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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ด้วยได้โดยเสด็จ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศ ซึ่งท�าให้ทอดพระเนตร

ถึงปัญหาความเดือดร้อนด้านสุขภาพของเหล่าราษฎร อันเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  

ปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการพยาบาล ท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะ 

ศึกษาต่อ รวมถึงปัญหาด้านการศึกษาวิจัยต่างๆ ที่ยังขาดการสนับสนุนที่ดี

มูลนิธิจุฬาภรณ์

ช่วยเหลือ...เพื่อทุกชีวิต

ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
ในการช่วยเหลือและแก้ป ัญหาของ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม จึงทรงก่อตั้ง 
“กองทุนจุฬาภรณ์” ขึ้นในขั้นแรก เพื่อ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย 
การด�าเนินงานทางการแพทย์และ 
การสาธารณสุข และต่อมาเมื่อวันที่  
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ทรงพระกรุณา
พระราชทานเงนิทนุจากกองทนุจฬุาภรณ์
ให้เป็นทุนจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิ
จุฬาภรณ์” เป็นองค์การสาธารณกุศล 
ด ้วยพระปณิธานอันมุ ่ ง มั่น ท่ีจะน�า 
ความก ้าวหน ้าและการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมาประยุกต์
ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร 
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โดยทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ 

พร้อมทั้งทรงด�ารงต�าแหน่งองค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ตั้งแต่แรกเริ่ม 

ก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน

นับตั้งแต่การก่อต้ังต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 36 ปี มูลนิธ ิ

จุฬาภรณ์ได้ขยายและพัฒนาต่อยอดการด�าเนินงาน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อมุ่ง

ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะอันน�าประโยชน์อย่างแท้จริงมาสู่ประชาชน ทั้งนี้ 

เพื่อให้สังคมไทยมีความม่ันคงและยั่งยืน โดยการบูรณาการงานร่วมกัน 

ในทุกภาคส่วน รวมท้ังจากผู้มีอุปการคุณที่บริจาคทุนทรัพย์ส�าหรับเป็นทุน

สนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ด้วยมีพระประสงค์ให้มีการ 

ช่วยเหลือประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชน 

ผู้ต้องการโอกาสทางการศึกษา กลุ่มประชาชนผู้ขาดโอกาสในการประกอบ

อาชีพ กลุ่มผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนหรือพื้นที่ห่างไกลซึ่งยัง

ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาโรคและ

สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมไปถึงผู ้ประสบภัยจากวิกฤตการณ์

ธรรมชาติหรือวิกฤตอื่นๆ ในทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งล้วนต้องการความช่วยเหลือ

เบื้องต้นอย่างทันท่วงที
นอกจากความช่วยเหลือโดยตรง

แก่ประชาชนแล้ว มูลนิธิจุฬาภรณ์ยัง

ด�าเนินงานร่วมส่งเสริมการแก้ไขปัญหา

ส�าคญัทางการแพทย์และการสาธารณสุข

ของประเทศ ท้ังระยะส้ันและระยะยาว 

ทั้งนี้ องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ทรงให้

ความส�าคัญต่อการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน อันเกิดจากการมี

สุขภาพท่ีดี โดยทรงเน้นด้านการน�า

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยมีาใช้ รวมถงึความรูส้าขาต่างๆ 

ที่ทันสมัย ผ่านการศึกษาและงานวิจัย

ต่างๆ ซ่ึงสามารถน�ามาใช้ได้จริง และ 

เกิดประโยชน์ต่อชาวไทยอย่างทั่วถึง 

เช่น การป้องกันและรักษาโรค รวมถึง

การผลิตยารักษาโรคท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น 

นอกจากนั้น เพื่อประสิทธิภาพของการ

ด�าเนนิงาน องค์ประธานมลูนิธจิฬุาภรณ์

มีพระวิริยอุตสาหะในการติดตามและ 

 กิจกรรมให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิจุฬาภรณ ์

สนับสนุน

มูลนิธิ และ

หน่วยงานอื่น

รักษาผู้ป่วย

ในพระอนุเคราะห์

สงเคราะห์

ผู้พิการ และ

เด็กก�าพร้า

บรรเทา

สาธารณภัย

ทั่วประเทศ

5% 56%

6%

มอบเวชภัณฑ์ 

และ

เครื่องมือแพทย์

8% 10%

15%
มอบทุน

การศึกษา

และทุนวิจัย
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ส่งเสริมความก้าวหน้าของภารกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งงานในส่วนการด�าเนินงานของมูลนิธิจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัย 

จุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยทรงพระกรุณาเป็นประธานในการประชุมด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้พระราชทานแนวพระนโยบาย

เพื่อขับเคลื่อนทิศทางการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ด้วยทรงมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาทางวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในการดแูลสุขภาพของประชาชน องค์ประธานมลูนธิิ

จุฬาภรณ์ยังทรงให้ความสนพระทัยในปัญหาสุขภาพอนามัย

และโรคภัยไข้เจ็บที่มีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมถึง

สภาพแวดล้อมจากการด�าเนินชีวิต หรือการประกอบอาชีพ 

โดยในชีวิตประจ�าวันมสีตัว์เลีย้งและสตัว์จรจดัเป็นส่วนหน่ึงทีมี่

ความสมัพนัธ์และอยู่ใกล้ชดิกบัมนษุย์ ทีอ่าจเป็นพาหะน�าโรค

ซึ่งเป็นอันตรายมาสู่คนและสัตว์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค 

พิษสุนัขบ้า (Rabies) ซึ่งเป็นปัญหาคุกคามมนุษยชาติมาอย่าง

ยาวนาน ด้วยพระวิสัยทัศน์ท่ีทรงวางรากฐานในการรณรงค์

ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชนและควบคุมการเกิดโรค

ระบาดของสัตว์ จึงมีพระปณิธานว่า ถึงเวลาต้องด�าเนินการ

ก�าจัดโรคนี้ให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งสอดรับกับ

โครงการด้านมนุษยธรรมระดับโลกขององค์การอนามัยโลก 

(World Health Organization) ที่มีเป้าหมายจะยุติการเสียชีวิต

ของผูค้นจากโรคพษิสนุขับ้าทัว่โลก ภายในปีพทุธศกัราช 2573

 โดยในปีพุทธศักราช 2559 รัฐบาลไทยได้สนอง 

พระปณิธานในการด�าเนินงานก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดใน

สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดที่พบเห็นในชีวิตประจ�าวัน จัดตั้ง 

“โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนัุขบ้า

ตามพระปณธิาน สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ 

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

วรขตัตยิราชนาร”ี โดยองค์ประธานมลูนธิิจฬุาภรณ์มพีระกรณุา

รับเป็นประธานกรรมการในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

ให้เป็นรูปธรรม และทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

อย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้เสดจ็ไปทรงงานด้วยพระองค์เองในฐานะ

“น�้าพระทัยเพื่อเพื่อนมนุษย์...สู่ชีวิตสัตว์”
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ผู ้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านวิสัญญีทางสัตวแพทย์ ร ่วมกับ

สัตวแพทย์และบุคลากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ในนามของหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และ 

ร่วมกับส�านักงานปศุสัตว์ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ออก 

ปฏิบัติงานก�าจัดโรคพิษสุนัขบ ้าในสัตว ์เลี้ยงและสัตว ์จรจัด 

อย่างครบวงจร ด้วยการให้ความรูเ้รือ่งการป้องกนัโรคแก่ประชาชน  

พร้อมทั้งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดท�าหมันสุนัขและแมวอย่าง 

ต่อเนื่อง ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและ

ประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงาน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพด้าน 

การดูแลสุขภาพอนามัย การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาด้าน

สาธารณสุขของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

“…คือการออกมาอย่างนี้ เราเองก็ไม่ได้ดูแลเฉพาะสัตว์ แต่ดูแล 

คนด้วย เราดูรอบหมดในเรื่องการสาธารณสุข ตั้งแต่คน สัตว์ และทุกอย่าง 

พวกเราก็ท�าด้วยใจ พวกเราท้ังหมอคนและท้ังสัตวแพทย์ท่ีท�าการรักษา  

เมื่อเวลาเห็นพวกเขาที่เป็นมากนี้ ใจพวกเราก็ทุกข์ ถึงจะต้องทุกข์ พวกเราก็

เต็มใจที่จะแบกรับความทุกข์ของพวกเขา ของประชาชนให้ได้ดีที่สุด...”
ทั้งนี้ องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ทรงให้ความส�าคัญต่อการรณรงค์

ด้านสุขภาพอนามัยท่ีดีท้ังของประชาชน และสัตว์เล้ียง รวมถึงสัตว์จรจัด  

ด้วยการส่งเสริมให้เข้าถึงการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมี

ประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน ภายใต้หลักการสุขภาพหนึง่เดียว (One Health) 

ที่คนและสัตว์สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ดังพระด�ารัสในการ

พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ อ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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คุณสุกัญญา เฉิดจินดา จังหวัดอุดรธานี

“...รู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนในจังหวัดอุดรธานี และ 

อยากให้มีการจัดโครงการดีๆ อย่างนี้ตลอดไป เพราะมีการพบสุนัขจรจัดจ�านวนมาก 

ในหลายพื้นที่ของจังหวัด ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลในระบบสาธารณสุขที่ดีแล้ว จะท�าให้

มีความเสี่ยงที่จะเป็นปัญหาสุขอนามัยแก่ประชาชนชาวบ้าน สร้างความเดือดร้อน 

ในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาอีกด้วย” 

“เสียงจากใจประชาชน”

พ.ต.ท.สมชาย มีอนันต์ จังหวัดเชียงราย

“...การมีหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานมาถึงพ้ืนท่ีแห่งนี้เป็นประโยชน์มากๆ ส�าหรับ

ประชาชน...วันนี้ตั้งใจพาแมวมาผ่าตัดท�าหมัน เพื่อคุมก�าเนิด และเรายังได้รับความรู้มากขึ้นถึง

ความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า หากคนและสัตว์เลี้ยงติดเชื้อ มีประโยชน์มากจริงๆ อยากให้มี

กิจกรรมแบบนี้ต่อไป”

นายณรงค์ วงค์ไชย จังหวัดพะเยา

“...นับเป็นพระกรุณาธิคุณยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเฝ้าอย่างใกล้ชิด และได้รับ 

พระเมตตาทีท่รงผ่าตดัท�าหมนัให้น้องด้วยพระองค์เอง รูส้กึตืน่เต้นมากๆ...และการผ่าตดั

ครั้งนี้ ยังได้รับการรักษาภาวะไส้เลื่อนจากกะบังลมฉีกขาดแต่ก�าเนิดร่วมกับมดลูกอักเสบ 

ด้วยเครื่องมือในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ที่ทันสมัย นับเป็นบุญของน้องจริงๆ” 

นายธีรชัย รัตนภิรมย์ภักดี จังหวัดภูเก็ต

 “...รู้สึกปลื้มปีติในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านลงมือท�าหมันด้วยพระหัตถ์

พระองค์ท่านเอง ที่ได้พาสุนัขมาท�าหมันวันนี้ เพราะต้องการควบคุมการมีลูก เนื่องจาก

เวลาท่ีเขาออกไปบริเวณนอกบ้านอาจไปผสมพันธุ์กับสัตว์จรจัดตัวอ่ืนๆ เราต้องการให้

เขาปลอดภัย...ขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชน

ตลอดกาล”

นางบุษบา จินทร์เจ็ก

นายอนุสรณ์ ศรีสมหวัง จังหวัดนครราชสีมา

“เม่ือทราบข่าวว่าวันนี้มีออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน จึงได้น�าสุนัข 

มาผ่าตัดท�าหมันเพื่อช่วยลดจ�านวนการขยายพันธุ์ และการมาครั้งนี้ ยังได้รับความรู้ 

ความเข้าใจจากการอบรม รวมถึงวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง”

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

ขับเคลื่อนการด�าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ให้มีความก้าวหน้า 

อย่างเป็นรูปธรรม “มูลนิธิจุฬาภรณ์” ซึ่งได้ด�าเนินกิจกรรม

สาธารณประโยชน์นานัปการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และ 

ผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย

และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับสุขภาพ

ของสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน จึงได้จัดกิจกรรม

การกุศลภายใต้ โครงการ “ปันน�้าใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า” เพื่อ

ระดมทนุจัดซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการสตัวแพทย์ อาทิ 

เครื่องดมยาสลบ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องให้น�้าเกลือ เครื่องจี้ห้ามเลือด และเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ เป็นต้น ส�าหรับใช้ใน 

รถผ่าตัดเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง อันเป็นการ 

ยกระดับคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลรักษา

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ที่ห่างไกลทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศ

และเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World 

Rabies Day) ประจ�าปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายน  

ทีผ่่านมา มลูนิธจิฬุาภรณ์จงึได้จดักจิกรรมเพือ่รณรงค์ส่งเสรมิ

ความรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญของโรคพิษสุนัขบ้า 

ผ่านในรายการพเิศษ “ปันน�า้ใจ สูภ้ยัพษิสนัุขบ้า” ทางสถานี

โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 พร้อมเปิดรับการบริจาคเพื่อหา 

รายได้สมทบทนุจดัซือ้เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการสตัวแพทย์

ในรถผ่าตัดเคล่ือนที่ โดยได้รับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ ์

สุนัขทรงเลี้ยง “คุณไหมทอง” สายพันธุ์ อลาสกัน มาลามิวท์ 

เป็นที่ระลึก ซึ่งได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมในครั้งน้ีเป็น

จ�านวนมาก

มูลนิธิจุฬาภรณ์ พร้อมท�าหน้าที่เป็นสื่อกลาง 

เพ่ือให้ผูม้จิีตศรทัธามโีอกาสได้ร่วมปันน�า้ใจสู่เพ่ือนร่วมชาติ

และสรรพชีวิตท้ังหลาย ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย 

ส่งเสรมิการพฒันาวงการสาธารณสขุของประเทศ เพือ่ให้

ชาวไทยมสีขุภาพและคุณภาพชวิีตทีด่ไีด้อย่างยัง่ยนืทัว่กนั

“ปันน�้าใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า”
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังโรงพยาบาลบ้านหลวง 

อ�าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อ 

ทรงตดิตามความก้าวหน้าของการด�าเนนิงาน “โครงการวจิยัมะเรง็ตบัและ 

ท่อน�้าดีในประเทศไทยในพระด�าริ (Thailand's Initiative on Genomics and Expression Research for Liver Cancer) 

หรอื TIGER-LC ของสถาบนัวิจัยจฬุาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพือ่หาแนวทางป้องกนัและช่วยเหลอืประชาชนในพืน้ที่

ที่มีอุบัติการณ์เกิดโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน�้าดีในจังหวัดน่าน 

ความก้าวหน้าของโครงการศึกษาวิจัยมะเร็งตับ

และท่อน�้าดีในประเทศไทยในพระด�าริ

w w w . c r i . o r . t h
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พร้อมกันนี้ ทรงรับฟังการกราบทูลรายงานจากคณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และแพทย์จากโรงพยาบาล

จุฬาภรณ์ และได้ทรงทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับและท่อน�้าดี ในพ้ืนท่ีอ�าเภอ

บ้านหลวง ที่อาจจะช่วยเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคและการคัดกรอง และเฝ้าระวังโรคมะเร็งเซลล์ตับและท่อน�้าดี 

ในพื้นที่อ�าเภอบ้านหลวง รวมถึงพื้นที่ท่ีพบการระบาดเฉพาะถิ่น ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาแนวทางการคัดกรองโรคมะเร็งตับ

และท่อน�้าดีโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะช่วยตรวจจับรอยโรคเพ่ือเพ่ิมความแม่นย�าในการวินิจฉัยโรคร่วมกับภาพอัลตราซาวนด์  

เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับตั้งแต่ระยะแรกเริ่มได้ ท�าให้เพ่ิมระยะการรอดชีวิตและระยะปลอดโรค ส่วนการด�าเนิน

โครงการอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 เป็นโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในด้าน 

การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมถึงมีการจัดท�าแอปพลิเคชัน การสร้างระบบบริการเช่ือมโยง

ระหว่างชุมชน โรงพยาบาลในพื้นที่ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เนื่องจากโรคมะเร็งตับ พบมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และเป็นสาเหตุที่ท�าให้เสียชีวิต ไม่น้อยกว่าปีละ  

15,000 คน โดยแบ่งออกเป็น มะเร็งเซลล์ตับที่มีสาเหตุหลักเกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี และมะเร็งท่อน�้าดีที่มีปัจจัย

เส่ียงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ได้รับจากชีวิตประจ�าวัน การได้รับพยาธิใบไม้ในตับ และอื่นๆ ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งชนิดนี ้

ยังเป็นปัญหา เนื่องจากกว่าที่จะตรวจพบโรคผู้ป่วยมักจะอยู่ในระยะที่เป็นมากแล้ว และมักจะเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้ง

ยงัขาดความรู้เกีย่วกับกลไกการเกดิโรคและขาดยารกัษาท่ีมปีระสิทธภิาพ องค์ประธานสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ทรงเพยีรพยายาม

ทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์จากโรคร้าย ใน พ.ศ. 2554 จึงมีพระด�าริให้จัดท�าโครงการ TIGER-LC ขึ้น พร้อม

พระนโยบายในการบูรณาการเพื่อท�างานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันชั้นน�า

ของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันชั้นน�า 

ของโลกอย่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา เพื่อน�าไปสู่แนวทางการป้องกันโรค ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยและ

รักษาที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวได้อย่างมีคุณภาพ

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พระราชทาน

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากโครงการวิจัยในพระด�าริของ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อาทิ เจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมอื 

เป็นต้น แก่ประชาชนในพื้นที่และโรงพยาบาลบ้านหลวง 

พร้อมกบัทรงเยีย่มราษฎรและผู้ป่วยในโครงการศกึษาวจิยั

มะเร็งตับและท่อน�้าดี
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นับต้ังแต่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ภายใต้การน�าขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ทรงประสบความส�าเร็จ 

ในการพัฒนาเทคโนโลยีการสังเคราะห์ตัวยา “โมลนูพิราเวียร์” (Molnupiravir) ส�าหรับรักษาโรคโควิด -19 และองค์ประธาน

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงพระกรุณาพระราชทานเทคโนโลยีดังกล่าวแก่รัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนและรับพระราชทานเมื่อปลายปี 2564 แล้วนั้น 

ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการน�าผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดให้ส�าเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคล่ือนการผลิตตัวยาเคมีและ 

ชีววัตถุนี้ส�าหรับน�าไปผลิตเป็นต�ารับยาส�าหรับการใช้ในประเทศ อีกทั้งเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญ ในการสร้างความมั่นคงทางยา

และเวชภัณฑ์ให้แก่ประเทศ อันเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตซึ่งเกิดจากโรคอุบัติใหม่ 

ในอนาคตต่อไป ในการนี ้นายกรฐัมนตรจึีงกราบทลูเชิญองค์ประธานสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ให้ทรงเป็นประธานของการประชมุ 

คณะกรรมการเพือ่การพฒันายาระหว่างสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์และกระทรวงสาธารณสขุ ครัง้ที ่1/2565 เม่ือวนัที ่19 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยในการประชุมครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัย

จุฬาภรณ์ได้พระราชทานข้อมูลการด�าเนินงานวิจัยและพัฒนาตัวยาโมลนูพิราเวียร์ทั้ง 2 แนวทาง

การประชุมเพื่อการพัฒนายา

ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับกระทรวงสาธารณสุข

งานวิจัยและพัฒนาตัวยาโมลนูพิราเวียร์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

• แนวทางที่ 1 : การอาศัยสารเคมีเพียงอย่างเดียว (Chemical Route) 

เป็นวิธีการสังเคราะห์ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พัฒนาขึ้นเอง โดยไม่ได้อาศัยข้อมูลจากที่มีการตีพิมพ์แล้ว
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โดยในที่ประชุมได้มีข้อพิจารณาหารือถึงแนวทาง

ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ องค์การเภสัชกรรม 

ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวทิยาศาสตร์

การแพทย์ พร้อมกันนี้องค์การเภสัชกรรมได้เสนอโครงการ

ความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบ 

โมลนพูริาเวยีร์ และคดัเลอืกวิธสีงัเคราะห์โดยการใช้ Enzyme 

Processes ท่ีคณะนักวิจัยของสถาบันฯ ได้วิจัยพัฒนา

กระบวนการและเทคนิคโดยการใช้เอนไซม์ ซึ่งให้ผลด ี

ระดับ Lab scale แต่ยังมีความแตกต่างบางประการกับวิธี 

ทีอ่งค์การเภสชักรรมท�าร่วมกบัส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงเป็นเรื่องจ�าเป็นที่ต้องน�า

มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อเปรียบเทียบวิธีการหรือผลผลิต 

ให้ได้กระบวนการที่ดีที่สุด

ส�าหรบัการผลิตไปสูร่ะดบั Pre pilot และ Pilot scale นัน้ 

องค์การเภสัชกรรมจะให้ความร่วมมือในการจัดหาสถานที่

พร้อมอุปกรณ์เพื่อขยายก�าลังการสังเคราะห์ให้สถาบันวิจัย

จุฬาภรณ์อย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนการด�าเนินโครงการระหว่าง

องค์การเภสชักรรมและสถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ มกี�าหนดเริม่ต้น

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ต่อเนื่องไปจนถึง พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ ในเรื่องแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับกระทรวงสาธารณสุขนั้น  

องค์การเภสัชกรรมได้เสนอแผนการด�าเนินงานในเร่ืองยาชีววัตถุ พร้อมเสนอแนวทางความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

ในการอบรมพัฒนาบุคลากรให้แก่องค์การเภสัชกรรม และความร่วมมือในการคัดเลือกและพัฒนายาต่อไป 

• แนวทางที ่2 : การใช้เอนไซม์

ที่ตรึงบนวัฏภาคของแข็ง (Enzymatic 

Route) ซึ่งแนวทางที่ใช้เอนไซม์นั้น 

สามารถท�าได ้ โดยมีจ�านวนขั้นตอน 

น้อยกว่า  มีของเสยีจากปฏกิริยิาน้อยกว่า 

และการเลือกใช้เอนไซม์ยังเป็นการน�า

เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับแนวทาง 

การพฒันาประเทศ  ด้วยโมเดลการพฒันา

เศรษฐกิจแบบองค์รวมของรัฐบาล กล่าวคือ 

เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-

เศรษฐกจิสเีขียว สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์จงึ

พร้อมจะร่วมท�าการศึกษาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีให้กับองค์กรหรือหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าแนวทางที่ได้พัฒนา

ขึ้นนี้ไปใช้ในการผลิตยาโมลนูพิราเวียร์

ในระดับอุตสาหกรรม 
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จากความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและวิชาการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธาน 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานในการประชุมและหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย และการเรียนการสอนกับ

ศาสตราจารย์ Seiji Okada, Division of Hematopoiesis ผู้แทนจาก

มหาวิทยาลัย Kumamoto ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 

พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมกันนี้ 

ศาสตราจารย์ Seiji Okada ได้ถวายข้อมูลการด�าเนินงานด้าน 

งานวิจัยและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ต่อมา องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จึงได้เสด็จเยือน

มหาวิทยาลัย Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 

พ.ศ. 2565 เพือ่ทรงร่วมในพธีิลงพระนามและลงนามบนัทกึข้อตกลง

ความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง

พร้อมกันนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ทรงเสนอชื่อตัวยา 2 ชนิด ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก�าลังด�าเนินการ

วิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นแบบส�าหรับการผลิตยาชีววัตถุ ซึ่งมีชื่ออยู่ในรายชื่อยาชีววัตถุท่ีองค์การเภสัชกรรมได้พิจารณา 

มาแล้ว 9 ชนิด ท้ังนี้ หากทุกอย่างเป็นไปดังก�าหนด สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะสามารถด�าเนินการขยายขนาดการผลิตสู่ 

ขนาดการผลิตจริงที่ 1,000 ลิตร ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ภายในปี 2567 โดยสถาบันวิจัย 

จุฬาภรณ์ พร้อมที่จะพัฒนายาทั้ง 2 ชนิดนี้ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม เพื่อไปสู่การน�าไปใช้จริง

ความร่วมมอืทีก่ล่าวมานี ้สามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างมหาศาล ตลอดจนเป็นการสนบัสนนุนโยบาย

แห่งชาติด้านยา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ (Active Pharmaceutical Ingredient - API) โมเลกุล 

ขนาดเล็ก และยาชีววัตถุให้เป็นรูปธรรมในอนาคต

ความร่วมมือด้านงานวิจัยและวิชาการกับประเทศญี่ปุ่น
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สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์กับมหาวิทยาลัย 
Kumamoto แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ทรง 
ลงพระนามดงักล่าว ส่งผลให้เกิดความร่วมมอืในการแลกเปล่ียนคณาจารย์ 
นักวิจัย และนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยและผลงาน 
ทางวิชาการ และการจัดท�าโครงการวิจัยร่วมกัน โดยมีผลบังคับใช้ตลอด
ระยะเวลา 5 ปี

ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ทรงบรรยายทางวิชาการด้านโรคมะเร็ง
พระราชทานแก่นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรทางการแพทย์ของ
มหาวิทยาลัย Kumamoto ด้วย

มหาวิทยาลัย Kumamoto นับเป็นสถาบันการศึกษาที่มี 
ชื่อเสียงด้านการผลิตบุคลากรทางการแพทย์แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น 
ท่ีมุ ่งเน้นการศึกษาภาคปฏิบัติและส่งเสริมงานวิจัยด้านการแพทย์  
โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินงานของ 
สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ และสถาบนับณัฑติศกึษาจฬุาภรณ์ ทีมี่ความโดดเด่น
ด้านงานวิจัยโรคมะเร็งในระดับนานาชาติ ตลอดจนมุ่งส่งเสริมการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงนับ
ได้ว่าเป็นอีกก้าวที่ส�าคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและ
การเรียนการสอน โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ

จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม–ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของประชาชน 

ที่ได้รับผลกระทบ จึงโปรดให้ส�านักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดสิ่งของพระราชทานซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค

บริโภคที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพในสภาวะวิกฤต อาทิ ข้าวหอมมะลิ อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป ยาและเวชภัณฑ์  

ผ้าห่ม ของใช้ในชีวิตประจ�าวัน และหน้ากากอนามัย เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือเป็นขวัญก�าลังใจและบรรเทา 

ความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย

น�้าพระทัยเพื่อผู้ประสบภัย

ในการนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พระราชทานพระวโรกาสให้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ

จังหวัดปทุมธานี และนางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เข้าเฝ้า ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อกราบทูลรายงานตัวในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่  

พร้อมเข้ารับสิ่งของพระราชทาน จ�านวน 500 ชุด ส�าหรับเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ�าเภอเมืองปทุมธานี 

อ�าเภอสามโคก อ�าเภอธัญบุรี อ�าเภอคลองหลวง และอ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

พร้อมกันนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้

เสด็จยังพื้นที่อ�าเภอพิมาย ณ โรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัด

นครราชสีมา เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งก�าลัง 

ประสบกับสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น

โนร ูเพือ่พระราชทานสิง่ของยงัชพี จ�านวน 500 ชุด ส�าหรบั

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอ�าเภอพิมาย และ

ตัวแทนผู้ประสบภัย น�าไปช่วยเหลือราษฎรต่อไป จากนั้น 

เสด็จไปยังสะพานท่าสงกรานต์ ต�าบลในเมือง เพื่อทรง

ตดิตามสถานการณ์อทุกภยัและทอดพระเนตรสถานการณ์ 

ในแม่น�า้มลู ซึง่เป็นพืน้ทีเ่สีย่งรบัมวลน�า้จากล�าน�า้ส�าคญัทัง้ 

5 สาย (ล�าพระเพลิง ล�าตะคอง ล�าเชียงไกร ล�าจักราช และ

ล�าน�้ามูล) ที่ไหลมารวมกัน ประกอบกับการมีฝนตกหนัก 

อย่างต่อเนื่องจึงท�าให้เกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้น 
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องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังมีพระเมตตาและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัยที่ได้รับ 

ผลกระทบอีกจ�านวนมากในจังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยโปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในภาคต่างๆ ดังนี้

• ภาคตะวันออก ณ อ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด

จันทบุรี จ�านวน 350 ชุด และอ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

จ�านวน 700 ชุด เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 

•  ภาคเหนือ ณ อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 

400 ชุด และอ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน จ�านวน 1,000 ชุด 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

•  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อ�าเภอยางชุมน้อย 

จังหวัดศรีสะเกษ จ�านวน 700 ชุด อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัด

อุบลราชธานี จ�านวน 700 ชุด และอ�าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

จ�านวน 300 ชุด เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตามล�าดับ 

โดยมีผู้ว่าราชจังหวัด นายอ�าเภอ และตัวแทนราษฎรผู้ประสบ

อุทกภัยในพื้นที่ น�าไปมอบแก่ผู้เดือดร้อนทั้งหลายต่อไป

นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  

กรมหลวงราชสารณิสีริพัิชร มหาวชัรราชธดิา ทรงเป็นทีร่กัและชืน่ชมของ

พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ เมื่อทรงเจริญพระชันษา 

และทรงเริ่มทรงงานต่างๆ เพื่อประเทศชาติ ทรงปฏิบัติพระภารกิจด้วย 

ความตั้งพระทัยมั่น พร้อมทรงงานท้ังปวงด้วยพระปรีชาชาญและ 

พระทัยเมตตา โดยทรงเป็นพระพลังส�าคัญในการสร้างสรรค์ความดี 

และประโยชน์ทั้งต่อประชาชน สังคม และแผ่นดิน จวบจนกระทั่งเมื่อ 

ทรงพระประชวรด้วยอาการทางพระหทัย และทรงเข้ารับการรักษา

พระองค์ท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 15  

ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

การบ�าเพ็ญพระกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นับเนื่องแต่ส�านักพระราชวังมีแถลงการณ์  

เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  

มหาวัชรราชธิดา มีพระอาการประชวร  

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

ทรงห่วงใยพร้อมกบัทรงเฝ้าตดิตามพระอาการของ 

พระราชนัดดามาโดยตลอด แม้กระทั่งในช่วงระหว่าง 

การเสดจ็ไปทรงปฏบิตัพิระกรณยีกจิทางวชิาการ (ระหว่างวนัที ่14-26 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2565) ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้ทรงประกอบพิธีบ�าเพ็ญพระกุศล พร้อมทรงน�า

เอกอัครราชทูต ข้าราชบริพาร และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 

ร่วมสวดมนต์บทโพชฌังคปริตร อันถือเป็นหลักธรรมที่เปรียบด่ังพุทธมนต์ 

ที่ประทานพรให้ผู้ป่วยหายจากโรคภัยโดยเร็ว โดยอาราธนาพระบารมีของ 

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ให้คุ ้มครอง  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง 

ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทรงมีพระด�าริให้สถาบันวิจัย 

จุฬาภรณ์ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทบุคลากร เพ่ือร่วมส่งพลังแห่งธรรม  

ช่วยดลบันดาลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเรว็  และมพีระพลานามยั

สมบูรณ์แข็งแรงอีกทางหนึ่ง

ครัน้เสรจ็สิน้พระกรณยีกจิทรงงาน ณ ประเทศญ่ีปุ่น (เมือ่วันท่ี 26 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2565) ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพือ่ทรงเยีย่มพระอาการประชวรของ

พระราชนัดดาในทันที 
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c พิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศล

การประกอบพธีิบรรพชาอปุสมบทเพือ่ถวายเป็นพระกุศล

แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้ก�าหนดจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม  

พ.ศ. 2566 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตาจาก 

พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) เจ้าอาวาส

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมีบุคลากร

จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท รวมจ�านวน  

7 คน ด้วยน้อมส�านึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ 

และประชาชนชาวไทย พร้อมท้ังเป็นการแสดงออกถึงความ 

จงรักภักดีโดยการเจริญจิตภาวนา ซึ่งนับเป็นปฏิบัติบูชาอันสูงสุด

ที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลฯ และ

เป็นการสืบสานพระศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป 
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ในช่วงเวลาเดียวกนันี ้ประชาชนและข้าราชบรพิารทกุหมูเ่หล่า

ต่างรวมพลังต้ังจิตภาวนาอธิษฐานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งจัดขึ้น 

ทั่วประเทศ ตลอดจนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี โดยร่วมทูลเกล้าฯ 

ถวายแจกนัดอกไม้เบือ้งหน้าพระรปูและลงนามถวายพระพร ณ อาคาร 

ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการนี้ 

คณะพระนวกะ ซ่ึงเป็นผู ้บวชในพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็น 

พระกุศลฯ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนคณะผู้บริหารสถาบัน

วจัิยจฬุาภรณ์ได้พร้อมใจร่วมเดินทางไปถวายพระพรให้ทรงหายประชวร

โดยเร็ววัน และมีพระพลานามัยที่แข็งแรงดังเดิม

ขอทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทย

ด้วยความจงรักภักดีและส�านึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
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ร่วมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์จัดพิธีน ้อมร�าลึกใน 

พระมหากรณุาธคิณุ เน่ืองในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  

(5 ธันวาคม พ.ศ. 2565) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กิจกรรมภายในงาน  

ประกอบด้วยพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�านวน 10 รูป  

พิธีถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพิธ ี

เจริญพระพุทธมนต์เพ่ืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการ

บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัย 

จุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เป็นประธานในพิธี 

พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร และบคุลากรในสงักดัเข้าร่วมกจิกรรม

อย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมร�าลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และสถาบันวิจัย

จุฬาภรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพระราชทานแนว 

พระราชด�าริให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์น�าวิทยาศาสตร  ์

และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

ในระดับรากหญ้าท่ัวประเทศ ซึ่งองค์ประธานสถาบันวิจัย 

จุฬาภรณ์ทรงน้อมน�าแนวพระราชด�าริมาพระราชทานเป็น

แนวพระนโยบายในการขับเคลื่อนส่งเสริมการพัฒนางาน 

ด้านต่างๆ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตลอดมา ทั้งการพัฒนา

งานด้านวิทยาศาสตร์ การสาธารณสุข รวมถึงด้านการพัฒนา

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยด�าเนินงานผ่านกิจกรรมหลัก  

3 ด้าน ได้แก่ งานวิจัย งานวชิาการ งานพฒันาสภาพแวดล้อม

และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี นับตั้งแต่การก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530 องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงมุ่งมั่นประกอบ

พระกรณียกิจพร้อมสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เพ่ือบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชน

ชาวไทยมาอย่างต่อเนือ่ง อันเป็นคุณูปการต่อการยกระดบัคณุภาพชวีติและเป็นรากฐาน

ส�าคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

“ขอใหน้�ำวทิยำศำสตร ์และเทคโนโลยีไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในระดับรำกหญ้ำ”

พระรำชด�ำรสั
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร

พระรำชทำนแก่องค์ประธำนสถำบันวจิยัจุฬำภรณ์ ในกำรประชมุวทิยำศำสตรน์ำนำชำติเจำ้ฟ้ำจุฬำภรณ์ ครัง้ท่ี ๔
เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจกิำยน พุทธศักรำช ๒๕๔๒
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c กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล

 เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีันปีหลวง 

 (12 สิงหาคม พ.ศ. 2565)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัย 

จุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ ประธานในพิธี น�าคณะผู้บริหารและบุคลากร

ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา (12 สิงหาคม  

พ.ศ. 2565) ณ อาคารวิจัยเคมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน

รวมใจถวายพระพร
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c พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 

 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

 อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

 ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 

 (4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 

เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

รวมใจแสดงความจงรักภักดีจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์ประธาน

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งประกอบด้วย พิธีสักการะศาลพระภูมิและ 

ศาลเจ้าที่ พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเจริญ

พระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

โดยม ีรองศาสตราจารย์ ดร.ชศูกัดิ ์ลิม่สกลุ รองประธานกรรมการบรหิาร 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร

และอาคารสถานที่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ

จฬุาภรณ์ คณะกรรมการบรหิารสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ คณะผูบ้รหิาร และ

บคุลากรของสถาบันวจัิยจุฬาภรณ์ ร่วมกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติและถวาย

พระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี 

และส�านึกในพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ทีท่รงปฏิบตัพิระกรณยีกจินานปัการด้วยพระวริยิอตุสาหะในการบ�าบดัทกุข์

บ�ารุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติมาอย่างยาวนาน
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วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ถือเป็นวันส�าคัญอย่างยิ่ง

ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ด้วยเป็นวันคล้ายวันประสูติของ 

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เจ้าฟ้าผู ้มีพระปณิธาน 

อันแน่วแน่ ในการน�าความก้าวหน้าและการพัฒนาองค์ความรู้

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปบูรณาการในการพัฒนา

ประเทศชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นคุณูปการ 

ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยมาอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทรงงานด้านการวิจัย วิชาการ งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

เพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุข อยู่ดีกินดี และร่วมพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน นับเป็น 

พระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

c พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ ์(8 ตุลาคม พ.ศ. 2565)

เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชศูกัดิ ์ล่ิมสกลุ รองประธานกรรมการบรหิาร

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

ฝ่ายบริหารและอาคารสถานท่ี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทูลเกล้าฯ 

ถวายแจกนัดอกไม้ และของทีร่ะลกึเบือ้งหน้าพระรปู เพ่ือถวายพระพร

ชัยมงคล ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ ห้องรับรอง อาคารวิจัยเคม ี

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
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แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา 

ของส�านักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้า

เกษตรและอาหารดีเด่น ประเภทให้บริการทั่วไป ประจ�าปี พ.ศ. 2565 จาก

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยนางสาวสุมลธา 

หนูคาบแก้ว นักวิจัยช�านาญการ ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยา เป็นผู้แทนแผนก

ปฏิบัติการวิเคราะห์ เข้ารับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณจาก นายพิศาล  

พงศาพิชณ์ เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 

แห่งชาติ

รางวัลนี้ จัดให้มีขึ้นเนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 20 ปี เพื่อเป็นการยกย่องผลการ 

ปฏิบัติงานและเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาค

เอกชน ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารทั่วประเทศ โดยในปีนี้ม ี

ห้องปฏิบติัการทดสอบท่ีได้รบัพจิารณาให้ได้รบัรางวัลจ�านวนท้ังสิน้ 3 ห้องปฏบิตักิาร

ผลงานด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

• แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา ได้รับรางวัล  

“ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น” 

ประเภทให้บริการทั่วไป ประจ�าปี พ.ศ. 2565
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ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ

 แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา 

 ส�านักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2553-8620  อีเมล ana.fdq@cri.or.th  

 เว็บไซต์ https://ana.cri.or.th/ หรือสแกน QR Code

แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์

คุณภาพอาหารและยา เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

ความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 

17025: 2005 โดยส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และ

การรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 

ซึง่เป็นข้อก�าหนดฉบบัปัจจบุนั เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม พ.ศ. 2565 

การทดสอบที่ได้รับการรับรองประกอบด้วย การวิเคราะห์

ปรมิาณสารหนรูวม แคดเมยีม แมงกานสี ทองแดง สงักะส ีและ

การวิเคราะห์ปริมาณสารหนูชนิดอนินทรีย์และสารหนูชนิด

อินทรีย์ในตัวอย่างข้าว ปัจจุบัน แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ได้

ให้บรกิารตรวจวเิคราะห์ตัวอย่างข้าวจากหน่วยงานภาครฐัและ

ภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง การให้บริการดังกล่าวตอบสนอง

ความต้องการของภาคเอกชนและผู้ประกอบการส่งออกข้าว

ของไทยเป็นอย่างมาก นอกจากช่วยลดข้ันตอนและค่าใช้จ่าย 

ในการตรวจซ�า้จากประเทศคู่ค้าข้าวแล้ว  ยงัสร้างความเช่ือมัน่

ในคุณภาพและความปลอดภัยของข้าวไทย และช่วยส่งเสริม 

การส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดต่างประเทศ

นอกจากนี ้จากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ยาสมนุไพรฟ้าทะลายโจรได้ถูกเพิม่ข้อบ่งใช้ในบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

ส�าหรับน�ามาใช้รักษาโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อย กอปรกับห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์

ได้ประสบความส�าเร็จในการพัฒนากรรมวิธีการสกัด และควบคุมคุณภาพสารส�าคัญออกฤทธิ์จากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร  

และได้น�าสารสกัดมาพฒันาเป็นยาแคปซลูสารสกดัฟ้าทะลายโจร ดงันัน้ เพือ่ให้ผู้บรโิภคได้ใช้ผลติภณัฑ์จากสมนุไพรฟ้าทะลายโจร

ที่มีคุณภาพ แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์จึงได้เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์สารส�าคัญ โดยเฉพาะสารแอนโดรกราโฟไลด์ 

(Andrographolide) ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่ส�าคัญในผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่ผลิตวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์ยาฟ้าทะลายโจร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์

สารส�าคัญในฟ้าทะลายโจรอีกด้วย
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• นักเทคนิคการสัตวแพทย์รับรางวัล “นักเทคนิคดีเด่นด้านสัตว์ทดลอง”    

นายอุ เทน เ มืองแสน นั ก เทคนิคการ สัตวแพทย ์  

ศนูย์สตัว์ทดลอง สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ ได้รับรางวัล AFRIMS-TALAS 

ส�าหรับนักเทคนิคดีเด่นด้านสัตว์ทดลอง (AFRIMS-TALAS 

Exemplary Laboratory Animal Technician Award) ประจ�าปี  

พ.ศ. 2565 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ARMED 

FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES - 

AFRIMS) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย 

(THAI ASSOCIATION FOR LABORATORY ANIMAL SCIENCE)  

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม 

แกรนด์ ริชมอนด์ 

รางวลันีน้บัเป็นเกยีรตปิระวตัแิละ

ก�าลงัใจแก่นกัเทคนคิดีเด่นด้านสตัว์ทดลอง

ในประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทส�าคัญใน 

การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง  

และเพ่ือเป็นการยกย่องให้เป็นที่ยอมรับ 

ในแวดวงวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองต่อไป

• นักวิจัยได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผู้น�ารุ่นเยาว์ 

“Young Leaders Program 2022”

ดร.ปฎล ชืน่ตระกลู นกัวิจยั ห้องปฏิบตักิารวจิยัเภสชัเคม ีได้รบัคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการผูน้�ารุน่เยาว์  “Young Leader 

Program 2022” จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และได้รับการสนับสนุน 

การเดินทางให้เข้าร่วมการประชุม “The 19th Annual Meeting of Science and Technology in Society forum (STS 

forum)” ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อน�านักวิจัยรุ่นใหม่ 

ที่มีศักยภาพของไทยเข้าร่วมการประชุมในเวทีการหารือด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับโลก  

ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมล้วนมีบทบาทส�าคัญในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงผู้ก�าหนดนโยบาย นักธุรกิจ และผู้ผลิตสื่อ

กว่า 80 ประเทศ จากทุกภูมิภาคและองค์กรทั่วโลก

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

26



ขณะเดียวกัน จ�านวนผู้ป่วยแผลเรื้อรังในประเทศมีแนวโน้ม 

เพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากการอุบัติของโรคต่างๆ ที่ท�าให้เกิดแผลเรื้อรัง

เพ่ิมสูงขึ้น เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน รวมถึงอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

จากการท�างานที่เพิ่มขึ้น เช่น แผลไฟไหม้ แผลจากการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ 

นอกจากนี้ กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งร่างกายมีความสามารถในการฟื้นตัวจาก

บาดแผลเรือ้รงัลดลง ก�าลงัจะมแีนวโน้มเป็นกลุม่ประชากรทีม่สีดัส่วนสงู

ขึน้ในอนาคต ดงันัน้ การรกัษาแผลเรือ้รงัอย่างมปีระสทิธภิาพจ�าเป็นต้อง

ใช้วัสดุทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งมีองค์ประกอบส�าคัญ คือ ตัวยา

ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาและตัววัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดี เช่น ไม่ก่อให้

เกิดอาการแพ้ การเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อของร่างกาย และโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง คือ การมีคุณสมบัติไม่สกัดกั้นการออกฤทธิ์ของยา 

ปัจจุบัน ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องน�าเข้าวัสดุทางการแพทย์

ชนิดต่างๆ เป็นจ�านวนมาก เนื่องจากมีข้อจ�ากัดในการพัฒนาและผลิต

วสัดทุางการแพทย์ใช้เองดังกล่าวข้างต้น อย่างไรกต็าม วสัดทุางการแพทย์

จากต่างประเทศแม้จะมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี แต่ก็มีราคาสูง  

สวนทางกับคุณลักษณะของกลุ่มผู้ป่วยแผลเรื้อรังในประเทศที่ส่วนใหญ่

ประเทศไทยมศีกัยภาพด้านทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพ (Biodiversity) โดยเฉพาะอย่างยิง่

พืชสมุนไพรหลากหลายชนิด และการสั่งสมองค์ความรู้ในการใช้เพื่อบ�าบัดรักษาโรค ท่ีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  

จนกลายเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในปัจจบุนัเป็นทีท่ราบกนัดว่ีา สมนุไพรไทยมสีารออกฤทธิท่ี์มสีรรพคณุในการรกัษาโรคต่างๆ 

รวมถงึฤทธิใ์นการยบัยัง้การตดิเชือ้ การต้านอนมุลูอสิระ และการสมานแผล ซึง่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการน�ามาประยกุต์ใช้

เป็นวัสดรุกัษาผู้ป่วยแผลเรือ้รงั (Chronic 

Wounds) อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจ�ากัด

ส�าคัญ คือ การที่สารออกฤทธ์ิจาก

สมุนไพรไม่สามารถเข้ากันได้กับวัสดุ

ทางการแพทย์ทีผ่ลิตได้ในประเทศ ท�าให้

วัสดุทางการแพทย์ที่ผสมสารสกัดจาก

สมนุไพรไทยยงัมปีระสทิธิภาพการรกัษา

ไม่ดีเท่าที่ควร ประเทศไทยจึงสูญเสีย

โอกาสในการน�าสมนุไพรไทยหลายชนดิ

ท่ีมคีณุสมบตัทิางยามาใช้ให้เกดิประโยชน์

สูงสุดแก่ผู ้ป่วยแผลเรื้อรังในประเทศ

อย่างน่าเสียดาย 

การพัฒนาวัสดุปิดแผลเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณา เตชะสกุล และ ดร.ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล

ห้องปฏิบัติการวิจัยอินทรีย์เคมีสังเคราะห์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

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

27



เป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ การเข้าถึงวัสดุทางการแพทย์ของผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวจึงมีข้อจ�ากัดค่อนข้างมาก เนื่องจาก 

ผู้ป่วยจะได้รับวัสดุทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในจ�านวนจ�ากัด หรือไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากมีรายได้น้อย รวมถึง 

เกิดการขาดแคลนของวัสดุทางการแพทย์ในบางช่วงเวลาอีกด้วย

ห้องปฏิบัติการวิจัยอินทรีย์เคมีสังเคราะห์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ริเริ่มการวิจัยและพัฒนาเทคนิค 

การสังเคราะห์วัสดุทางการแพทย์ ที่สามารถกักเก็บและปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ของสมุนไพรไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(ดังรูปที่ 1) มีความจ�าเพาะเจาะจงกับโรคมากขึ้น และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยแผลเรื้อรัง 

ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงวัสดุทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงได้มากขึ้นและราคาถูกลง อันเป็นการสนองพระปณิธาน 

ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

วรขัตติยราชนารี ในการสร้างงานวิจัยที่สามารถน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย 

ให้ดีขึ้น โดยกลุ่มงานวิจัยด้านวัสดุทางการแพทย์ของห้องปฏิบัติการวิจัยอินทรีย์เคมีสังเคราะห์ได้ด�าเนินงานวิจัย ดังนี้

รูปที่ 1 แผนภาพการพัฒนาวัสดุปิดแผลรูปแบบไฮโดรเจล (hydrogels) และเส้นใยนาโน (nanofibers) 

 และไฮโดรเจลรูปแบบฉีด (injectable hydrogels) ผสมสารสกัดส�าคัญจากสมุนไพร
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• การพัฒนาวัสดุปิดแผลรูปแบบไฮโดรเจล (hydrogels) และเส้นใยนาโน (nanofibers) ผสมสารสกัดส�าคัญ

จากสมนุไพรทีม่ฤีทธ์ิการต้านแบคทเีรยี ฤทธ์ิการต้านอนมุลูอสิระ และฤทธิก์ารต้านการอักเสบ เพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการรักษาและสมานแผล โดยวัสดุปิดแผล 

ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถกักเก็บและปลดปล่อย

สารออกฤทธิ์ส�าคัญจากสมุนไพรไทยได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ (ดังรูปที่ 2) ทั้งยังมีคุณสมบัติ

ทางกายภาพท่ีด ีไม่มคีวามเป็นพษิ และสามารถ

เข้ากันได้กับเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ เหมาะสม 

ส�าหรับการน�าไปใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ได้  

ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้รับอนุสิทธิบัตรแล้ว 

จ�านวน 2 ผลงาน

รูปที่ 2 เทคนิคการขึ้นรูปเส้นใยนาโนด้วยอิเล็กโตรสปินนิง (electrospinning technique)
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• การพัฒนาวัสดุปลูกกระดูกรูปแบบเจลพร้อมฉีด (injectable hydrogels) จากไฮโดรเจลอัลจิเนต- 

เส้นใยไฟโบรอนิ-ไฮโดรซอีะปาไทท์ ทีมี่คุณสมบตัทิางกายภาพเหมาะสม ไม่เป็นพษิต่อเซลล์ (ดงัรปูที ่3) วัสดดุงักล่าวสามารถ

กระตุ้นการปลูกกระดูกได้ โดยพบการเพิ่มขึ้นของจ�านวนเซลล์กระดูกและการสะสมของแร่ธาตุที่ใช้ในการสร้างกระดูก  

นอกจากนี้ ยังพบการเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ Alkaline phosphatase (ALP activity) ซึ่งเป็นเอนไซม์ในกระบวนการสร้างกระดูก  

นับเป็นการพฒันาวัสดทุางการแพทย์ต้นแบบ ส�าหรบัการรกัษาทางด้านทนัตกรรม

ที่มีคุณภาพสูงและให้ผลการรักษาท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตจากวัสดุธรรมชาติ

ภายในประเทศทีห่าง่ายและราคาไม่แพง จงึสามารถผลติได้เองภายในประเทศด้วย

การด�าเนินงานวิจัยของกลุ ่มงานวิจัยด้านวัสดุทางการแพทย์  

ห้องปฏิบัติการวิจัยอินทรีย์เคมีสังเคราะห์นั้น มีจุดมุ ่งหมายเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการสรรหา การสังเคราะห์ การพัฒนาเทคนิคการขึ้นรูป 

รวมถึงการปรับปรุงวัสดุจากธรรมชาติ ให้มีคุณสมบัติเป็นวัสดุทางการแพทย์

ท่ีดี ท่ีสามารถส่งเสริมการออกฤทธิ์ของสมุนไพรอย่างมีประสิทธิภาพ  

เป็นการสร้างนวัตกรรมด้านวัสดุทางการแพทย์ที่ผลิตได้เองภายในประเทศ 

ซึ่งจะช่วยลดการพ่ึงพาวัสดุทางการแพทย์และตัวยาจากต่างประเทศได้ 

นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการองค์ความรู ้ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที ่

ห้องปฏิบัตกิารของสถาบันวจิยัจฬุาภรณ์มีความเชีย่วชาญอยู่ก่อน มาพัฒนา

ต่อยอดเป็นวัสดุทางการแพทย์ได้อย่างเต็มศักยภาพ เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจต่อเนื่องจากงานวิจัย ตลอดจน

กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน และเป็น

ประโยชน์ต่อวงการแพทย์ของประเทศต่อไป

รูปที่ 3 ไฮโดรเจลส�าหรับฉีดจากวัสดุคอมโพสิตอัลจิเนตเส้นใยไหม 

ไฟโบรอิน ส�าหรับการใช้งานวิศวกรรมเน้ือเยื่อของฟัน (A) ไฮโดรเจล 

ส�าหรับฉีดจากวัสดุคอมโพสิตอัลจิเนตเส้นใยไหมไฟโบรอินผสมอนุภาค 

ไฮดรอกซีอะปาไทท์ที่ความเข้มข้น 1 wt% (B) และไฮโดรเจลส�าหรับฉีด 

จากวัสดุคอมโพสิตอัลจิเนตเส้นใยไหมไฟโบรอินผสมอนุภาคไฮดรอกซี 

อะปาไทท์ที่ความเข้มข้น 2 wt% (C)
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ll การประชุม “Site Visit” หน่วยงาน

สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชศูกัดิ์ 

ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคาร

สถานที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ 

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ 

พร ้อมด ้วยคณะผู ้บริหารและนักวิจัยของส�า นักวิ จัย  

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย ์ 

ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อ�านวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา 

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)  

ด้านก�าลังคนและสถาบันความรู ้ (O-Brain) ส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) และคณะ ในการประชุม “Site Visit” หน่วยงาน เพื่อ

หารือและศึกษาทิศทางการบริหารจัดการทุนสนับสนุน 

งานมลูฐาน (Fundamental Fund - FF) ของสถาบนัวจิยั

จุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  

ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์  
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ll การประเมินโครงการวิจัยพัฒนายาของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  

สัตยวิวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์ ให้การ 

ต้อนรับผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ล้ิมสมบูรณ์ชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู ้ประเมินภายใต้โครงการประเมินผลลัพธ์และ 

ผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและประเมินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนายาชีววัตถุและ

ยาสังเคราะห์และกึ่งสังเคราะห์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย 

อาจประดิษฐ์ นักวิจัยช�านาญการ น�าเสนอผลการด�าเนินงานโครงการวิจัยฯ พร้อมพาคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ และศูนย์วิจัยเพ่ือการ

ประยกุต์ใช้ ของสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ จดัต้ังขึน้โดยมเีป้าหมาย 

เพ่ือการวิจัยและประยกุต์ใช้ผลงานวจิยัสูก่ารพฒันายาชวีวตัถุ 

อันเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยยาของ

ชาติ โครงการวิจัยฯ ที่น�าเสนอครั้งนี้จึงได้รับความสนใจและ

เป็นที่ชื่นชมจากคณะผู้ประเมิน
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ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  

รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัย 

จุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัย 

จุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ 

เดนิทางยงัจงัหวดัสระแก้ว เพือ่ตรวจเยีย่มและ

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการศึกษา

และพฒันาสมนุไพรเพือ่การวิจยั ท่ีหมู่บ้าน

ทับทิมสยาม 05 อ�าเภอคลองหาด โดยมี 

นายไพบลูย์ ทวิากรพรรณราย ผู้อ�านวยการ

ส�านักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับและน�าชม

แหล่งปลูกสมุนไพรคุณภาพดีของจังหวัด

สระแก้ว ทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานเกษตร

ปลอดภัย (GAP) ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตสมุนไพรแบบครบวงจร โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป

สมุนไพรทับทิมสยาม 05 จากนั้น คณะฯ เดินทางต่อไปท่ีหมู ่บ้านทับทิมสยาม 03 อ�าเภอตาพระยา และติดตาม 

การด�าเนินงานโครงการพัฒนาปัจจัยการผลิตเพ่ือการเกษตร รวมท้ังเยี่ยมชมพ้ืนท่ีแปลงปลูกพืชผสมผสานและแปลงนา

สาธิตต่างๆ ด้วย 

 
ll 

คณะผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระด�าริฯ 

  ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้

โครงการพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน

ตามพระด�าริ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า 

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธาน

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรไทย

ในทุกภูมิภาคของประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาส่ิงแวดล้อม ในพื้นที่

โครงการตามพระด�าริฯ และพ้ืนท่ีใกล้เคียง ภายใต้การด�าเนินงานและการก�ากบั

ดูแลของส�านักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซ่ึงมุ่งให้ความช่วยเหลือ 

ราษฎรท่ียากไร้ให้มีท่ีอยู่อาศัย ท่ีดินท�ากิน และมีโอกาสในการประกอบอาชีพ 

ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ราษฎรในโครงการฯ สามารถน�าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด 

จากเจ้าหน้าท่ีประจ�าโครงการฯ ใช้ไปพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ เพ่ิมพูนรายได้เข้าสู่

ครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่การพึ่งพาตนเอง สมดังพระปณิธานที่องค์ประธาน

สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ทรงต้องการให้ประชาชนชาวไทยมคีณุภาพชวีติ และความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ 

โดยคณะผู้บริหารของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะลง 

พื้นที่ติดตามความก้าวหน้า

การด�าเนินงานเป็นระยะๆ 

อย่างสม�่าเสมอ
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• โครงการเซรามิก  

(หมู ่บ ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 

อ�าเภอพปินู จงัหวดันครศรธีรรมราช)   

โครงการเซรามิก เป็นโครงการ

ศิลปาชีพตามพระด�าริ เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ 

พ.ศ. 2535 ที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 และเป็น

โครงการน�าร่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก 

ในพื้น ท่ีภาคใต ้ 

รวมทั้งเป็นตัวอย่าง

ของการใช้ทรัพยากรที่มี

อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อ

ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ 

และยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎร 

ที่เคยประสบเหตุจากอุทกภัยครั้งใหญ่ใน 

ภาคใต้  

ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ผลิตในหมู่บ้านแห่งนี้  

มีคุณภาพดี เป็นเนือ้สโตนแวร์ (Stoneware) ใช้กระบวนการ

ผลติในรปูแบบงานหตัถกรรมเป็นหลกั และมรีปูแบบผลติภณัฑ์

เป็นการเลยีนแบบธรรมชาติ เช่น การใช้ใบไม้ ดอกไม้ สตัว์ชนดิต่างๆ 

เป็นต้นแบบ โดยบางชิ้นส่วนใช้ 

“หวาย” เป็นส่วนประกอบ เพ่ือเพ่ิมความเป็นไทย และมีความสวยงาม 

เป็นเอกลักษณ์

ในการนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเซรามิกในโรงงาน  

และให้ข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงโรงงาน และแนวทางการพัฒนา 

การปฏิบัติงาน รวมถึงให้ก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ประจ�า 

โครงการฯ ในการดูแลงานส่วนต่างๆ ให้สมบูรณ์และเรียบร้อย

• โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 (ฐานทัพเรือพังงา อ�าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา) 

ภาคใต้

ในระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์  

ดร.ชศูกัดิ ์ลิม่สกลุ รองประธานกรรมการบรหิารสถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ และ

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ 

พร้อมด้วยนายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัย 

จฬุาภรณ์ ฝ่ายกจิกรรมพิเศษ นายไพบลูย์ ทวิากรพรรณราย 

ผู้อ�านวยการส�านักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์

และคณะ เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตาม 

การด�าเนินงานของโครงการตามพระด�าริ  

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ

จังหวัดพังงา ตามล�าดับ

ณ อาคารศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ คณะฯ ได้รับฟังการรายงานผลการด�าเนินงานจากเจ้าหน้าที่ประจ�า

โครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของโครงการฯ อาทิ  

ห้องบรรยาย ที่ใช้น�าเสนอเรื่องราวของโลกใต้ทะเลให้แก่ผู้มาเข้าชมศูนย์ฯ ห้องนิทรรศการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ ์ 
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ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ทางทะเล พ้ืนท่ีจัดแสดงปลาและสัตว์ทะเลนานาชนิดในบรรยากาศใต้ทะเลลึก  

รวมถึงแผนที่ทางทะเลและเกาะต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน  

เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย

ที่ศูนย์อนุรักษ์ฯ แห่งน้ี ยังมีเรือส�าหรับใช้ในกิจกรรมวางทุ่นจอดเรือ

ป้องกันการท�าลายปะการังในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน โดยองค์ประธานสถาบัน

วิจัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานนาม “จุฬาภรณ์ 48” และทรงประกอบพิธ ี

ปล่อยเรือลงน�้า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ เรือจุฬาภรณ์ 48 ยังใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ด้วย เช่น โครงการค่าย

เยาวชนอนรุกัษ์ทะเล เพือ่ปลกูจติส�านกึของเยาวชนให้ตระหนกัถงึความส�าคญัของสิง่มชีวีติใต้ทะเล ซึง่จดัอบรมในช่วงปิดเทอม

ภาคฤดูร้อนของทุกๆ ปี 

 •	 โครงการชุมชนบ้านน�้าใส และโครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และ 

ไม้ดอกไม้ประดับ (ถนนเพชรเกษม	อ�าเภอท้ายเหมือง	จังหวัดพังงา)

ล�าดับสุดท้าย คณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนบ้านน�้าใส ซึ่งก่อตั้งโครงการฯ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548  

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ภายในบริเวณโครงการประกอบด้วย 

กลุ่มบ้านพักอาศัย และกลุ่มอาคารต่างๆ ที่ใช้ฝึกอาชีพให้กับราษฎร อาทิ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ อาคารศูนย์ประชุม และ 

อาคารบ้านพักรับรอง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยสินค้าและบริการของชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ในพื้นที่   

นอกจากนั้น ในบริเวณเดียวกันของโครงการชุมชนบ้านน�้าใส ยังมีการ

ด�าเนินงานของ “โครงการศนูย์ศกึษาและถ่ายทอดความรูก้ารเพาะเลีย้งกล้วยไม้ 

และไม้ดอกไม้ประดับ” ที่ให้ความรู้ด้านการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอก 

ไม้ประดับพนัธุต่์างๆ เช่น กล้วยไม้สกลุช้าง พนัธุส์บัปะรดส ี(ทิวเลนเซยี) และ

ต้นเคราฤาษี  อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ส�าหรับการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย  

และปรับปรุงพันธุ ์ เพื่อสร้างงานโดยขยายผลให้ราษฎรน�าไป 

เพาะเลี้ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมรายได้ในอนาคตต่อไป 

ก่อนเดินทางกลับ คณะผู ้บริหารได้กล่าวให ้

ก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีแก่เจ้าหน้าท่ีประจ�า 

โครงการฯ ให้ช่วยกันพัฒนางานในด้านต่างๆ  

ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย เพือ่ประโยชน์

สุขของราษฎรและสนองพระด�าริของ

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สืบไป
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จัดท�าโดย	มูลนิธิจุฬาภรณ์		ที่ปรึกษา	เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์	และคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์		

ผู้จัดท�า	คณะท�างานวารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์	และส�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	กรุงเทพฯ	10210

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

 บริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์ เลขที่บัญชี 026-252296-1 

ส่งหลักฐานการโอน ระบุชื่อ, ที่อยู่, เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน 

มาที่ โทรสาร 0-2553-8527, E-mail : saowarin@cri.or.th

สอบถามเพิ่มเติม : งานการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2553-8697

ส�าหรับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุน “มูลนิธิจุฬาภรณ์” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ยากไร้ (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)




