห์ (Synthetic Fragrances)
ในอุตสาหกรรมเครื่องส�าอาง มีน�้าหอมสังเคราะห์อยู่หลายร้อยชนิดที่ใช้กันอยู่  

ไม่สามารถจ�าชือ่ได้หมด สลากของผลติภัณฑ์ก็จะเขยีนไว้ง่ายๆ เพยีงว่า “มนี�า้หอม” หรอื 
“Fragrance” เท่านัน้ น�า้หอมสังเคราะห์พวกนีอ้าจท�าให้เกดิอาการระคายเคอืง ปวดศรีษะ 
เวียนศีรษะ เป็นผื่น ผิวเปลี่ยนสี ไอ อาเจียน เราจึงต้องคอยสังเกตอาการของตนเอง 
เวลาใช้เครื่องส�าอางด้วย ทางที่ดีก็คือ เลือกเครื่องส�าอางที่มีกลิ่นน้อยๆ จะดีกว่า

ต้องการให้ความสวยความงามอยู่กับเราให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ต้อง
เลือกผลติภณัฑ์ทีจ่ะใช้ อ่านฉลาก และไม่ควรใช้ผลติภณัฑ์ท่ีท�าให้ “สวย..แล้วป่วย” 
หรือ “ป่วยผ่อนส่ง” สวยวันนี้ แล้วป่วยวันหน้า ไม่ดีแน่นอน ! 

ที่มา : www.womanandkid.com
       : บทความเรื่อง รู้จักกับพาราเบนส์ ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค http://www.consumerthai.org/

main/index.php?option=com_content&view=article&id=2366
  : บทความเรื่อง รู้จักเครื่องส�าอางก่อนแต่งสวย http://health.kapook.com/view974.html
 : บทความเรื่อง ภัยใกล้ตัว! จาก “ผลิตภัณฑ์ความงาม” ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ 

สร้างเสริมสุขภาพ http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/10025
 : www.organicconsumers.org/articles/article_279.cfm
 : ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
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วุฒิสภามอบใบประกาศเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
ฝ่ายวจิยัและวิชาการ และหวัหน้าห้องปฏิบตักิารพิษวทิยาส่ิงแวดล้อม และ รองศาสตราจารย์ 
ดร. จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์ และ
หวัหน้าห้องปฏบิตักิารเภสชัวทิยา ส�านกัวจิยั สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ ได้รบัใบประกาศเกยีรตคิณุ
โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ จากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา รางวัลนี้มอบให้แก่บุคคล องค์กรภาครัฐ และองค์กร
ภาคเอกชน ซึง่มคีณุสมบตัคิรบถ้วนในการประดิษฐ์ คิดค้น และน�าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาใช้ประกอบกิจกรรมหรือประกอบกิจการจนก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

ในปี 2555 รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ และคณะ ได้รับรางวัล
ประเภทภาครฐัจากผลงาน “ผลกระทบของการได้รบัสารก่อมะเรง็ทีเ่ป็นมลพษิในอากาศ
ต่อสุขภาพของประชากร” และ รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ และคณะ  
ได้รับรางวัลจากผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสารสกัดจากเมล็ดล�าไย” 

ส�าหรับในปี 2556 นี้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณอีกเช่นกัน จาก 
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ สัตยวิวฒัน์ และคณะ  เรือ่ง “การวิจยับูรณาการเพือ่เพิ่มมูลค่างา”  พิธีมอบใบประกาศ
เกียรติคุณมีขึ้นที่อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556 

สมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ หลวงตามหาบัว

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์  
ผู ้ท�าการแทนมูลนิธิจุฬาภรณ์ รับมอบ 
เงินสมทบทุน “มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อ
โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ 
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระ 
มหาบัว ญาณสัมปันโน)” จากการจัด
กิจกรรม “ได้รถ ได้บุญ” ของบริษัท อยุธยา 
แคปปิตอล ออโต้ลีส จ�ากัด (มหาชน) 
จ�านวน 365,000 บาท โดยมี คุณกุสุมาลย์ โลว์ศลารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ และ 
คุณภิญโญ จันทสุวรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและบริหารช่องทางจัดจ�าหน่าย เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
พ.ศ. 2556 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ร่วมแสดงความยินดี

ในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจ�า 
ปี 2556 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  
พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ มูลนิธิจุฬาภรณ์มอบเกียรติบัตรร่วมแสดง
ความยินดีแก่ผู้ที่เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ�านวน 5 คน ท่ีได้สนับสนุนทุนทรัพย์ 
เพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิจุฬาภรณ์

w w w . c r i . o r . t h

20

ห้องข่าว



หน่วยสัตว์ทดลองไทยคุณภาพสากล

หน่วยสัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับการวิจัยท่ี
จ�าเป็นต้องใช้สัตว์ทดลอง การด�าเนินงานอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ คณะกรรมการ
ดูแลการใช้สัตว์ทดลองของสถาบัน (CRI Institutional Animal Care and Use 
Committee - CRI IACUC) เพื่อให้การดูแลสัตว์ทดลองอยู่บนพื้นฐานของสวัสดิภาพ
สัตว์และคณุภาพของผลงานวจิยั ในปี 2553 หน่วยสตัว์ทดลองของสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์
ได้รบัการรบัรองจากองค์กรระดับสากลทีท่�าหน้าทีป่ระเมนิและรบัรองมาตรฐานการเลีย้ง
และใช้สัตว์ส�าหรับงานวิจัย การทดสอบ และการสอน คือ Association for Assessment 
and Accreditation of Laboratory Animal Care International (AAALAC International) 
เป็นหน่วยงานแห่งท่ีสองในประเทศไทยทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานนี ้หน่วยงานแรกคอื 
Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (USAMC-AFRIMS) แต่เป็นหน่วยงานแรกที่เป็นของประเทศไทยเอง

AAALAC International ก�าหนดให้มีการตรวจประเมินทุกๆ 3 ปี ในปี 2556 นี้ หน่วยสัตว์ทดลองของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการต่อการรับรองอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา จึงเป็น 
ที่ยอมรับว่าการด�าเนินงานวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นั้น มีการใช้สัตว์ทดลองที่ได้คุณภาพ สัตว์ได้รับ 
การดูแลอย่างดี มีความปลอดภัยทั้งในส่วนของสัตว์ทดลอง และผู้ปฏิบัติงาน

พลังสามัคคี

องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์มีพระประสงค์ให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแก ่
ราษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัยในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี 
หน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ นักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รวมทั้ง
พนักงานท�าความสะอาดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จึงได้รวมพลังกันบรรจุ 
ถุงยังชีพพระราชทาน จ�านวน 1,000 ชุด เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 
ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 อีกจ�านวน 2,100 ชุด เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ที่จังหวัดอ่างทอง อยุธยา ชัยภูมิ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และบุรีรัมย์ด้วย
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โครงการบ�าเพ็ญพระกุศล ปี 2556

เนือ่งในโอกาสวันคล้ายวนัประสูต ิศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์  อคัรราชกมุาร ีวนัท่ี 4 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 นี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้สานต่อโครงการบ�าเพ็ญพระกุศล โดยจัดท�า “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งล�าไส้ใหญ่กลุ่มที่ 2 
จ�านวน 1,500 ราย และ โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็งตับที่อ�าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด”  โครงการบ�าเพ็ญพระกุศล
นี้จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสได้ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอย่างจริงจัง  
โดยได้รบัการตรวจรกัษาทีม่คีณุภาพ จากคณะแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ ทีพ่ร้อมใจถวายงานสนอง
พระปณิธาน ช่วยให้ประชาชนชาวไทยทุกระดับห่างไกลจากโรคมะเร็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ ได้จดังานแถลงข่าว “โครงการตรวจคดักรองมะเรง็ล�าไส้ใหญ่
กลุ่มที่ 2 จ�านวน1,500 ราย และ โครงการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็งตับที่อ�าเภอ
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  
โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานบริหารโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
และนายแพทย์บญัชร  ศริพิงศ์ปรดีา  แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญสาขาศลัยศาสตร์ล�าไส้ใหญ่และทวาร
หนัก ตัวแทนจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยนายแพทย์สุระ วิเศษศักด์ิ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมในการแถลงข่าว

งานแถลงข่าวโครงการบ�าเพ็ญพระกศุลทัง้ 2 โครงการ ได้เปิดโอกาสให้สือ่มวลชน ดารา  
นักร้อง นักแสดงผู้มีชื่อเสียง ซ่ึงเป็นกระบอกเสียงส�าคัญช่วยในการประชาสัมพันธ์ด้วย  
เพือ่ให้ประชาชนทีส่นใจทีม่อีาย ุ50-65 ปี ได้มโีอกาสเข้ารบัการตรวจคดักรอง สือ่มวลชนและ
เหล่าดารามีการตอบรับอย่างดี โดยน�าคณะนักแสดง อาทิ ตุ๊ก (ดวงตา ตุงคะมณี) อาเล็ก  
(ธรีเดช เมธาวรายทุธ) ป ู(ปรศินา กล�า่พนิจิ) และนกัร้องจากวงดอิมิพอสสเิบิล้ ซึง่น�าโดย วินยั 
พันธุรักษ์ อนุสรณ์ พัฒนกุล สุเมธ แมนสรวง พิชัย ทองเนียม สิทธิพร อมรพันธ์ เข้าร่วมงาน
อย่างคับคั่ง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ได้กล่าวถึง “โครงการตรวจ 
คัดกรองมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก ปี 2556” ซึ่งได้ให้บริการตรวจส่องกล้องแก่ 
ผู้เข้าร่วมโครงการอายุ 50-65 ปี จ�านวน 1,404 ราย ได้ตรวจพบมะเร็งล�าไส้ใหญ่จ�านวน  
18 ราย ตรวจพบติ่งเนื้อที่มีความเสี่ยงต่อการกลายเป็นมะเร็งสูง จ�านวน 93 ราย และพบ 
ติ่งเนื้อชนิดอื่นอีก 291 ราย ซึ่งทุกรายได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมเพื่อให้หายขาดตั้งแต่
เนิ่นๆ นับเป็นความส�าเร็จของโครงการในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคตั้งแต่ระยะแรกอย่าง
มีประสิทธิภาพ ท�าให้ผู้ท่ีเริ่มเป็นโรคได้มีโอกาสการหายขาด และผู้ท่ีมีความเสี่ยงได้ลด 
ความเสี่ยงในการเกิดโรคได้มากที่สุด 

ส�าหรับในปี 2556 นี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จะน�าการตรวจหาเลือดในอุจจาระด้วยวิธี 
“ภูมิคุ้มกันวิทยา” ( FIT ) มาช่วยในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งและติ่งเน้ือในล�าไส้ใหญ่  
โดยจะท�าการตรวจหาเลือดในอุจจาระของผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่แรก และตรวจซ�้าในเดือน
ที่ 3, 6 และ 12 เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการตรวจพบมะเร็งได้มากขึ้น หลังจากนั้นจะมี 
การตรวจติดตามทุกปี จนครบ 5 ปี ผู้ที่มีเลือดปนมาในอุจจาระจะได้รับการส่องกล้อง 
ตรวจหาโรคมะเร็งและติ่งเนื้อในล�าไส้ใหญ่ รวมทั้งได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานอย่าง
เหมาะสม ส่วนผู้ที่ตรวจไม่พบเลือดในอุจจาระแต่มีความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่นมีประวัติ

ครอบครัวหรือญาติสายตรงเป็นมะเร็งล�าไส้ใหญ่ จะได้รับการพิจารณาตรวจส่องกล้อง

ล�าไส้ใหญ่ตามล�าดับความเสี่ยงต่อไป โครงการนี้เปิดให้บริการประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จ�านวน 1,500 ราย ผู้เข้าร่วมโครงการคือ 

ผู้มีอายุ 50-65 ปีที่ไม่มีประวัติเป็นโรคมะเร็งและไม่เคยได้รับการส่องกล้องรักษาโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่มาก่อนในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
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“โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งล�าไส้ใหญ่” ยังจัดให้มีที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วย โดย ส�านักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด และ 
โรงพยาบาลร้อยเอด็  ได้เข้าร่วมใน “โครงการตรวจคดักรองและเฝ้าระวงัมะเรง็ตบัทีอ่�าเภอพนมไพร  จังหวดัร้อยเอด็” เพือ่ให้ประชาชน
ชาวอ�าเภอพนมไพร ได้มีโอกาสตรวจคัดกรองมะเร็งล�าไส้ใหญ่ พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการป้องกัน

การด�าเนินงานในโครงการบ�าเพ็ญพระกุศล ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแก่ประชาชนเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว ด้วยน�้าพระทัยของ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ จึงท�าให้มีการด�าเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนเช่นนี้ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ช่วยให้ประชาชนกว่าหมื่นรายแล้วได้มีโอกาสเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ถือเป็นความโชคด ี
อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทย ที่ได้รับพระราชทานความห่วงใยในด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยตลอดมาเช่นนี้

พิธีไหว้ครู 2556

เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน  พ.ศ. 2556 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม 
วัฒนชัย องคมนตรีและอุปนายกสภา-
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป ็น
ประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาใหม่ 
ประจ�าปีการศึกษา 2556 เพื่อระลึกถึงคุณ
ของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู ้ สืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครู 
อันดีงาม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและศิษย์ รวมทั้งเป็นการรับขวัญนักศึกษาใหม่ 
ที่ก้าวสู่รั้วสถาบัน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส ์
(Massachusetts Institute of Technology - MIT) พนักงาน และนักศึกษาทุกชั้น เข้าร่วมพิธ ี
ในครัง้นี ้กจิกรรมประกอบด้วยการฉายวดีทิศัน์ประวัตคิวามเป็นมาของพธิไีหว้คร ูการร�าอวยพร 
ผู้แทนนักศกึษาน�าพานดอกไม้และพวงมาลยัมอบใหค้ณาจารย์และกลา่วคาถาไหว้คร ูพร้อมทัง้
กล่าวค�าปฏิญาณตน  ประธานในพิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล และในช่วงท้าย 
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ อธิการบดี เป็นผู้กล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่นักศึกษา  

แผนที่สร้างสรรค์สังคมสีขาว

สโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมโครงการ “แผนท่ี
สร้างสรรค์สังคมสขีาว”  ซึง่มวีตัถปุระสงค์ให้นกัศกึษาได้ตระหนกัถงึสภาพปัญหาทีเ่กดิ
ขึน้ในสงัคมใกล้ตัว  เพือ่ใช้เป็นแนวทางการวางแผน  การป้องกัน  และแก้ไขปัญหาสงัคม  
และเพื่อให้นักศึกษารู้จักการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และการสร้างสัมพันธ์อันดีกับ
ชมุชนในละแวกใกล้เคยีง โดยด�าเนนิโครงการตัง้แต่เดือนมถินุายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กจิกรรมในครัง้นีเ้ป็นการส�ารวจและจดัเกบ็ข้อมูลเกีย่วกบัยาเสพตดิในพ้ืนทีบ่รเิวณ
ชุมชนเขตหลักสี่ และน�าข้อมูลมาด�าเนินการจัดท�าแผนท่ีดังกล่าว น�าข้อผิดพลาด 
ที่ได้จากการส�ารวจมาปรับปรุงและจัดท�า
เป็นรายงาน โดยมีคุณดารณี เวณุจันทร์ 
และคุณศิริลักษณ์ เทศวิศาล จากสมาคม 
ผู ้บ�าเพ็ญประโยชน ์แห ่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชนิปูถมัภ์ เป็นวทิยากรบรรยาย
ให้ความรูแ้ละให้ค�าแนะน�า  ตลอดจนร่วมท�า
กจิกรรมกลุม่ก่อนลงพืน้ทีส่�ารวจเกบ็ข้อมลู 
เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ. 2556
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ขอเชิญร่วมอุดหนุนซื้อผลิตภัณฑ์ “ดร.น�้าใจ” ในโครงการหารายได้เพื่อ
สัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารายได้ขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวาย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ “ดร.น�้าใจ” ได้ที่ 

	 พระต�าหนักจักรีบงกช จ.ปทุมธานี
	 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
	 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
	 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม, สยามพารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม และ
 เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ

ส�าหรบัผูม้จีติศรทัธา ประสงค์จะร่วมบรจิาคเพือ่ช่วยเหลอืสตัว์ป่วยอนาถา 
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี “โครงการหารายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาล
สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เลขที่บัญชี 043-7-30275-5 ธนาคารกรุงเทพ 
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดตามข่าวสารได้ทาง www.facebook.com พิมพ์ “โครงการหารายได้เพ่ือ 
สัตว์ป่วยอนาถา” 

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุน

มูลนิธิจุฬาภรณ์ 

สามารถสนับสนุนได้ด้วยวิธี ดังนี้

	 เงินสด น�าส่งโดยตรงท่ี ฝ่ายการเงิน  
มูลนิธิจุฬาภรณ์ ชั้น 2 อาคารบริหาร 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งรับ 
ใบเสร็จรับเงินได้ทันที

	 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์ 
เลขที่บัญชี 026-2-52296-1 บัญชี 
ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
รามาธิบดี และส่งหลักฐานการบริจาค
ไปที่ โทรสาร 0-2553-8527 เพื่อรับ 
ใบเสร็จรับเงิน

	 สั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ในนาม 
มูลนิธิจุฬาภรณ์ และส่งหลักฐานทาง
ไปรษณีย์ไปท่ีมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อรับ 
ใบเสร็จรับเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ 

โทรศัพท์ 0-2553-8555 ต่อ 8697

มลูนธิจิฬุาภรณ์ขอเชญิชวนผูม้จีติศรทัธา
ร่วมสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. โดยสั่งซื้อ
เทปบนัทกึการแสดงดนตรแีละวฒันธรรม 
“สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 5” ที่ 
ส�านักองค์ประธานสถาบัน สถาบันวิจัย-
จฬุาภรณ์ หลกัส่ี กรงุเทพฯ หรอื สอบถาม
เพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2553-8555 ต่อ 
8509 และ 8105
ดีวีดี ราคา 299 บาท/วีซีดี ราคา 199 บาท

“ดร.น�้าใจ” 
...สานสายใยให้สัตว์ป่วยอนาถา
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24จัดท�าโดย มูลนิธิจุฬาภรณ์  ท่ีปรึกษา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ และ         
คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  คณะผู้จัดท�า ส่วนประชาสัมพันธ์ 
ส�านักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  โทรศัพท์ 0-2553-8555 ต่อ 8631  โทรสาร 0-2553-8527  อีเมล info@cri.or.th

เจ้าของ มูลนิธิจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนก�าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0-2553-8555  เว็บไซต์ http://www.cri.or.th

สานสายใย


