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การทรงงานร่วมกับองค์การอนามัยโลก

พระกรณียกิจในประเทศ
พิธีเปิดหอศิลป์ทิพย์พิมาน

ห้องข่าว

การประชุมระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รู้จักมูลนิธิจุฬาภรณ์

ธารน�้ำใจเพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์

เทิดพระเกียรติ

องค์ผู้น�ำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และนักวิจัยไทย
สู่ความส�ำเร็จในการพัฒนาและผลิต

“ยาชีววัตถุชิ้นแรกของประเทศไทย”
เพื่อการรักษามะเร็งเต้านม

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ได้ทรงก�ำหนดวิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อสนองพระราชปณิธานและแนวพระราชด�ำริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2530 และด�ำรงมาจนถึงปัจจุบัน คือ

“การน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน”
กอปรกับต่อมา ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศในงานมูลนิธิ
แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จึงทรงได้
พบประชาชนมากมายที่ยากไร้ และยังไม่สามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากราคาที่สูงเกินไป องค์ประธานสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์จึงทรงตั้งพระปณิธานอย่างแน่วแน่ในการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาการสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะที่เกิดจากการขาดแคลน
แพทย์และยารักษาโรค
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ย้อนกลับไปเมื่อ พ.ศ. 2547 ได้เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์
H5N1 ซึ่งถ้ามีการแพร่กระจายไปทั่วโลกก็ยากที่จะควบคุมได้ อีกทั้งขณะนั้นยังไม่มี
วัคซีนใดๆ ที่สามารถป้องกันได้ ส่วนยาที่สามารถใช้ป้องกันและรักษาได้ก็อาจมี
ไม่เพียงพอ ประเทศไทยจึงต้องอาศัยความเมตตาจากประเทศที่ผลิตยาได้เพียง
ทางเดียว อุบัติการณ์ดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า ประเทศไทยยังขาดความมั่นคง
ทางยา โดยเฉพาะในกลุ่มของยาชีววัตถุ ซึ่งเป็นยาที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิต มีโมเลกุล
ขนาดใหญ่และซับซ้อน ปัจจุบันยาชีววัตถุมีความส�ำคัญอย่างมากในการรักษาโรค
ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญของประเทศ และมีการน�ำเข้าจากต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ มูลค่านับหมื่นล้านบาทต่อปี อีกทั้งมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปีด้วย
จนกระทัง่ ปัจจุบนั ประเทศไทยยังไม่มขี ดี ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

เพื่อผลิตยาชีววัตถุด้วยตนเอง แต่เริ่มมี
การซื้อหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Technology Transfer) จากต่างประเทศ
เพื่ อ ผลิ ต หรื อ น� ำ ตั ว ยาส� ำ คั ญ มาบรรจุ
จ�ำหน่ายเท่านั้น ยาชีววัตถุเหล่านี้มีความ
จ�ำเป็นและมีราคาสูงอย่างมาก เป็นยาที่
ใช้ในการรักษาโรคที่มีอุบัติการณ์เกิดสูง
ในประเทศ เช่น โรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุ
การเสียชีวติ อันดับหนึง่ ของประชากรไทย
ในขณะนี้

ด้ ว ยพระวิ สั ย ทั ศ น์ อั น กว้ า งไกลต่ อ ปั ญ หาสุ ข อนามั ย ของประชาชน
องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงเล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นเร่งด่วนของประเทศ
ที่จะต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและความสามารถในการคิดค้น
พัฒนายา เพื่อท�ำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านยาชีววัตถุ อันจะเป็นการ
ช่วยสร้างความมัน่ คงทางยาและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึง่
จึงได้ทรงวิเคราะห์ศักยภาพของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และหน่วยงานภายใต้มูลนิธิ
จุฬาภรณ์ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
โดยมีพระวินิจฉัยว่า หน่วยงานของพระองค์มีศักยภาพเพียงพอที่จะท�ำการวิจัย

และพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา
ยาชีววัตถุ ให้สามารถน�ำไปใช้ได้จริงใน
ผู้ป่วย จึงทรงแสวงหาความร่วมมือกับ
นานาชาติ เพื่อทรงวางพระนโยบายเพิ่ม
ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองให้
กับประเทศ อันได้แก่ การวิจัยและการ
พัฒนานักวิจัย ซึ่งเป็นรากฐานที่ส�ำคัญ
ที่สุด
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การแสวงหาความร่วมมือกับนานาชาติ
เพื่อการพัฒนายาชีววัตถุ

 พ.ศ. 2549 ทรงหารือกับคณาจารย์จากสถาบัน
เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) แห่งสหรัฐอเมริกา
เรื่องการเสด็จทอดพระเนตรการด�ำเนินงานของ
โรงงานผลิตยาที่ได้มาตรฐานในต่างประเทศ

 พ.ศ. 2549-2551 ทรงน�ำนักวิจัยของสถาบันวิจัย
จุ ฬ าภรณ์ และผู ้ บ ริ ห ารอาวุ โ สของหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนในขณะนั้น ไปดูงานทางวิชาการที่บริษัทผลิต
ยาชีววัตถุชั้นน�ำในสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอินเดีย
เพื่ อ เป็ น แนวทางมาปรั บ ใช้ ใ นศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นา
ยาชีววัตถุของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
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เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ได้ทรงทุ่มเท และมีพระวิริยอุตสาหะ ในการน�ำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2552 ได้พระราชทานพระนโยบายให้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ยาชีววัตถุ” ขึ้น ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และทรงให้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ซึ่งได้ทรงก่อตั้งขึ้นเช่นกัน เร่งพัฒนานักวิจัยระดับปริญญาโท-เอก ให้มีความรู้ความ
สามารถในการพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุที่ได้มาตรฐาน และน�ำไปใช้ในผู้ป่วยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งคณะนักวิจยั ของศูนย์ฯ ไปฝึกอบรมเพิม่ เติมในต่างประเทศ
เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งนวั ต กรรมในองค์ ก รโดยมิ ต ้ อ งพึ่ ง พาการซื้ อ เทคโนโลยี จ าก
ต่างประเทศอีกต่อไป อันเป็นการตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของประเทศ
เป็นข่าวที่น่ายินดีของประชาชนชาวไทยอย่างยิ่ง ที่ขณะนี้นักวิจัย
ของศูนย์วิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ภายใต้การน�ำ
ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ได้ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง
“Trastuzumab” ส�ำหรับการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ซึง่ เป็นยาชนิดแรกของ
โครงการที่ทรงเลือกให้ท�ำการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็น
โรคที่มีอัตราการเกิดและเสียชีวิตสูงที่สุดในผู้หญิงไทย
ประโยชน์ของยา Trastuzumab เมือ่ ใช้รว่ มกับยาเคมีบำ� บัดจะช่วยเพิม่
อัตราการรอดชีวิตโดยรวมสูงถึงร้อยละ 37 และลดอัตราการกลับมาเป็นซ�้ำ
ในระยะเวลา 10 ปี ถึงร้อยละ 73.7 อย่างไรก็ตาม ยาชีววัตถุโดยทั่วไปต้อง
ใช้เงินในการรักษาไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทต่อปี ส�ำหรับโรงพยาบาลรัฐบาล
ด้ ว ยเหตุ นี้ องค์ ป ระธานสถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ ไ ด้ ท รงตระหนั ก ถึ ง โอกาส
การเข้าถึงของประชาชนของพระองค์ จึงทรงริเริ่มโครงการเพื่อการผลิตยา
ดังกล่าวขึ้นภายในประเทศ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของยาชนิดนี้

5

www.cri.or.th

“นวัตกรรมชิ้นแรกของประเทศไทย โดยนักวิจัยไทย”
การวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ
โดยไม่ใช้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
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กระบวนการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ และองค์ความรู้ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

7

www.cri.or.th

ความส�ำเร็จครั้งนี้ นับเป็น
นวั ต กรรมด้ า นยาชี ว วั ต ถุ ท่ี แ ท้ จ ริ ง
ชิ้ น แรก และครั้ ง แรกที่ คิ ด ค้ น และ
ด�ำเนินการโดยนักวิจยั ไทยในประเทศ
ไทย โดยไม่ตอ้ งอาศัยการซือ้ หรือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
จึงเป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่า การด�ำเนินงาน
ของสถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ ใ นการใช้
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ พื่ อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้น
ประสบความส�ำเร็จและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ประเทศ
ไทยสามารถสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก

งานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติพัฒนาอย่างมั่นคง
มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น และเพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและก� ำ ลั ง คนของประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
จากความส�ำเร็จในงานวิจัยและพัฒนากระบวนการดังกล่าวข้างต้น
บัดนี้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พร้อมที่จะขยายปริมาณการผลิตไปสู่ระดับ
อุตสาหกรรมเพื่อการน�ำไปใช้ โดยมีข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งมีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานในระดับอุตสาหกรรม และมีโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ
(National Biopharmaceutical Facility - NBF) ที่มีศักยภาพสูงในการผลิต
และได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)
โดยนั ก วิ จั ย จากทั้ ง สองสถาบั น จะร่ ว มมื อ กั น พั ฒ นาและผลิ ต ยาชี ว วั ต ถุ
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และยังเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยอย่าง
แท้จริง

ความร่วมมือในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง
เพื่อการรักษาโรคมะเร็งเต้านม
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พิธีลงพระนามและลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ
ระหว่าง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ทรงลงพระนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี เป็นผู้ลงนาม
ภายในพิธีฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม เข้าร่วมถวายพระเกียรติและเป็นสักขีพยาน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและผู้แทนทั้งภาครัฐและเอกชน คณาจารย์จาก
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) แห่งสหรัฐอเมริกา และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
โอกาสนี้ ทรงมีพระด�ำรัสถึงโครงการวิจยั และพัฒนายาชีววัตถุ ทีท่ รงมีพระด�ำริ
ให้ริเริ่มขึ้น ความตอนหนึ่งว่า
“...การวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ เป็นโครงการที่คิดและริเริ่มด�ำเนินการเป็นเวลา
กว่าทศวรรษแล้ว เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีโอกาสได้รับยาที่มีคุณภาพ และสามารถ
รักษาโรคได้ผลดีกว่าเดิมหรือหายขาด ในราคาที่จัดหาได้...

…ความส�ำเร็จของการวิจัยและพัฒนายา Trastuzumab
ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเริ่มจากการตัดต่อดีเอ็นเอ หรือ
จากต้ น น�้ ำ จนพร้ อ มที่ จ ะน� ำ เข้ า สู ่ ก ระบวนการการพั ฒ นา
การผลิตตามแนวทางความร่วมมือในวันนี้ เป็นนวัตกรรมด้าน
ยาชีววัตถุชิ้นแรกของประเทศไทยโดยคนไทย ที่ไม่ได้อาศัย
การถ่ายทอด หรือซือ้ เทคโนโลยีจากบริษทั ยาหรือจากต่างประเทศ
ที่พวกเราทุกคนควรจะภาคภูมิใจ และยังเป็นการเพิ่มขีดความ
สามารถของประเทศไทยในการแข่งขันในเวทีสากล...
ร่วมกัน และค�ำนึงถึงคุณภาพของยาเป็นหลัก เป็นการลงทุน

...การพัฒนายาชีววัตถุต้องอาศัยงบประมาณและ เพื่อสร้างพื้นฐานส�ำคัญให้ประเทศ ที่จะน�ำไปสู่ความมั่นคง
นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขามาท�ำงาน และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างคุม้ ค่าในอนาคต”
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ความส�ำเร็จของนวัตกรรมผลิตยารักษาโรคมะเร็งเต้านม ในพระด�ำริของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะน�ำมาซึ่งประโยชน์ด้านการเข้าถึงยาและสุขอนามัยของประชาชน ตลอดจน
ความมัน่ คงทางยา และการพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทาง เพือ่ พัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย และในท้ายทีส่ ดุ โครงสร้างพืน้ ฐานของการผลิตยาชีววัตถุ จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถเผชิญกับ
สถานการณ์ฉกุ เฉินจากการเกิดโรคระบาดได้ดขี นึ้ ในอนาคต ด้วยเหตุทอี่ งค์ความรูท้ ไี่ ด้จากงานนวัตกรรมนี้ จะเป็น
รากฐานส�ำคัญและพร้อมส�ำหรับการต่อยอดงานวิจัยอื่นๆ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้สามารถผลิตยาชีววัตถุ
ชนิดใหม่ๆ เพื่อรักษาโรคร้ายแรงอื่นๆ อันเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างมั่นคง และยั่งยืนสืบไป
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ธ ดั่งดวงประทีป

พระกรณียกิจต่างประเทศ
การทรงงานวิชาการร่วมกับองค์การอนามัยโลก
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ได้พระราชทานแนวทางการด�ำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ให้มุ่งเน้นด้าน
การศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของประชาชนเป็นส�ำคัญ โดย
ทรงส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันชั้นน�ำจากนานาประเทศ
เพื่ อ ให้ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ทยสามารถก้ า วทั น ความก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาการของโลก ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างไมตรีกับมิตรประเทศ
ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
จากพระนโยบายน� ำ สถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ พั ฒ นาสู ่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยกิจกรรมการศึกษาและฝึกอบรม
ต่างๆ ทีไ่ ด้ดำ� เนินมาอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั ท�ำให้สถาบันวิจยั
จุฬาภรณ์เป็นที่รู้จักและยกย่องในวงการวิทยาศาสตร์และองค์กร
ระหว่างประเทศ โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "ศูนย์ความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านบุคลากร และงานวิจยั
ด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมและพิษวิทยา" ขององค์การ
อนามัยโลก (WHO Collaborating Center for Capacity Building and
Research in Environmental Health Science and Toxicology) ในปี
พ.ศ. 2548 อีกทั้งองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงมีบทบาทอย่าง
สม�่ ำ เสมอในกิ จ กรรมระดั บ นานาชาติ แ ละกิ จ กรรมส� ำ คั ญ ต่ า งๆ ขององค์ ก าร
อนามัยโลก ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาคมโลก

งานพัฒนาบุคลากรด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560
องค์ ป ระธานสถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ เ สด็ จ
ยั ง สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มประชาธิ ป ไตย
ศรีลังกา ทรงเป็นประธานเปิดการฝึก
อบรมด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม เรื่อง
“การประเมินความเสีย่ ง และการบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งของสารเคมี ต ่ อ
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ” (Environmental and Health Risk Assessment and Risk
Management of Chemicals) ณ กรุงโคลัมโบ ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก (WHO)
ร่วมกับสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
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ศรีลงั กา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาบุคลากรด้าน
การประเมิ น ความเสี่ ย งจากสารเคมี การบริ ห าร
จั ด การการใช้ ส ารเคมี อ ย่ า งปลอดภั ย และ
ส่งเสริมให้มีการน�ำความรู้จากการศึกษาวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาระดับ
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน
ในที่ประชุม องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“หลักการพื้นฐานส�ำคัญด้านพิษวิทยาเพื่อการประเมินความเสี่ยง: กระบวนการ
จัดการสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกาย” ซึ่งเกี่ยวกับหลักการดูดซึมสารเคมี การกระจายไปสู่
ระบบอวัยวะต่างๆ การเปลีย่ นแปลงทีท่ ำ� ให้สารมีฤทธิเ์ พิม่ ขึน้ หรือลดลง กลไกการก�ำจัด
ออกจากร่างกาย ปริมาณและอัตราที่สามารถเข้าสู่ร่างกาย กลไกการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของสารเคมี และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดพิษ อันเป็นความรู้พื้นฐาน
ที่ส�ำคัญทางพิษวิทยา
ส�ำหรับการฝึกอบรมในครัง้ นี้ องค์ประธานสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
ทรงน�ำคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ จากราชอาณาจักร
เดนมาร์ก ประเทศแคนาดา ราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ สหราชอาณาจักร
และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปให้ความรู้และการฝึกฝนต่างๆ การ
พระราชทานความรูเ้ พือ่ พัฒนาบุคลากรเช่นนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิง่
ในการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กาด้วย เนือ่ งจากจะช่วยให้บคุ ลากร
ด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของมิตรประเทศสามารถแก้ไข
ปัญหาและก�ำหนดนโยบายด้านการสาธารณสุขและการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรได้
การทรงงานร่ ว มกั บ องค์ ก ารอนามั ย โลกในอี ก
วาระหนึ่ง คือ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 ได้เสด็จยังสาธารณรัฐ
อิ น เดี ย เพื่ อ ทรงเข้ า ร่ ว มในการประชุ ม ใหญ่ ป ระจ� ำ ปี
ของส�ำนักงานองค์การอนามัยโลก ประจ�ำภาคพื้น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ WHO SEARO
ณ กรุ ง นิ ว เดลี ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ กั น
ในระดับนานาชาติ ในอันที่จะแก้ไขปัญหา
เกีย่ วกับสุขอนามัยและโรคภัยต่าง ๆ ทีเ่ กิด
จากมลพิษและสารเคมีในสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นปัญหาใหญ่ของประชากรทั่วโลก
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การประชุมใหญ่ประจ�ำปีของส�ำนักงานองค์การอนามัยโลก
ประจ�ำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ สาธารณรัฐอินเดีย
ในฐานะองค์ ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ ค วาม
ร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร
และงานวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ อ นามั ย
สิ่ ง แวดล้ อ มและพิ ษ วิ ท ยาขององค์ ก าร
อนามั ย โลก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงร่วมในการประชุม
ส�ำคัญของศูนย์ฯ เสมอ และในการประชุมครั้ง
ล่าสุดเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้เสด็จไปทรงงาน
อย่างต่อเนื่องดังเช่นที่ได้ทรงปฏิบัติตลอดมา

การประชุมครัง้ นีม้ สี าระหลัก คือ
การสรุปผลงานตามกรอบระยะเวลาของ
พ.ศ. 2557-2560 และการพิจารณาแผน
ด�ำเนินงานของรอบปี พ.ศ. 2561-2564
ซึ่ ง จะเป็ น แนวทางส� ำ หรั บ การพั ฒ นา
ความร่วมมือต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพ
สูงสุด

ในส่วนของการด�ำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในฐานะศูนย์ความร่วมมือฯ ขององค์การอนามัยโลก มีผลสรุปว่า
ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมานี้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินและบริหารความเสี่ยง
จากการสัมผัสกับสารเคมี รวมกว่า 200 คน จาก 30 ประเทศ อีกทัง้ ได้ให้การฝึกอบรมเช่นนีด้ ว้ ยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยเฉพาะที่ราชอาณาจักรภูฎาน ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความเชี่ยวชาญจนกระทั่งสามารถเปิดการอบรมบุคลากรของตนเองได้แล้วถึง 3 ครั้ง
นอกจากนัน้ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ยงั ได้สนับสนุนการเรียน
การสอนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ eDLT และในด้าน
การวิจัย ได้เน้นการศึกษาเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเสี่ยง
ที่เป็นเด็ก ตลอดจนการศึกษาด้านปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น มลพิษ
ทางอากาศ สารหนูในน�้ำดื่มผ่านครรภ์มารดา และสารเคมีในขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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ทีป่ ระชุมยังได้มขี อ้ หารือเกีย่ วกับการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ศรีรามาจันดรา (Sri Ramachandra Medical
College and Research Institute - SRMC & RI) ทีเ่ มืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย ซึง่ เป็นศูนย์ความร่วมมืออีกแห่งหนึง่ ขององค์การ
อนามัยโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีเฝ้าระวังการสัมผัสกับสารเคมีในขยะอิเล็กทรอนิกส์
ในโอกาสเดียวกันนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
มี พ ระด� ำ รั ส ถึ ง ความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารอนามั ย โลกเกี่ ย วกั บ
การขยายการด� ำ เนิ น งานเรื่ อ งการป้ อ งกั น และก� ำ จั ด โรค
พิ ษ สุ นั ข บ้ า ซึ่ ง เป็ น โรคเขตร้ อ นที่ เ ป็ น อั น ตรายมากในประเทศ
ที่ก�ำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา ส�ำหรับ
ประเทศไทยได้มีการด�ำเนินงานต่างๆ แล้ว เพื่อให้การเสียชีวิต
จากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า หมดสิ้ น ไปจากประเทศภายในปี พ.ศ. 2563
ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ตั้งเป้าหมายจะขจัดโรคนี้เช่นกัน ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 การด� ำ เนิ น งานของประเทศไทยจึ ง เป็ น ตั ว อย่ า ง
ของความส� ำ เร็ จ ในการลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากโรคนี้ โดยใช้
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นพระด� ำ ริ คื อ จั ด สร้ า งศู น ย์ พั ก พิ ง ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
ให้ สุ นั ข จรจั ด ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ให้ สุ นั ข ได้ รั บ การดู แ ลด้ า นสุ ข ภาพ
วัคซีน การท�ำหมัน และการรักษาอย่างถูกวิธี
ในที่ ป ระชุ ม นางปู น าม
เขตระปาล สิ ง ห์ (Dr. Poonam
Khetrapal Singh) ผู ้ อ� ำ นวยการ
ส� ำ นั ก งานองค์ ก ารอนามั ย โลก
ประจ� ำ ภาคพื้ น เอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้ ได้กล่าวเทิดพระเกียรติที่
องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ทรงมุ่งมั่นในการส่งเสริมความปลอดภัยด้านสารเคมีอย่างเป็นรูปธรรม และการ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา พระปณิธาน
ได้เป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ และเป็นแบบอย่างของความส�ำเร็จ
ที่นานาประเทศสามารถยึดถือและน�ำไปปฏิบัติ
การเสด็ จ ไปทรงเข้ า ร่ ว มประชุ ม อย่ า ง
ต่อเนื่องตลอดมา แสดงถึงความตั้งพระทัยมุ่งมั่น
ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี
ที่ จ ะทรงส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ นานาชาติ
เพื่อวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อันนอกจากจะน�ำไปสู่การพัฒนาสุขอนามัยของ
ประชาชนในประเทศไทยแล้ว ย่อมเป็นประโยชน์
ต่อประชากรในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และภูมิภาคอื่นของโลกด้วย
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พระกรณียกิจในประเทศ
พิธีเปิดอาคารหอศิลป์พิมานทิพย์

จากสุนทรียภาพด้านงานหัตถศิลป์ที่ทรงได้รับการปลูกฝังจากพระราชบิดา
และพระราชมารดาตัง้ แต่ครัง้ ยังทรงพระเยาว์ พระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ศลิ ปะ
หลากหลายแขนงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร และความสนพระทัยผนวกกับ
ความหลงใหลในงานศิลปะที่น�ำไปสู่ความสุขสงบในพระทัย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงทรงตัดสินพระทัยที่จะ
ทรงศึกษาการวาดภาพอย่างจริงจัง โดยทรงเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาทัศนศิลป์ ณ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในปีการศึกษา 2560 และเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 โปรดเกล้าฯ ให้น�ำผลงาน
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ศิลปกรรมที่ได้ทรงสร้างสรรค์ไปจัดแสดง
ในนิ ท รรศการศิ ล ปกรรม “หลากลาย
หลายชีวิต” Various Patterns; Diversity
of Life ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของการศึกษา
ระดับปริญญาเอกของหลักสูตรนี้ และ
เปิ ด ให้ ป ระชาชนได้ เข้ า ชมที่ ห อศิ ล ป์
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ถนนราชด�ำเนินกลางด้วย

“งานศิลปะท�ำให้ข้าพเจ้ามีความสุข
ข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย”

ปั จ จุ บั น กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ ว มกั บ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสร้างอาคารที่ต�ำบลโป่งตาลอง อ�ำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นสถานที่รวบรวม
ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์นับหลายร้อยชิ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจน
ส่งเสริมการอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในการนี้ได้พระราชทาน
ชื่ออาคารแห่งนี้ว่า “หอศิลป์พิมานทิพย์” (Pimarntip Art Gallery) และเสด็จ
เป็นประธานเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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นอกเหนือจากการจัดแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์แล้ว ยังทรง
เล็งเห็นถึงการสร้างสาธารณกุศลเพื่อประชาชนจากผลงานเหล่านี้ โดยพระราชทาน
พระอนุ ญ าตให้ น� ำ ไปเป็ น ต้ น แบบในการจั ด ท� ำ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ า งๆ อาทิ
เครื่องประดับอัญมณี เสื้อยืด และเสื้อโปโล เพื่อจ�ำหน่ายหารายได้สมทบทุน
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยผูย้ ากไร้ของมูลนิธจิ ฬุ าภรณ์ และสนับสนุนองค์กรการกุศลอืน่ ๆ ด้วย
การเดินแบบการกุศล
แสดงเครื่องประดับอัญมณีที่ทรงออกแบบ
เครื่องประดับอัญมณี
ที่ทรงออกแบบ

ภายในอาคารหอศิลป์แห่งนี้ ยังมีการจัดแสดงและจ�ำหน่าย
ผลงานเครื่องประดับอัญมณีและเครื่องแต่งกายที่ทรงออกแบบ
ตลอดจนผลิตภัณฑ์น�้ำหอมที่โปรดเกล้าฯ ให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ท�ำการวิจัยเพื่อสกัดสารหอมระเหยจากดอกไม้ไทยนานาพรรณที่มีกลิ่นหอม
นับเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรของไทยมีอาชีพทีม่ นั่ คงและรายได้เพิม่ มากขึน้ จาก
การเพาะปลูกดอกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงส่งเสริมงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทย
เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ในเชิ ง ธุ ร กิ จ ภายใต้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า
CM 1957 (Chulabhorn Mahidol 1957) ของบริษัท สยาม กลิตเตอร์ส 1957
(Siam Glitters 1957) นอกจากนี้ ยังมีสร้อยมุกฝีพระหัตถ์ในโครงการ “ถักร้อย สร้อยรัก” ผ้าพันคอลายฝีพระหัตถ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ตา่ งๆ ของโครงการ
“ดร.น�้ำจิต” และ “ดร. น�้ำใจ” ให้ร่วมอุดหนุน เพื่อน�ำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุน
ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

“หอศิลป์พิมานทิพย์”

ต�ำบลโป่งตาลอง อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เปิดให้ประชาชนเข้าชมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์
และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
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เสื้อยืด-เสื้อโปโล
ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์

รวมใจถวายพระพรชัยมงคล
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์
ทรงทุ่มเทและอุทิศพระองค์ประกอบพระกรณียกิจนานัปการ ซึ่งทรงคุณประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนและประเทศชาติ ทั้ง
ด้านงานวิจยั วิชาการ งานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ การสาธารณสุข งานพัฒนาและผลิตบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์
ตลอดจนการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งควบคูไ่ ปกับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และการให้ความช่วยเหลือแก่ผยู้ ากไร้ผดู้ อ้ ยโอกาส
ผ่านการด�ำเนินงานของมูลนิธจิ ฬ
ุ าภรณ์ อันน�ำไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายของการพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ความเป็นอยู่ และ
บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขอย่างแท้จริงให้แก่พสกนิกรชาวไทย

วันคล้ายวันประสูติขององค์ประธานมูลนิธิ
จุฬาภรณ์ วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี จึงเป็นโอกาส
ส�ำคัญยิ่งที่มูลนิธิจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ตลอดจนทุกหน่วยงานในใต้ร่มพระบารมี ได้ร่วมกัน
น้อมร�ำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ
เพื่อแสดงความจงรักภักดี

ส�ำหรับในปีนี้ มูลนิธิจุฬาภรณ์ได้จัดพิธีถวายพระพร
ชัยมงคลแด่องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กิจกรรม
เทิดพระเกียรติในวันงาน ประกอบด้วย พิธสี กั การะศาลพระภูมิ
และศาลเจ้าที่ พิธลี งนามถวายพระพร และ พิธถี วายพระพร
ชัยมงคล ตามล�ำดับ โดยประธานในพิธี ดร.ฐากูร พานิช
รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ น�ำกล่าว
ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับเหล่าคณะผูบ้ ริหารและบุคลากร
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ภายใต้หน่วยงานในพระด�ำริ ข้าราชบริพาร และแขกผู้มีเกียรติ
จากภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยความจงรักภักดีและส�ำนึก
ในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เพื่อขอให้พระผู้ทรงเป็น
มิ่งขวัญของปวงชนมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน จากนั้น พระราชธีรสารมุณี (เที่ยง ปภาคโม) ผู้ช่วย
เจ้ า อาวาส และพระสงฆ์ วั ด พระศรี ม หาธาตุ ว รมหาวิ ห าร
บางเขน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
แด่องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์

ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
“ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” และนิทรรศการ “ก้าวล�้ำ
นวัตกรรมยา ประเทศไทยก้าวหน้า ด้วยพระบารมีเจ้าฟ้า
นักวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมการมอบวารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์
“ตามรอยเบื้ อ งพระยุ ค ลบาท จุ ฬ าภรณ์ ร าชสุ ดี ” และ
“หลากลาย หลายชีวติ งานศิลป์เพือ่ ผูย้ ากไร้” ให้แก่ผเู้ ข้าร่วม
พิ ธี เพื่ อ เผยแพร่ พ ระกรณี ย กิ จ นานั ป การที่ ท รงปฏิ บั ติ ด ้ ว ย
พระปรีชาสามารถและพระวิรยิ อุตสาหะ โดยเฉพาะพระปณิธาน
ในการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
จากโครงการในพระด�ำริเพือ่ สาธารณกุศล ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยยากไร้
และผูด้ อ้ ยโอกาสทัว่ ประเทศในนามมูลนิธจิ ฬุ าภรณ์ อาทิ สร้อย
ฝีพระหัตถ์ โครงการ “ถักร้อย - สร้อยรัก” เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านจาก โครงการ “เซรามิก” ซึ่งมีพระประสงค์ให้เป็นแหล่งสร้างงานและรายได้ให้กับชาวบ้าน
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ “ดร.น�้ำจิต” โครงการหารายได้เพื่อผู้ยากไร้ และ “ดร.น�้ำใจ” เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถา
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ห้องข่าว

การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

องค์การอนามัยโลก ส�ำนักงานภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ซงึ่ เป็นศูนย์ความร่วมมือของ
องค์การอนามัยโลก ส�ำหรับการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
พิษวิทยา จัดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในหัวข้อ “คุณภาพอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ” (WHO
South-East Asia Regional Meeting on Air Quality and Health) ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ผู้เข้าร่วมในการประชุมมีจ�ำนวน 70 คน ประกอบด้วยผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐด้านสุขภาพ สิง่ แวดล้อม และนโยบาย จากประเทศสมาชิก
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ และผู้ให้ค�ำปรึกษาซึ่ง
เป็นผู้แทนจากหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ ภาคประชาสังคม
ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ การประชุมร่วมกันครั้งนี้ จะช่วย
เพิม่ ศักยภาพของประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคให้สามารถลดผลกระทบต่อ
สุขภาพที่เกิดจากมลภาวะในอากาศ และกระตุ้นให้มีความร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ มากขึน้ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ ในการวางนโยบายและจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
ในที่ ป ระชุ ม ตั ว แทนจากองค์ ก ารอนามั ย โลกและโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้ให้ข้อมูลเรื่องการด�ำเนินงานในระดับโลก
และระดับภูมิภาค และตัวแทนของแต่ละประเทศก็ได้รายงานเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและการบริหารจัดการในเรื่องนี้ เช่น นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณภาพอากาศ ข้อบังคับและค่ามาตรฐาน และ
โครงการต่างๆ ที่ได้น�ำข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพมาประเมินคุณภาพ
อากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดในหัวข้อต่างๆ เช่น การพัฒนาขีดความสามารถในประเทศ
การสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยง และการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและประเมินนโยบายด้านคุณภาพอากาศ ซึ่งข้อสรุปจากการประชุม
ในครั้งนี้ จะมีการน�ำเสนอต่อไปในการประชุม First Global Conference on Air Pollution and Health ที่ส�ำนักงานใหญ่ขององค์การ
อนามัยโลก ณ สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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งานเสวนาเพื่อการจัดการแหล่งก�ำเนิดมลพิษ
ประเทศไทยก�ำลังประสบปัญหาสิง่ แวดล้อมอันเกิด
จากความเสื่อมโทรมของคุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำจืดและ
น�ำ้ ทะเล ทัง้ จากแหล่งก�ำเนิดมลพิษทีแ่ น่นอน (point sources)
และไม่แน่นอน (non-point sources) การจัดการมลพิษ
non-point source เป็นเรื่องยากที่จะระบุแหล่งก�ำเนิดที่
ชัดเจนได้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จึงร่วมกับส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานเสวนาเรื่อง “Thailand 4.0
กับนวัตกรรมการจัดการแหล่งก�ำเนิดมลพิษ non-point
sources” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม
เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน ผู้อ�ำนวยการ สกว. ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
และศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ผู้อ�ำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน
การเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิธีการจ�ำแนกแหล่งก�ำเนิดมลพิษด้วยกลุ่มแบคทีเรีย
กรณีศกึ ษา ลุม่ น�ำ้ ท่าจีน” ซึง่ ดร.ขวัญรวี สิรกิ าญจน นักวิจยั ช�ำนาญการประจ�ำห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั เทคโนโลยีชวี ภาพ สถาบันวิจยั
จุฬาภรณ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ท�ำงานวิจัยร่วมกับ ดร.ปิณิดา ลีลพนัง ก�ำแพงทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ ส่วนแหล่ง
น�้ำจืด กรมควบคุมมลพิษ ในงานเสวนามีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน เป็นนักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และได้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้แก่ การบรรยายของคณะผู้วิจัยในหัวข้อ “มลพิษ non-point
sources: ความท้าทายจากอดีตถึงปัจจุบัน” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาและความท้าทายในบริบท
ประเทศไทยและต่างประเทศ และการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองในหลากหลายมิติ เรื่อง “ความส�ำเร็จและโอกาสในการจัดการ
มลพิษยุค Thailand 4.0” โดยวิทยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยของรัฐ
การบรรยาย หัวข้อ “นวัตกรรมการระบุแหล่ง
ปล่อยมลพิษ ด้วย Microbial Source Tracking (MST)”
โดยคณะผู ้ วิ จั ย เป็ น การเผยแพร่ เ ทคโนโลยี แ ละผล
การศึกษาโครงการในแม่น�้ำท่าจีน ซึ่งจ�ำแนกที่มาของการ
ปนเปื้อนของแบคทีเรียในแม่น�้ำจากน�้ำเสียชุมชนและ
สิ่งปฏิกูลจากสุกรและโคได้ ท�ำให้การก�ำหนดนโยบายการ
ควบคุมการปนเปือ้ นสิง่ ปฏิกลู ลงสูแ่ หล่งน�ำ้ สามารถกระท�ำ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมสุดท้าย เป็นการอภิปรายและระดมสมอง “ก้าว
ต่อไป...เพื่อต่อยอดงานวิจัยและน�ำไปสู่นโยบายการจัดการ
มลพิษทางน�้ำ” ใน 2 หัวข้อ คือ การพัฒนางานวิจัย MST ในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในไทย และ
การน�ำผลการวิจัยไปสู่นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดม
ความเห็นจากหลายภาคส่วนให้ได้แนวทางการผลักดันงานวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
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การเสวนาครั้งนี้ ได้สร้างความตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการจัดการมลพิษ non-point source
ศักยภาพของเทคโนโลยี MST ในการแก้ไขปัญหามลพิษ
ในประเทศไทย ความส�ำคัญของการวิจัยเชิงพื้นที่ และ
การส่งเสริมการก�ำหนดนโยบายจัดการมลพิษร่วมกัน
ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคการศึกษา
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดงานวิจัย เพื่อแก้ไข
ปัญหามลพิษทางน�้ำของประเทศไทยต่อไป

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพคนแรกของประเทศไทย
ดร.นิลบุ ล ปาริชาตธนกุล นักวิจยั ช�ำนาญการ ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั
ชีวเคมี และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพอาวุโส หน่วยวิจัยและวิเคราะห์
คุณภาพอาหารและยา สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ เป็นนักวิจยั ไทยคนแรกและ
คนเดี ย วที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู ้ เชี่ ย วชาญการประกั น คุ ณ ภาพ
(Registered Quality Assurance Professional - RQAP) ด้าน Good
Laboratory Practices (GLP) จาก สมาคมการประกันคุณภาพ (Society of
Quality Assurance - SQA) ของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 และ
ใน พ.ศ. 2560 ได้รับการต่อทะเบียนให้คงสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญด้าน
การประกันคุณภาพจากทางสมาคมฯ การรับรองดังกล่าวนี้ เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะ
หน่วยงานด้านสาธารณสุข
สมาคม SQA เป็นองค์กรระดับสากลทีใ่ ห้การรับรองและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
โดยมุ ่ ง สร้ า งทรั พ ยากรบุ ค คลมื อ อาชี พ ด้ า นการประกั น
คุ ณ ภาพ ผู ้ ที่ ผ ่ า นการรั บ รองสามารถเป็ น
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
ในกระบวนการศึกษาความเป็นพิษ
ที่ไม่ได้ทดลองในมนุษย์ (non-clinical study) ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ดี
ระดั บ สากล (OECD GLP) ซึ่ ง เป็ น ขั้ น ตอนที่ ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาและ
ขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร ยา ยาปราบศัตรูพชื สารเคมี และเครือ่ งส�ำอาง
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ไทยในเวทีการค้าโลก
ปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญเพียง 466 คนจากทั่วโลก ที่ได้รับ
การรับรองจากสมาคมฯ เนื่องจากผู้เข้ารับการประเมินต้องมี
ประสบการณ์ในงานด้านการประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
รวมถึงต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบคุณภาพและ
เผยแพร่ความรูเ้ พือ่ รักษาสถานภาพการเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญอีกด้วย
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รางวัลการน�ำเสนอผลงานวิจัย

• งานประชุมวิชาการนานาชาติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1 (1st Chulabhorn
Royal Academy International Conference 2017) เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับรางวัลจากการ
น�ำเสนอผลงาน ภายใต้แนวคิด “INNOVATION IN CANCER RESEARCH AND CARE”
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มี
ผูร้ ว่ มประชุมกว่า 600 คน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ จากภูมิภาคอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย
และเอเชีย
ในการน�ำเสนอผลงานวิจยั ประเภทปากเปล่า (Oral presentation) มีผสู้ ง่ ผลงานจ�ำนวน
23 เรื่อง นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้แก่ ดร.นิลุบล ปาริชาตธนกุล นักวิจัย
ช�ำนาญการ ห้องปฏิบัติการวิจัยชีวเคมี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานเรื่อง “Tumor
susceptibility gene 101 (TSG101): a novel therapeutic target against metastatic
thyroid cancer” และ ดร.จิตติพร ฉายแสงมงคล นักวิจัย ห้องปฏิบัติการการเกิดมะเร็ง
จากสารเคมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากผลงานเรื่อง “Common molecular subtypes
among Asian hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma”

ส�ำหรับการน�ำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster presentation) ซึ่งมีจำ� นวน
39 เรื่อง ดร.จอมณรงค์ เลิศสุวรรณ นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจาก
สารเคมี จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เช่นกัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานเรื่อง
“Inflammation promoted cholangiocarcinoma cells proliferation and motility:
Involvement of kinin system”
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• จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ที่ศูนย์ประชุม
นานาชาติอิมแพ็คเมืองทองธานี เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ดร.นิศานาถ
เจริ ญ ลาภ นั ก วิ จั ย ช� ำ นาญการ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เทคโนโลยี ชี ว ภาพ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การน�ำเสนอผลงานวิจัย
แบบบรรยาย สาขา Medical Science Symposium ภายใต้หัวข้อ
“ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” โดยน�ำเสนอ
ผลงานเรื่อง “โปรตีนขับยา MfsA สามารถเป็นโปรตีนเป้าหมายส�ำหรับ
การพัฒนายารักษาโรคติดเชื้อจาก Stenotrophomonas maltophilia
ที่ดื้อต่อยากลุ่ม fluoroquinolone” (The microbial efflux pump, MfsA,
as a potential drug target for treatment of fluoroquinolone resistant
Stenotrophomonas maltophilia) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ท�ำร่วมกับ ดร.ไพบูลย์
วัฒนาวิบูลย์ นักวิจัยเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้การ
ดูแลของ ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ผู้อ�ำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยี
ชีวภาพ และได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดสิทธิประกันสังคมรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 7 หัตถการ
พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์ โครงการ
รักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์กบั ส�ำนักงานประกันสังคม โดยศาสตราจารย์
นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ และ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ
ส�ำนักงานประกันสังคม เป็นผูร้ ว่ มลงนาม ณ ศูนย์ประชุม
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
โครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ
เป็นความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และกระทรวงแรงงาน
โดยส�ำนักงานประกันสังคม เพือ่ ร่วมกันส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพหัวใจให้กบั ผูป้ ระกันตนในระบบประกันสังคม ให้มหี ลักประกัน
และความคุ้มครองด้านการบริการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับ 2 และมีอัตราผู้เสียชีวิต
เพิ่มขึ้นกว่า 54,530 คนต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 150 คน หรือ 6 คนต่อชั่วโมง
โครงการนี้ ให้สิทธิแก่ผู้ประกันตนมารับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดตามแผนการรักษาที่ได้มาตรฐานสากล
ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือการรักษาที่ทันสมัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยขอรับการท�ำหัตถการ 7 รายการได้ที่ห้องปฏิบัติการ
สวนหัวใจและหลอดเลือดของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งได้แก่
•
•
•
•

การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (CAG)
การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (CAG + PCI)
การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจ (EPS with RFCA)
การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่อง Carto (EPS with Carto)
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• การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร (Permanent Pace Maker)
• การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจถาวร (AICD)
• การใส่เครื่องสมานฉันท์หัวใจในภาวะหัวใจล้มเหลว CRTP(D)
หากแพทย์ประสงค์จะให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การท�ำหัตถการทัง้ 7 ดังกล่าว โรงพยาบาลต้นสังกัดสามารถส่งผูป้ ว่ ยมายังโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ได้ หรือในกรณีทผี่ ปู้ ระกันตนต้องการรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลจุฬาภรณ์ ก็สามารถติดต่อรับการรักษาโดยตรงได้เช่นกัน
สถานพยาบาลหรือผู้ประกันตนนั้นๆ ไม่ต้องส�ำรองจ่ายค่ารักษา และจะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ในกรณีที่มีการส่งตัวผู้ป่วยกลับไป
รักษาต่อเนื่องที่สถานพยาบาลต้นสังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะประสานงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ประกันตน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์ 1506 หรือ สายด่วนโรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
โทรศัพท์ 064-585-5197 โครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ

การประชุมวิชาการนานาชาติ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดการประชุม
วิ ช าการนานาชาติ “Clinical and
Molecular Aspects of Melatonin”
เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เพื่ อ เผยแพร่ แ ละเป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย น
ความรู้เกี่ยวกับสารเมลาโทนินในแวดวง
ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาและองค์การ
ด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ
วิ ท ยากรหลั ก เป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
เมลาโทนินระดับโลก Professor Russel
J. Reiter จาก Department of Cell
Systems and Anatomy, UT Health Science Center เมือง
ซานอันโตนิโอ มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
สารเมลาโทนิ น เป็ น ฮอร์ โ มนจากต่ อ มไพเนี ย ล ซึ่ ง
เป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งในบริเวณกึ่งกลางสมอง มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ สามารถยับยั้งและป้องกันโรคสมองเสื่อมจาก
การติดสารเสพติด เช่น แอมเฟตามีนที่มีผลต่อระบบประสาท
ส่วนกลาง และจากพฤติกรรมนิยมรับประทานอาหารหวาน
และอาหารทีม่ แี คลอรีสงู ซึง่ น�ำไปสูโ่ รคเบาหวาน และภาวะเสือ่ ม
ของสมอง
ภายในงานประชุม มีการจัดแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจยั
และบูธจัดแสดงเครื่องมือทดลองส�ำหรับห้องปฏิบัติการจาก
บริษัทต่างๆ ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มีกว่า 250 คน
ประกอบด้ ว ย นั ก ศึ ก ษาสถาบั น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจุ ฬ าภรณ์ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แพทย์ เช่น ไต้หวัน สาธารณรัฐอินเดีย และราชอาณาจักรเดนมาร์ก
และพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตลอดจนนักศึกษาจาก เป็นต้น
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รู้จักมูลนิธิจุฬาภรณ์

มูลนิธิจุฬาภรณ์

ช่วยเหลือ เพื่อปวงประชา
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี องค์ ป ระธานมู ล นิ ธิ จุ ฬ าภรณ์
ทรงตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพของเหล่าราษฎร อันเกิดจาก
การขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธาณสุข รวมถึง
การศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทยี่ งั ขาดการสนับสนุน
ที่ดี จึงทรงก่อตั้ง “กองทุนจุฬาภรณ์” ในขั้นต้น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การด�ำเนินงานทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข และต่อมาได้พระราชทานเงินทุนจุฬาภรณ์จ�ำนวน
1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิจุฬาภรณ์” เมื่อวันที่
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 เพื่ อ ด� ำ เนิ น งานสนองพระปณิ ธ าน
อันมุ่งมั่นที่จะน�ำความก้าวหน้าและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร

การดำ�เนินงานของมูลนิธิจุฬาภรณ์

56%

บำ�บัดทุกข์ผู้ป่วยยากไร้
และให้การดูแลรักษา
อย่างต่อเนื่อง
แก่ผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์

15%

สร้างอนาคต
ให้เยาวชนที่ยากจน
มอบโอกาสทางการศึกษา
อุปการะค่าเล่าเรียน

10%
8%

6%

บรรเทาความเดือดร้อน
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ทั่วประเทศ
อุปการะเลี้ยงดู
ผู้ด้อยโอกาส

จัดหาเวชภัณฑ์แก่หน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ และมอบเครื่องมือแพทย์
ที่จำ�เป็นให้แก่โรงพยาบาล

5%
สนับสนุนมูลนิธิ
และหน่วยงานต่าง ๆ
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ธารน�้ำใจเพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์
ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ ด้วยความเกือ้ การุณย์จากพีน่ อ้ งไทยผูม้ จี ติ เปีย่ มศรัทธา มูลนิธจิ ฬุ าภรณ์สามารถ
ด�ำเนินงานสาธารณกุศลเพื่อประชาชนไทย ทั้งโดยส่วนรวมและเป็นรายบุคคลในรูปแบบต่างๆ ได้ดังวัตถุประสงค์
โดยเฉพาะการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู ้ ป ่ ว ยยากไร้ แ ละผู ้ ด ้ อ ยโอกาสจ� ำ นวนมาก ซึ่ ง องค์ ป ระธานมู ล นิ ธิ จุ ฬ าภรณ์
ได้พระราชทานการสงเคราะห์ทุกครั้งที่เสด็จไปเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ

มู ล นิ ธิ จุ ฬ าภรณ์ ข อขอบคุ ณ
ในสายธารน�้ำใจแห่งความเมตตาจาก
บุ ค คลทั้ ง ปวง ตลอดจนหน่ ว ยงาน
และองค์กรต่างๆ ที่ได้ร่วมสมทบทุน
มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อพี่น้องร่วมชาติ
ซึ่งได้เกื้อหนุนให้สังคมไทยเป็นสังคม
ที่เป็นสุข และน่าอยู่เสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้สร้างความหวังและศรัทธาในชีวิตให้พี่น้องไทยยากไร้ทั่วประเทศ

ผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิจุฬาภรณ์” เลขที่บัญชี 026-2-52296-1
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2553-8697-8
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สานสายใย

เสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์

“หลากลาย...เพื่อหลายชีวิตผู้ยากไร้”
ขอเชิ ญ ชวนผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธาร่ ว มอุ ด หนุ น เสื้ อ ลาย
ภาพวาดฝีพระหัตถ์ “หลากลาย หลายชีวติ ” ใน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์
อั ค รราชกุ ม ารี ในรู ป แบบเสื้ อ ยื ด และเสื้ อ โปโลลายเสื อ
หลากหลายจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ พร้อมลายเซ็นพระนาม
“Chulabhorn Mahidol” อันทรงคุณค่า รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
เพือ่ สมทบทุนมูลนิธจิ ฬุ าภรณ์ ส�ำหรับการช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
ผู้ป่วยยากไร้ และผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ เป็นทุนการศึกษาแก่
นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาขาดแคลนที่ เรี ย นดี ป ระพฤติ ดี อี ก ทั้ ง
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ ตลอดจนร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิ
และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของราษฎร
ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อได้ที่
• ร้าน ดร.น�้ำจิต-ดร.น�้ำใจ
(เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น.)
: ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
		 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
: ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน กรุงเทพฯ
• ร้านผลิตภัณฑ์ 906 องค์การตลาดเพือ่ เกษตรกร (ตลาด อตก.)
จตุจักร กรุงเทพฯ (เปิดทุกวัน เวลา 10.00-16.30 น.)

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิจุฬาภรณ์”
สามารถสนับสนุนได้ด้วยวิธีดังนี้

เงินสด น�ำส่งโดยตรงที่ ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ ชั้น 2
อาคารบริหาร สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ พร้อมทัง้ รับใบเสร็จรับเงิน
 โอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ชื่ อ บั ญ ชี มู ล นิ ธิ จุ ฬ าภรณ์ เลขที่ บั ญ ชี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
026-2-52296-1 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
พระต�ำหนักจักรีบงกช จ.ปทุมธานี
สาขารามาธิบดี และส่งหลักฐานการบริจาคพร้อมทีอ่ ยูไ่ ปที่
โทรศัพท์ 0-2598-6635, 0-2598-2976, 092-682-1100
โทรสาร 0-2553-8527 เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน
 สั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ในนามมูลนิธิจุฬาภรณ์ และส่ง
ติดตามข่าวสารได้ทาง
หลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน
ข้อมูลเพิ่มเติม
Dr.Namjit
ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2553-8697-8
เจ้าของ มูลนิธิจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนก�ำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2553-8555 เว็บไซต์ http://www.cri.or.th


จัดท�ำโดย มูลนิธิจุฬาภรณ์ ที่ปรึกษา คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ผู้จัดท�ำ คณะท�ำงานวารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์ และส�ำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  โทรศัพท์ 0-2553-8555 ต่อ 8631
โทรสาร 0-2553-8527 อีเมล info@cri.or.th

