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พระราชทานความช่วยเหลือ ซึ่งมักเป็น

เพียงความหวังเดียวที่เหลืออยู ่ในชีวิต  

ดังเช่นเมื่อคราวเสด็จไปทรงติดตามการ

ปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

พอ.สว. และเสด็จไปทรงเยี่ยมดูแลทุกข์สุข

ของราษฎรในจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่  

14 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

การ เสด็ จค ร้ั งนั้ น  ท� า ใ ห ้ 

“ครอบครัวพรมอ่อน” ได้พบกับ 

แสงแห ่งความหวังสุดท ้ายของ 

ชีวิต

วันนั้น คณะแพทย์ ได้น�า เด็กหญิง

รมย์ธิรา พรมอ่อน หรือ “น้องเอิน”  

อายุเพียง 13 ปี ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 

ทุกข์ทรมานเจ็บปวดเรื้อรังด้วยโรคมะเร็ง 

ในกระดูกหัวเข่าซ้าย (Osteosarcoma Left 

Leg) จนไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง  

เข้าเฝ้าฯ ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้า-

ลูกเธอ เจ ้าฟ ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาวินิจฉัย

อาการโดยรวมของน้องเอินในขณะนั้น 

ร่วมกบัแพทย์ สรปุผลได้ว่า น้องเอนิจ�าเป็น

ต้องรับการรักษาอย่างเหมาะสมก่อนท่ี

อาการจะลุกลามรุนแรงกว่านี้

อ งค ์ประธานมู ลนิ ธิ จุฬาภรณ ์  

โปรดเกล้าฯ ให้ส่งน้องเอินไปรักษาต่อที ่

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และทรงรับไว้เป็น 

ผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ และในโอกาส

เดียวกันนี้ ได้พระราชทานความช่วยเหลือ

เพื่อสงเคราะห์ครอบครัวพรมอ่อนด้วย 

ท่ีโรงพยาบาลวิชัยยุทธ อาการของ

น้องเอินดีขึ้นเป็นล�าดับด้วยกระบวนการ

รักษาทางการแพทย ์ ท่ี เหมาะสมและ 

ทันสมัย และภายใต้การดูแลรักษาอย่าง

ใกล้ชิดของคณะแพทย์และพยาบาล แม้

กระบวนการรกัษาทางการแพทย์นัน้ ท�าให้

“ชีวิตใหม่...ใต้ร่มพระกรุณา”

ภาพของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ-

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประทับอยู่

ท่ามกลางเหล่าราษฎร เมื่อเวลาเสด็จไปทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของ 

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในฐานะ 

องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา- 

บรมราชชนนีที่ปรากฏให้เห็นเป็นนิจในสื่อต่างๆ เป็นภาพที่ตราตรึง 

อยู่ในหัวใจของประชาชนไทย 

การเสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจในแต่ละครั้ง นอกจากราษฎรที่เฝ้าฯ รับเสด็จกัน

อย่างเนอืงแน่น เพือ่ชืน่ชมพระบารมอีย่างใกล้ชดิแล้ว  ยงัมรีาษฎรทีเ่จบ็ป่วยและล�าบาก

ยากไร้อีกจ�านวนมากเช่นกันที่รอและเฝ้าติดตามการเสด็จ ด้วยความหวังที่จะได้รับ
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น้องเอนิต้องสญูเสยีขาข้างซ้ายไปข้างหนึง่

เพื่อรักษาชีวิตไว้ แต่น้องเอินกลับมีสภาพ

จิตใจที่ดีเยี่ยม ไม่ได้ท้อแท้หรือสิ้นหวังแต่

อย่างใด และในปัจจุบันก�าลังฝึกเดินด้วย 

ขาเทียม เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะกลับ

ไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดต่อไป         

“...พระองค์ท่านทรงให้ค�าแนะน�าว่าพยายามดูแลคนไข้ให้ดีที่สุด 
เพื่อให้คนไข้สบายที่สุด ให้หายปวดและถ้าสามารถจะรักษาให้หายขาดได้
โดยวิธีใดน้ัน ให้ท�าได้ทุกอย่าง รวมทั้งพยายามให้คนไข้กลับไปสามารถ
ด�าเนินชีวิตได้โดยปกติ...”

“เม่ือรูสึ้กท้อแท้และไม่มีก�าลังใจต่อสู้แล้วนัน้...ยงัมีคณุแม่และพีส่าวคอย
ให้ก�าลังใจและบอกว่าให้ดูท่านเป็นแบบอย่าง ท่านยังสู้เลย ท่านยังทรงงาน
ตลอด”

นายแพทย์วิเชียร กาญจนภูมิ

(แพทย์ผู้ดูแล)

นางสาวอรพิมล พรมอ่อน 

(พี่สาวน้องเอิน)

“แรงบันดาลใจ” ส�าคัญที่สร้าง

ความหวังและโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ในหัวใจ

ของเด็กผู ้หญิงคนหนึ่งที่ใกล้จะสิ้นหวัง 

ในชีวิต คือการได้รับก�าลังพระทัยจาก 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

ท่ีเสด็จมาทรงเยี่ยมถึงห้องพักผู้ป่วยด้วย

ความห่วงใย พร้อมพระราชทานของเยี่ยม

และทรงรับสั่งให้มีก�าลังใจเดินหน้าต่อสู้ 

อย่างอดทนและเข้มแข็ง 

“อยากขอกราบขอบพระคุณท่านที่ดูแลและให้ชีวิตใหม่แก่น้องหนู... 
ให้น้องหนูได้หายจากโรคมะเร็ง รวมถึงได้พระราชทานอาชีพ ความรู้แก่หนู 
ดูแลหนูและครอบครัวให้ดีขึ้น”

นับเป็นพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่สุดมิได้ ส�าหรับ “ครอบครัว 

พรมอ่อน” ท่ีไม่คาดคิดมาก่อนว่าในชีวิตนี้ จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด  

และเหนือสิ่งอื่นใดคือได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ และความหวังสู่ชีวิตใหม่ 

ซึ่งเป็น “ชีวิตใหม่...ใต้ร่มพระกรุณา”

เด็กหญิงรมย์ธิรา พรมอ่อน 

(น้องเอิน)
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พระกรณียกิจในต่างประเทศ

การเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาค้นคว้า
วิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์

นักศึกษาเหล่านี้เมื่อส�าเร็จเป็นแพทย์ จะ
สามารถแก้ปัญหาและรักษาโรคที่อุบัติขึ้น 
ได้อย่างเหมาะสมตามแนวคิดทางวิทยา-
ศาสตร์ การเรียนการสอนของสถาบัน 
การแพทย์แห่งนี้ เชื่อมโยงงานวิจัยใน 
ห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย 
และมีงานวิจัยทางคลินิกที่สามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ นอกจากนี ้สถาบนั
ยังมีความก้าวหน้าในวิทยาการสาขาการ
แพทย์ด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ด้านพันธุกรรม
ศาสตร์ และการรกัษาโรคด้วยภมูบิ�าบดั จงึ
เป็นสถาบนัทีส่ามารถผลตินกัวทิยาศาสตร์
และแพทย์ที่มีคุณภาพสูง

องค ์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ได ้ 

ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการงานวิจัย 
เกีย่วกบัการสร้างภมูคิุม้กนัมะเรง็ โดยเฉพาะ
การน�าผลงานวิจัยด้านภูมิคุ้มกันโรคมะเร็ง
และพันธุกรรมโรคมะเร็งไปใช ้ในการ 
แก้ปัญหาของผู้ป่วย ด้วยวิธีการวินิจฉัย
และการรักษาท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ และ
โดยสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า-
ลูกเธอ เจ ้าฟ ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์ 
อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ ์
ทรงแสวงหาความร่วมมอืทางวชิาการด้าน
การศึกษาและการค้นคว้าวิจัยกับสถาบัน
วทิยาศาสตร์ชัน้น�าของนานาประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน�าความรู้มาพัฒนางานวิจัย
ของประเทศไทย ด้านการวนิจิฉัยโรคมะเรง็ 
และการรักษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

องค์ประธานมลูนิธิจุฬาภรณ์เสดจ็
เยอืนสหราชอาณาจกัร และสาธารณรฐั
ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 15-27 เมษายน 
พ.ศ. 2559 ที่สหราชอาณาจักรทรงน�า
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และรองประธาน
กรรมการบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
คณะนักวิจัย ไปศึกษางานวิจัยระดับสูง 
ณ UCL Cancer Institute หน่วยงานใน
สังกัดของ University College London – 
UCL สถาบันการศึกษาชั้นน�าของโลกด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีบุคลากรที่ได้
รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ถึง 29 คน 

ในการนี้ ศาสตราจารย์ที่มีความ
เชีย่วชาญการวจิัยด้านประสาทวทิยา และ
การวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งชนิดต่างๆ ได้ถวาย
การบรรยายสรุปถึงหลักสูตรแพทยศาสตร์
ที่เน้นการท�าวิจัยและการคิดอย่างเป็น
ระบบให้แก่นักศึกษาแพทย์ต้ังแต่แรกเข้า 
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ทีม่ชีือ่เสยีงและราคาสงู ผูจ้ดัการของบรษิทั
ยังได้ถวายต้นกุหลาบสายพันธุ ์ Rosa 
centifolia เพื่อการทดลองปลูกและวิจัย 
ในประเทศไทย และเพ่ือศึกษาหาสภาวะ 
ที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์ต่อไป

ต่อจากนั้น ได้เสด็จไปยังบริษัท 
ผลิตน�า้หอม มาน (Mane) อีกแห่งหนึ่ง ซึ่ง
ผลิตเครื่องหอมและสารแต่งรสรายส�าคัญ
ของโลก ก่อตั้งโดย นายวิคเตอร์ มาน  
เมื่อ ค.ศ. 1871 (พ.ศ. 2414) และทายาท 

ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์กับนักวิจัยที่เป็น
แพทย์ดแูลรกัษาผู้ป่วยมะเรง็โดยตรง ท�าให้
สามารถน�าผลการวิจัยไปพัฒนาและใช้ได้
เกิดประโยชน์สูงสุด

UCL Cancer Institute ยินดีถวาย
ความร่วมมอืในงานต่างๆ ของสถาบนัวจิยั
จุฬาภรณ์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การ
แพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ซึง่จะมีการก่อตัง้ใน 
พ.ศ. 2560 ตลอดจนยินดีให้ความร่วมมือ
ในแขนงวชิาด้านวทิยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่สามารถน�าไป
พัฒนาให้เกิดประโยชน์แก ่ประชาชน 
เน่ืองจากสอดคล้องกบัการด�าเนนิงานของ 
University College London ซึ่งแสวงหา
ความร่วมมือด้านการวิจัยและการศึกษา
ทางแพทยศาสตร์กับนานาประเทศทั่วโลก
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษย- 
ชาติ

ในโอกาสเดียวกันนี้ องค์ประธาน
มูลนธิจิฬุาภรณ์ได้เสดจ็เยอืนเมอืงกราส 
(Grasse) สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อทรง
ศึกษาและทอดพระเนตรงานด้านการ
สกัดน�้ามันหอมระเหยจากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติที่โรงงานผลิตน�้าหอมชั้นน�า 
เนื่องด้วยทรงมีความสนพระทัยศึกษา
การน�าดอกไม้และพืชสมุนไพรไทยนานา
ชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทย มาสกัดเพื่อใช้
ประโยชน์ในการบ�าบัดรักษาโรค เป็นการ
น�าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ซึ่งเป็นการสานต่อพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
เป็นการสบืสานภมูปัิญญาไทยทีร่าษฎรน�า
วถิธีรรมชาติมาปรบัใช้ให้สอดคล้องกบัการ
ด�าเนินชีวิต ดังปรากฏเป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด�าริหลายโครงการ ที่
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ใ น ก า รนี้  ไ ด ้ ท อ ดพ ร ะ เ น ต ร
กระบวนการผลิตน�้าหอมที่มีช่ือเสียงของ 

บรษิทั International Flavors & Fragrances 
IFF-LMR Naturals ที่เมืองกราส ผู้จัดการ
ด้านวิจัยและพัฒนาของบริษัท ถวายการ
บรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา 
ของบริษัท และความรู้ด้านสายพันธุ์พืช 
ทีน่่าสนใจต่างๆ โดยเฉพาะกหุลาบสายพนัธุ์ 
Rosa centifolia (May Rose) ซึ่งเป็นการ
ผสมพันธุ์ของกุหลาบหลายสายพันธุ์ และ
ให้กลิ่นหอมละมุนเป็นเอกลักษณ์ เป็น 
ที่นิยมใช้ในการผลิตน�้าหอมหลายชนิด 
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องค์ประธานมลูนธิจุิฬาภรณ์ทรงแสวงหาความร่วมมอืทางการแพทย์ แลกเปลีย่นความรูด้้านวชิาการ
และการวิจัย กับสถาบันที่มีชื่อเสียงของสหราชอาณาจักร                                                     

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า-
ลูกเธอ เจ ้าฟ ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อคัรราชกมุาร ีองค์ประธานมูลนธิิจฬุาภรณ์ 
ทรงห่วงใยเรื่องสุขอนามัยของประชาชน 
ด้วยทรงตระหนักว่า ประชากรที่มีสุขภาพดี
เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ  
ทรงมุง่ม่ันท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านโรคภยัไข้เจบ็
ของประชาชน ทั้งผู้ที่อยู่ในเมืองหรือใน
ท้องถิน่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีป่่วย
ด้วยโรคมะเร็ง โดยทรงให้ความสนพระทัย
ในการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์

และการสาธารณสุข กับสถาบันวิ จัย 
ชั้นน�าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ 
นานาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือโอกาส
ของการศกึษานวตักรรมใหม่ๆ การวนิจิฉยั
โรคที่เน้นเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนา 
ยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็ง

ในโอกาสเสด็จเยือนสหราช-
อาณาจักร ระหว่างวันที ่8-20 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 องค์ประธานมูลนิธิจฬุาภรณ์  
ได้ทรงงานทางวชิาการ และทรงร่วมในการ

ประชุมระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์ กบัมหาวทิยาลัย 
อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน (Imperial 
College London) มหาวทิยาลยัแมนเชสเตอร์ 
(The University of Manchester) และ  
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (The University   
of  Cambridge) ซึง่มกีารหารอืเรือ่งความ 
ร่วมมือทางการแพทย์ และแลกเปลี่ยน
ความรูท้ั้งด้านวิชาการและการวจิยั 

ได้ขยายกิจการต่อมาจนถึงปัจจุบัน มี
โรงงานผลิตและศูนย์วิจัยพัฒนาทั่วโลก 
รวมทัง้ในประเทศไทย ใช้กระบวนการผลติ
ที่ค�านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการประเมินความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนสุขภาพทั้งของผู ้ผลิตและผู ้ใช้
ผลิตภัณฑ์

ในการเสดจ็เยอืนสาธารณรฐัฝรัง่เศส
ครั้งนี้ ได้เสด็จไปยังส�านักงานใหญ่ของ
บริษัทผลิตน�้าหอมกาลิมาร์ด (Parfumerie 
Galimard) ด้วยอีกแห่งหนึ่ง เพื่อทอดพระ- 
เนตรกระบวนการผลิตน�้ามันหอมระเหย 
บริษัทนี้มีชื่อเสียงด้านการน�าผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติ โดยเฉพาะกลิ่นจากดอกไม้
ชนิดต่างๆ มาสกัดเป็นน�้ามันหอมระเหย

โดยใช้ตราสินค้าเป็นกาลิมาร์ด (Galimard) 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1747 (พ.ศ. 2290) และผลิตให้
กับสินค้าชั้นน�าอื่นๆ ทั่วโลกด้วย นอกจาก
ดอกไม้แล้ว ยังมีการสกัดจากพืชสมุนไพร
และไม้หอมชนิดต่างๆ เพื่อน�าไปพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด อาทิ  
ครีมบ�ารุงผิว สบู่ ครีมอาบน�้า เทียนหอม 
น�้าหอม ตลอดจนเครื่องหอมต่างๆ 

องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ทรง 

สนพระทัยศึกษากรรมวิธีการผลิตของ

ผลิตภณัฑ์เหล่านีเ้ป็นอย่างมาก เพือ่จะทรง

น�าความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

และพัฒนาการสกัดน�้ามันหอมระเหย  

สานต ่อพระราชปณิธานในสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรง

ให้ราษฎรน�าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

ประเภทดอกไม ้ที่มีกลิ่นหอมเป ็น

เอกลักษณ์ รวมถึงสมุนไพรต่างๆ ที่มี

มากมายในประเทศ มาผลิตเพื่อสร้าง

มลูค่าเพิม่ให้แก่ผลติภณัฑ์ของไทย และ

สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร 

ได้อย่างยั่งยืน

มหาวทิยาลยัอมิพเีรยีล คอลเลจ 
ลอนดอน (Imperial College London)

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า-
ลูกเธอ เจ ้าฟ ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อคัรราชกมุาร ีองค์ประธานมูลนธิิจฬุาภรณ์ 
ทรงปฏิบัติพระภารกิจแรกที่มหาวิทยาลัย

อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน (Imperial 
College London) มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็น
มหาวิทยาลัยล�าดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัย
ชั้นน�า 10 แห่งของโลก เน้นความเป็นเลิศ
ในการสอนด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และธุรกิจ ปัจจุบันมี

นักศึกษาประมาณ 14,000 คน จาก 130 
ประเทศท่ัวโลก บุคลากรมหาวิทยาลัย 
มกีว่า 8,200 คน ตลอดจนมผีูท่ี้ได้รบัรางวลั
โนเบล (Nobel Prize) ด้านการแพทย ์
และวิทยาศาสตร์ถึง 14 คน องค์ประธาน
มลูนธิจิฬุาภรณ์ ทรงรบัฟังการบรรยายของ 
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ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์ อิเลน 
โฮล์มส์ (Professor Elaine Holmes) 
บรรยายเรื่องการน�าความรู้รหัสพันธุกรรม
กับสภาวะแวดล้อมของผู้ป่วยมาใช้ในการ
วินิจฉัยโรค เช่น มะเร็งตับ ช่วยให้สามารถ
ศกึษาเกีย่วกบัการหารหัสพนัธกุรรมซึง่เป็น
ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ มีผลให้การวินิจฉัยโรค
รวดเร็วขึ้น และศาสตราจารย์ ริชาร์ด ซิมส์ 

(Professor Richard Syms) บรรยายถงึการ
รวมเทคนิคภาพถ่ายจากการส่องกล้อง 
เพื่อศึกษากลไกการเกิดโรค วิ ธีการนี ้
เป็นแนวทางการรักษาที่น่าสนใจ เช่น การ
ส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยว่าทางเดินท่อน�้าดี 
มีความผิดปกติหรือไม่ เป็นประโยชน์ต่อ
การระบุขอบเขตที่จ�าเป็นในการผ่าตัด  
เพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้น 

ศาสตราจารย์ ไซมอน เทเลอร์-โรบินสัน 
(Professor Simon Taylor-Robinson)  
ซึ่งเป็นแพทย์ที่ปรึกษาด้านโรคตับและ
ศาสตราจารย์ด ้านการท�าวิจัยต่อยอด 
(Consultant Hepatologist and Professor 
of Translational Medicine) เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอิมพีเรียล 
คอลเลจ และความร่วมมือด้านวิชาการ 
และงานวิจัยกับประเทศไทย เช่น งานวิจัย
มะเร็งท่อน�้าดีร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และงานวิ จัยเพ่ือพัฒนาวัคซีนป ้องกัน 

โรคไข้เลือดออกร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ออสเตน เอล-ออสตา (Dr. Austen 
El-Osta) ถวายรายงานเกี่ยวกับหลักสูตร
การแพทย์พ้ืนฐานและสาธารณสุข (Primary 
Care & Public Health) ที่เน้นการดูแล
สุขภาพของชุมชน มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล 
คอลเลจ ลอนดอน เป็นมหาวทิยาลยัแพทย์
แห่งหนึ่งที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ระดับปฐมภูมิด้านการตรวจรักษาผู้ป่วย
และวินิจฉัยโรคในเบื้องต้น เพ่ือส่งต่อให้
แพทย์เฉพาะทางรักษาอย่างถูกต้องต่อไป 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังประสบความ
ส�าเร็จในการท�าโครงการวิจัยในประเทศ
ต่างๆ ด้วย เช่น ด้านการสาธารณสุข 
ในประเทศแอฟรกิาใต้ เคนย่า ยกูนัดา และ
เปรู เป็นต้น

มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ 
(The University of Manchester)

พระภารกิจที่สอง คือ การเสด็จไป
ยังมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร ์  (The 
University of Manchester)  ทรงหารือและ
แลกเปลีย่นความรูท้างวชิาการกบัวทิยาลยั
วทิยาศาสตร์ชวีภาพ (School of Biological 
Sciences) วทิยาลยัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
(School of Medical Sciences) และ
วิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์ (School of 
Health Sciences) ซึ่งล้วนมีการเรียนการ
สอนทีเ่น้นการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ด้าน
การวิจัยและชีวการแพทย์แบบบูรณาการ
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มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์แห่งนี้ 
เมื่อ พ.ศ. 2558 ได้รับการจัดอันดับให้เป็น
มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 5 ของ 
สหราชอาณาจักร อันดับที่ 8 ของยุโรป  
และอันดับที่ 41 ของโลก ปัจจุบันเมือง 
แมนเชสเตอร์ได้รับการขนานนามว่าเป็น
เมอืงแห่งวทิยาศาสตร์ของยโุรป มีนกัศึกษา
ไทยระดับปริญญาตรีและโทศึกษาอยู ่
ทั้งหมด 140 คน และมีความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิจัยกับมหาวิทยาลัยหลาย
แห่งในประเทศไทย

สถาบันวิจัยมะเร็งแห่งเคมบริดจ์ 
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
(Cancer Research UK Cambridge 
Institute, University of Cambridge)

พระภารกจิสดุท้ายในการเสด็จเยอืน
สหราชอาณาจักรครั้งนี้ คือ การเสด็จไป
ทรงงานทางวิชาการ ณ สถาบันวิจัยมะเร็ง
แห่งเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
(Cancer Research UK Cambridge 
Institute, University of Cambridge) 
ศาสตราจารย์ไซมอน ทาวาเร่ (Professor 
Simon Tavare) ผู้อ�านวยการของสถาบัน 
ถวายการบรรยายเกี่ยวกับวิทยาลัยชีว- 
สารสนเทศ (Bioinformatics School) ด้าน 
งานวิจัยมะเร็ง งานเกี่ยวกับนวัตกรรมของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การค�านวณในการรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งด้วยเลเซอร์ และการถ่ายภาพ
ด้วยกล้องขนาดเล็กขนาดเท่าแคปซูล 
ที่สอดเข้าไปในหลอดอาหารเพื่อตรวจ
หาความผิดปกติของเนื้อเยื่อ และท�าให้

 ศาสตราจารย์ เดวิด เรย์ (Professor 
David Ray) รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์และมนุษย์ และ
ศาสตราจารย์ด้านการแพทย์และต่อมไร้ท่อ 
สถาบนัพฒันามนษุย์ (Associate Dean for 
Research in Faculty of Medical and 
Human Sciences and Professor of 
Medicine and Endocrinology, Institute of 
Human Development) เป็นผูถ้วายรายงาน
เกี่ยวกับห้องทดลองเจเนติกส์ โครโมโซม
ชนิดเซลล์เดี่ยวและการประมวลผล ซึ่ง

สามารถเห็นเนื้อเยื่อที่ผิดปกติก ่อนจะ 
มองเห็นด้วยตาเปล่า วิธีนี้ใช้ต้นทุนต�่า  
มีประสิทธิภาพ และได้ผลดี

ต่อจากนั้น  ศาสตราจารย์ ริชาร์ด 
เจมส์ กิลเบิร์ตสตัน (Prof.Dr. Richard 
James Gilbertson) บรรยายเกีย่วกบัตาราง
การเรียนการสอน และแผนความร่วมมือ
กับวิทยาลัยวิทยาศาสตร ์การแพทย ์ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส�าหรับการสอนหลักสูตร 
“ชีวสารสนเทศ” ระดับปริญญาตรี และ 
หลัก สูตรระยะสั้น ตลอดจนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการร่วมกันในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์และการแพทย์ 
สถาบนัวจิยัมะเรง็แห่งเคมบรดิจ์ มกีลุม่วจิยั
หลายสาขาที่พบปะหารือกัน และร่วมกัน
ท�างาน เพื่อน�าข้อมูลของแต่ละกลุ ่มที ่
มีอยู ่เป็นจ�านวนมากมาแลกเปลี่ยนกัน  
แล้วจึงท�าการค�านวณและวิเคราะห์โดย 
วิธีทางคณิตศาสตร์ท่ีซับซ้อน จนกระท่ัง
สามารถน�าผลจากห ้องทดลองระดับ 
พื้นฐานไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้จริง  

การทรงงานทางวิชาการและการ
ร ่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาเรื่อง 
ความร่วมมือทางการแพทย์ ระหว่าง
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า- 
จุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัย
อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน มหาวิทยาลยั
แมนเชสเตอร์ และสถาบันวิจัยมะเร็ง 
แห่งเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์  
ณ สหราชอาณาจักร ในครั้งนี้ เป็นการ
พัฒนาบุคลากรในวงการการศึกษา 
ของประเทศไทย และเป็นประโยชน ์
ต่อวงการแพทย์ในการวิจัยเพื่อพัฒนา
วิธีการบ�าบัดรักษาโรคของผู้ป่วยชาว
ไทย 

สามารถให้ข้อมูลที่ละเอียดเฉพาะเจาะจง
ของผู้ป่วยแต่ละคน และจะช่วยให้แพทย์
สามารถเลือกการรักษาที่ดีที่สุด และมีผล
ข้างเคียงต่อยีนของผู้ป่วยน้อยที่สุด
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พระกรณียกิจในประเทศ

รวมใจถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ประชุม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิจุฬาภรณ์ได้จัดพิธีถวายพระพร
ชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช-
กุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษาครบ  
59 ปี วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยมี คุณหญิงลักษณาจันทร 
เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร และ 
ผูท้�าการแทนมลูนธิจุิฬาภรณ์ น�าเหล่าคณะผูบ้รหิาร และบคุลากร
ของมูลนธิจุิฬาภรณ์ สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ พร้อมทัง้ราชวทิยาลยั
จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ และ
เอกชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และส�านึก 
ในพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ที่ทรงปฏิบัต ิ
พระกรณยีกจิอนัทรงคณุประโยชน์ยิง่ต่อประชาชนและประเทศชาติ
ตลอดมา
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กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีสักการะศาลพระภูมิและ
ศาลเจ้าที ่พธิถีวายพระพรชยัมงคล และพธีิสงฆ์ การฟังสัมโมทนยีกถา
และปาฐกถาธรรม เรื่อง “สิ่งที่ชีวิตถามหา” โดย พระเทพโพธิวิเทศ 
(วีรยุทธ์ วีรยุทโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูต
สายอินเดีย-เนปาล รวมทั้งกิจกรรมอุทิศถวายเป็นพระกุศลต่างๆ  
อาทิ การบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย โครงการบ�าเพ็ญพระกุศล 
“โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง” 
การร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และเพื่อจัดซื้อ
เวชภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ส�าหรับโรงพยาบาล 
ส่วนขยาย 400 เตียง ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า- 
จุฬาภรณ ์

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการมูลนิธิจุฬาภรณ์ และ
การจ�าหน่ายสร้อยฝีพระหัตถ์ในโครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก” 
ผลิตภัณฑ์โครงการ “เซรามิก” ผลิตภัณฑ์จากโครงการ “ดร.น�้าจิต” 
(สมทบทนุมลูนธิจิฬุาภรณ์) และโครงการ “ดร.น�า้ใจ” (สมทบทนุมลูนธิิ
รักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์)

ในปัจจุบัน พระวิริยอุตสาหะขององค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ 
และความส�าเร็จของการที่ได้ทรงวางรากฐานให้หน่วยงานต่างๆ 
ด�าเนินงานอย่างบูรณาการ ส่งผลให้มูลนิธิจุฬาภรณ์เติบโต ขยาย
ขอบข่ายของการด�าเนินงานไปเป็นล�าดับ และน�าไปสู่การจัดตั้ง  
“ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์” ใน พ.ศ. 2559 เพือ่ยกระดบัให้เป็นสถาบนั
การศกึษาวจัิยด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการแพทย์ชัน้น�าของ
ภูมิภาค ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับสูงทางวิทยาศาสตร์ 
และการแพทย์ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อน�าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้า-

ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธาน 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นผู้น�าที ่

เข ้มแข็งในการขับเคล่ือนงานด ้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 

มาเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ ด้วย 

พระปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชน 

ได้มีโอกาสในการด�ารงชีวิตท่ีดี รวมถึง 

มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู ่ที ่

ดขีึน้ ทรงมพีระวสิยัทศัน์และพระนโยบาย

การทรงงานที่ชัดเจน และโปรดเกล้าฯ มีการ

ด�าเนินการด้านการวิจัย และพัฒนางาน

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

เน่ืองจากสถานการณ์การเกิดโรคต่างๆ  

ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จาก 

โรคติดเช้ือซึ่งแต่เดิมที่เคยเป็นกันมาก 

ในประเทศก�าลังพัฒนา ได้เปลี่ยนมา 

เป ็นโรคที่ เกิดจากการได ้รับสารพิษใน 

สิ่งแวดล้อมแทนเป็นส่วนใหญ่ 

องค ์ประธานมูลนิ ธิ จุฬาภรณ ์ 

โปรดเกล ้าฯ ให ้มีการจัดการประชุม

วิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

เป็นประจ�าทุกๆ 3-5 ปี เพื่อเฉลิมฉลอง 

พระราชวโรกาสส�าคญัต่างๆ ของพระบาท-

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นเวทีระดับ

นานาชาติให้นักวิทยาศาสตร์ไทย และ 

นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกได้มีโอกาส 

เผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ 

และประสบการณ์ และเพื่อประโยชน์ของ

การแสวงหาความร่วมมือกันต่อไป

ส�าหรับการประชุมวิทยาศาสตร์

นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครัง้ที ่8 จะมขีึน้

ในวันที่ 13-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ เพื่อถวาย

เป ็นราชสักการะแด ่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เนือ่งใน

โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช-

สมบัติครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  

พ.ศ. 2559 และเนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ วันที่  

12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 หัวข ้อของ 

การประชุมคือ “อนามัยสิ่งแวดล้อม: 

ความเช่ือมโยง ระหว่างสิ่งแวดล้อม  

สารเคมี และเชือ้ท่ีก่อโรค” (Environmental 

Health: Inter-linkages among the 

Environment, Chemicals and Infectious 

Agents) เนื่องด้วยองค์ประธานมูลนิธ ิ

จุฬาภรณ์ทรงเล็งเห็นว่า ความก้าวหน้าของ

ผลงานวิจัยต่างๆ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ที่จะมีการน�าเสนอ สามารถเชื่อมโยง

ศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม สารเคมี และ 

เชือ้โรคทีก่่อให้เกดิโรคต่างๆ เข้าด้วยกนัได้ 

ซึง่จะเป็นความรูท้ีส่ามารถน�ามาใช้ป้องกัน

และแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ของประเทศ ข้อมลูการศกึษาวจิยัต่างๆ ซึง่

เป็นความก้าวหน้าในแวดวงวิทยาศาสตร์

ของโลก และการแลกเปลีย่นประสบการณ์

ซึง่กนัและกนัของนกัวชิาการจากทกุมมุโลก 

นับเป็นโอกาสที่ดีของการเรียนรู้ส�าหรับ 

นักวิทยาศาสตร์ไทย 

การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่  8
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เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
องค์ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ
จัดการประชุม โปรดเกล้าฯ ให้ คุณหญิง 
ลักษณาจันทร เลาหพันธุ ์ รองประธาน
สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ ฝ่ายบรหิาร ด�าเนนิการ
เปิดการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ 
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้
เพื่อติดตามความคืบหน้าของการด�าเนิน
งานของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ท่ีให้การสนบัสนนุการประชมุ และเป็นการ
เตรียมความพร้อมเพื่อให้การด�าเนินงาน
ต่างๆ ลุล่วงไปด้วยดี

รูปแบบของการประชุมประกอบด้วย 
การปาฐกถาพิเศษ (Keynote lecture) การ
บรรยายพิเศษ (Plenary sessions) การ
สัมมนากลุ่ม (Symposium) การประชุม 
เชงิปฏิบติัการ (Workshop) และการประชมุ
แบบอภิปรายโต๊ะกลม (Round-table 
discussion) ส�าหรับการแสดงปาฐกถา
พิเศษนั้น ได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบล สาขาเคมี คือ ศาสตราจารย์ 
แอรอน ชิแชนโนเวอร์ (Professor Aaron 
Ciechanover) จากศูนย์วิจัยมะเร็งและ
ชีววิทยาหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีเทคเนียน-อิสราเอล 
เมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล จะแสดง
ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “เหตุใดโปรตีน 
ของเราจึงต้องถูกท�าลาย เพื่อให้คนเรามี
ชีวติอยู?่ ระบบการสลายโปรตนียูบคิวิตนิ  
จากกลไกพื้นฐานสู ่การเกิดโรคและ 
แนวทางการพฒันายา” (Why our proteins 
have to die, so we shall live? The 
Ubiquitin proteolytic system – from 

basic mechanisms thru human 
diseases and on to drug development)

ศาสตราจารย ์แอรอน ชิแชนโนเวอร ์ 

(Professor Aaron Ciechanover) ได้ค้นพบ

ระบบยูบิควิตินซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการ

สลายโปรตีนในเซลล์ การค้นพบนี้ท�าให้

ศาสตราจารย์แอรอน ชิแชนโนเวอร์ ได้รับ

รางวลัโนเบล สาขาเคม ีระบบยบูคิวตินิเป็น

ระบบส�าคัญที่ควบคุมคุณภาพการท�างาน

ของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยควบคุมการ

สลายโปรตีนภายในเซลล์ ความผิดปกติ

ของระบบระบบยูบิควิติน จะส่งผลให้เกิด

การสะสมของโปรตีนภายในเซลล์ ซึ่งอาจ

เป็นสาเหตขุองการเกดิโรคบางชนดิ รวมท้ัง

โรคมะเร็งและโรคความเส่ือมของระบบ

ประสาท เช่น พาร์กินสัน และอัลไซเมอร์ 

ผลงานวจิยันีม้ผีลอย่างสงูต่อการพฒันายา

เพื่อคุณภาพชีวิต และเพ่ือรักษาชีวิตของ

มนุษย์
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ผูท้ีจ่ะเข้าร่วมการประชุมฯ ยงัประกอบ

ด้วย วิทยากรซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ 

ช้ันน�าของนานาประเทศและองค ์กร

ระหว่างประเทศ จาก 16 ประเทศทั่วโลก 

อาท ิดร. พนูาม เคตราปาล ซงิห์ (Dr. Poonam 

Khetrapal Singh) ผู ้อ�านวยการใหญ่ 

องค์การอนามัยโลกประจ�าภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ดร. เคอร์ติส แฮร์ริส  

(Dr. Curtis C Harris) จากสถาบนัมะเรง็แห่ง

สหรัฐอเมริกา (National Cancer Institute, 

U.S.A.) ดร. นอร์เบร์ิท แฟรงค์ (Dr. Norbert 

Frank) จากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งเยอรมนี 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และมีผู้ตอบรับ

เข้าร่วมอีกกว่า 600 คน จาก 30 ประเทศ 

การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 นี้ จึงนับเป็น

เวทีส�าคัญที่เปิดโอกาสให้ผู ้เข ้าร่วม

ประชมุมโีอกาสได้รบัข้อมลูการศกึษาวิจยั

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยง

งานวิจัยสิ่งแวดล้อมเข้ากับสารเคมีที่น�า

มาใช้ในชีวิตประจ�าวัน และเชื้อก่อโรค 

อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถส�าหรับ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์

การแพทย์ การแพทย์และการสาธารสุข  

ในการวิจัยการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ด้านอนามยัสิง่แวดล้อมได้อย่างมีประสทิธิ- 

ภาพมากขึ้น ตลอดจนเป ็นโอกาสให ้

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักศึกษาระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกของไทยและ

นานาชาติ ได้ร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยของ

ตนสู่สาธารณะในรูปของการบรรยายและ

โปสเตอร์ด้วย

บรรยากาศของงานประชุมครั้งก่อน ๆ  ที่ผ่านมา
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 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงก่อตั้ง 
“กองทุนจุฬาภรณ์” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การด�าเนินงานทางการแพทย์และการสาธารณสุข ต่อมาได้
พระราชทานเงินทุนจุฬาภรณ์จ�านวน 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิจุฬาภรณ์” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 
ด้วยพระปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะน�าความก้าวหน้าและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของราษฎร

“มูลนิธิจุฬาภรณ์ ช่วยเหลือ...เพื่อปวงประชา”

• บ�าบัดทุกข์ผู้ป่วยยากไร้ ให้การ
รักษาทันทีแก่ผู ้เจ็บไข้ได้ป่วย ในกรณีที่ 
ผูป่้วยต้องได้รบัการรกัษาต่อเนือ่ง หรอืเป็น
โรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น มะเร็ง ให้
เป็นผู ้ป่วยในพระอนุเคราะห์ มอบเงิน
พระราชทานเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาล และมอบให้ครอบครัวด ้วย
ระหว่างที่ผู้ป่วยก�าลังรับการรักษา

• จัดหาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่จ�าเป็น จัดหาเวชภัณฑ์
ส�าหรับหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ 
และมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยแก่
โรงพยาบาลต่างๆ เช่น เครื่องดมยาสลบ 

เครื่องควบคุมการให้สารละลายและเลือด
โดยอัตโนมัติ

• สงเคราะห์ประชาชน บรรเทา
ความเดอืดร้อนแก่ผูป้ระสบสาธารณภยั
ทัว่ประเทศ ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น 
มอบถงุยงัชพีพระราชทาน จดัหน่วยแพทย์
พระราชทานออกตรวจรกัษาผูป่้วยในพืน้ที่
ภัยพิบัติ

• สร้างอนาคตให้เยาวชนไทยท่ี
ยากจน โดยมอบโอกาสทางการศึกษา 
อุปการะนักเรียนยากจนให ้ได ้ศึกษา 
เล่าเรียน และนักศึกษาให้สามารถจบ
ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

• พฒันาสิง่แวดล้อมและคณุภาพ
ชีวิต ด�าเนินโครงการพัฒนาชุมชน และ
โครงการฟื ้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่
ประสบภัยพิบัติและพื้นที่ห่างไกล ปลูกฝังให้
ราษฎรหวงแหนและรักษาสภาพแวดล้อม
ของท้องถิ่น

• ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ส่งเสริม
การใช้ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถ่ิน เพื่อ
สร ้างสรรค์งานศิลปกรรม และจัดท�า
โครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

กิจกรรมของมูลนิธิจุฬาภรณ์
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ภาพของความทกุข์ยิง่ใหญ่ภาพหนึง่ของมนษุย์ คอื ภาพของผูป่้วยทีท่นทกุข์
ทรมานเพราะโรคภยัรุมเร้า ทกุข์อืน่ใดยากจะหนกัเท่าทกุข์นี ้ภาพของความเจบ็ป่วย
ท�าให้ผูพ้บเหน็สลดใจได้เสมอ และเป็นสาเหตุให้ผูมี้จติเมตตาสงสารพยายามช่วยเหลอื
ผู้ป่วยโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง แม้มิใช่ด้วยการรักษาพยาบาล เพราะอาจไม่ได้มีความรู้ความ
ช�านาญโดยตรงดังเช่นแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ แต่หากสามารถ 
จัดหาหรือมีส่วนสนับสนุนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ�าเป็น โดยเฉพาะ
อปุกรณ์ทีม่คีวามทนัสมยั ย่อมเป็นประโยชน์มหาศาลเช่นกนัแก่ทัง้ผูใ้ห้การรกัษาและผูร้บั 
เพราะจะช่วยให้การรักษาเป็นไปได้สะดวกขึ้น ได้ผลมากขึ้น รักษาผู้ป่วยได้จ�านวนมาก
ขึ้น และในส่วนของผู้ป่วยนั้น ย่อมหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากความเจ็บปวด
หรือทรมานจะบรรเทาลง อันจะช่วยให้ผู้ป่วยมีก�าลังใจที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเป็น
สิ่งส�าคัญไม่น้อยกว่าการรักษาโดยแพทย์

กิจกรรมสาธารณกุศลประการ
หนึง่ของมลูนธิจิฬุาภรณ์ คือ สนับสนุน
การแพทย์ด้านการรักษาผู้เจ็บป่วย 
โดยการจัดหาอุปกรณ์จ�าเป ็นที่ 
ทันสมัยมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช-
กุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ ์

ทรงสนพระทัยในเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ี
สามารถน�ามาใช้เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ได้เสด็จไป
ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของแพทย์
วิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ทรงสนพระทัยเรียนรู ้ 
เกี่ยวกับการใช ้ยาดมสลบเดสฟลูเรน 
(Desflurane) ส�าหรับระงับความรู้สึกของ
ผูร้บัการผ่าตดั ยาเดสฟลเูรนเป็นยาดมสลบ
ชนิดแก๊ส ซึ่งเป็นความก้าวหน้าในปัจจุบัน 
และเริ่มมีการใช้กันแล้วในประเทศไทย 
ข้อดีของยานี้คือ น�าสลบได้เร็ว และผู้ป่วย
ฟื้นตัวได้ไว เส้นเลือดหัวใจขยายตัวไม่มาก 
เลือดที่ไปยังตับและไตไม่เปล่ียนแปลง  
ไม่กระตุ ้นให้หัวใจเต้นผิดปกติ การใช้ 
ยาเดสฟลูเรนในการผ่าตัดผู้ป่วยนอกจาก
จะท�าให้ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้น 

เครื่องมือแพทย์พระราชทาน
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ยังก ่อให้เกิดผลข้างเคียงที่น ้อยกว่า ต ่างจากยาชนิดอ่ืนท่ีต ้องใช ้เวลาในการ 
พักฟื้นนาน 

ต่อมาในเดอืนธนัวาคม องค์ประธาน
มูลนิธิจุฬาภรณ์พระราชทานเงินจาก 
มูลนิธิจุฬาภรณ์ให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ด�าเนินการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบ ชนิด 
Desflurane Flow-ic20 จ�านวน 7 เครื่อง 
เครื่องดมยาสลบนี้เป็นชนิด 3 ก๊าซ คือ  
ก๊าซออกซเิจน (O

2
) ก๊าซไนตรสัออกไซด์ (N

2
O) 

และอากาศ (Air) พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 
(Ventilator) เพื่อให้ยาและช่วยหายใจขณะ
ผ่าตัด ส�าหรับผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ข้อดี
ของเครื่องดังกล่าวคือ ใช้สะดวก สามารถ
ควบคุมระดับการดมยาสลบให้ตื้นหรือลึกได้ 
(โดยเปิดก๊าซให้ออกตามความเข้มท่ีต้องการ) 
สามารถควบคุมการหายใจ (ไม่ให้มีก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์คัง่) และอากาศเสยีหรอืก๊าซทีอ่อกจากลมหายใจผูป่้วย สามารถก�าจดั
ออกไปข้างนอกได้โดยผ่านทางท่อ ข้อเสียมีเพียงอย่างเดียวคือ เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูง

เครื่องดมยาสลบทั้ง 7 เครื่องนี้ ได้
พระราชทานให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
โรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 
และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
ที่จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ยังทรงมีพระ
เมตตาต่อชีวิตสัตว์ พระราชทานเครื่องนี้ 
ให้กับโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และที่จังหวัดนครราชสีมา
ด้วย ด้วยทรงเห็นว่า มีความปลอดภัยสูง
และมีผลกระทบต่อระบบการไหลเวียน
โลหิตค่อนข้างน้อย ช่วยให้สัตว์ท่ีป่วย 
ฟื ้นตัวได้เร็ว ทั้งนี้ เป็นการยกระดับ
มาตรฐานการรักษาของสัตวแพทย์ให้
ทัดเทียมกับการรักษาทางการแพทย์
ของมนุษย์ อีกทั้งเป ็นการน�ามาให้
บริการรักษาสัตว์ป่วยเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทยด้วย
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สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
กับงานพัฒนาชุมชน

โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ด�าเนินงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สถาบันส่งเสริม
การท�างานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านความเป็นอยู่ของราษฎร

 ส�านักกิจกรรมพิเศษของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีหน้าท่ีดูแลงานด้านกิจกรรม
พิเศษต่างๆ ที่เป็นงานพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
มีท่ีอยูอ่าศยั ทีท่�ากนิ และโอกาสประกอบอาชพี ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงมอบหมาย
ให้ส�านักกิจกรรมพิเศษร่วมพัฒนาชุมชนต่างๆ ในภาคใต้โดยดูแลโครงการจุฬาภรณ์
พัฒนา รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและส่งเสริม
ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา  
และนราธิวาส

 ทีจั่งหวดันครศรธีรรมราช โครงการซึง่มกีารด�าเนนิงานอยูใ่นหมูบ้่านจฬุาภรณ์
พัฒนา 1-4 เป็นโครงการครบวงจรในรปูแบบของการจดัสรรให้ราษฎรมทีีอ่ยูอ่าศยั พืน้ที่
ท�ากิน อาชีพ การสาธารณสุขและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 
ในอ�าเภอทุ่งใหญ่ ราษฎรที่ประสบอุทกภัย 100 ครอบครัว ได้รับที่ดินพร้อมบ้าน 1 ไร่

ส�าหรับอยู่อาศัยและที่ดินท�ากิน อีก 10 ไร่ 
เ พ่ือท�าการเพาะปลูก (ปาล ์มน�้ ามัน 
ยางพารา มะม่วง ส้มโอ) และเลี้ยงสัตว ์
ในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 อ�าเภอ
พิปูน ราษฎร 256 ครอบครัว ได้รับความ
ช่วยเหลือให้ได้ประกอบอาชีพในบริเวณ
พื้นที่เดิม ซึ่งนอกจากการท�าเกษตรกรรม 
(สวนยางและผลไม้) ซึ่งเป็นอาชีพหลักแล้ว 
ยงัได้รบัการส่งเสรมิให้เล้ียงปลา ท�าปศสุตัว์ 
และร่วมในโครงการส่งเสริมอาชีพที่มี 
การด�าเนนิงานเป็นกลุม่ เช่น อาชพีตดัเยบ็
เสื้อผ้า และผลิตสินค้าเซรามิก เป็นต้น 

 ที่อ�าเภอทุ่งใหญ่ ในเขตพ้ืนที่ 
ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาเสมด็จวน เป็นพืน้ที่
ของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 ราษฎร 
ได้รับที่ดินอยู่อาศัยครอบครัวละ 1 ไร่ และ
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พื้นที่อีก 15 ไร่ ส�าหรับท�าการเกษตร อนุรักษ์ป่า และปลูกป่าเศรษฐกิจ ราษฎรมีรายได้
จากไม้เศรษฐกิจด้วย แต่ต้องดูแลรักษาป่าไม้ของส่วนรวม พื้นที่ติดกันเป็นหมู่บ้าน 
จุฬาภรณ์พัฒนา 4 มีลักษณะเป็น “ป่าชุมชน” ราษฎรยากจน 100 ครอบครัว ได้รับที่ดิน
อยู่อาศัย 1 ไร่ ต่อครอบครัว และอีก 10 ไร่ ส�าหรับท�าการเกษตร (ปลูกยางพารา ไม้ผล 
พชืไร่) และยงัมพีืน้ทีส่่วนกลางทีเ่ป็นป่าชมุชน ซึง่มีการด�าเนนิการปลกูป่า เพือ่ฟ้ืนฟพูืน้ที่
ป่าเส่ือมโทรมควบคูก่บัการพฒันาชมุชน และราษฎรยงัได้รบัการส่งเสรมิในการประกอบ
อาชีพการเกษตรด้วย เช่น ได้รับพันธุ์ไม้ และบ่อปลา เป็นต้น

หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 ที่อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พ้ืนท่ีป่า
เสือ่มโทรมได้รับการฟ้ืนฟ ูและอนรุกัษ์ให้เป็นป่าเศรษฐกจิ โดยราษฎรไทยพทุธและมสุลิม
รวม 100 ครอบครัว ซึ่งได้รับที่ดินพร้อมบ้าน 1 ไร่ และที่ท�ากิน 10 ไร่ ส�าหรับแต่ละ
ครอบครัว นอกจากนี้ ราษฎรยังได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
นอกเหนอืจากการปลกูพชื ท�าปศสุตัว์และประมงอกีด้วย และท่ีโดดเด่นคือ การเพาะเลีย้ง
กล้วยไม้ และไม้ดอก ไม้ประดับ เช่น ดอกหน้าวัว เป็นต้น

ส่วนโครงการด้านการฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมและจดัการทรพัยากรป่าสงวนแห่งชาติ 
มีการด�าเนินงานฟื้นฟูที่ป่าดอนนาในอ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ของหมู่บ้าน 
จุฬาภรณ์พัฒนา 6 โดยพัฒนาป่าพรุให้เป็นแหล่งท�าประมงและเพาะพันธุ์ปลา โดยเฉพาะ
ปลาสลิด เพราะเป็นปลาชนิดที่ปรับตัวเข้ากับสภาพดินและน�า้ของพื้นที่โครงการได้

โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 ที่อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็นการ
จัดการป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสร้างเป็นสวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อม และพื้นที่สันทนาการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ไม่มีการน�าชาวบ้านเข้าไปอยู่
อาศัย เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่สวยงามไว้ เช่นกันกับท่ีหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 8  
ในอ�าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการปลูกป่าแทดแทนป่าเสื่อมโทรม  
โดยใช้วิธีปลูกป่าตามสภาพพื้นที่ คือ ปลูกแบบขั้นบันได หรือหว่านกล้าทางอากาศ 
โดยใช้เครื่องบินบังคับทางไกล หรือยิงเมล็ดพันธุ์เข้าไปในรอยแยกของภูเขา ตลอดจน
การอนุรักษ์ธรรมชาติเดิมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐานครบ ตลอดจนมีการปลูกไม้ผลแบบขั้นบันได และระบบวนเกษตร

ที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา ประชากร 142 
ครอบครัว ได้รับการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพท�าสวนยางพารา และโดยมีอาชีพ

เสริม คือ การท�าสวนผลไม้ เลี้ยงสุกรและ
สัตว์ปีก และรับจ้างท่ัวไป เช่นเดียวกับ
ราษฎรอีก 100 ครอบครัว ของหมู่บ้าน
จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ในอ�าเภอเบตง การ
เลี้ยงสุกรในพื้นที่นี้ได้ผลดี และมีการจัดตั้ง
เป็นสหกรณ์ผู ้เลี้ยงสุกรประจ�าหมู ่บ้าน  
ส่วนที่อ�าเภอกาบัง มีหมู่บ้านจุฬาภรณ์
พัฒนา 11 ราษฎรนับถืออิสลาม ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ปลูกยางพาราและ 
ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ รับจ้างท่ัวไป และท�า 
เคร่ืองเรือนไม้ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 
12 เป ็นหมู ่บ ้านอิสลามอีกแห ่งหนึ่ ง  
ตั้งอยู่ที่อ�าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  
มีจ�านวน 138 ครอบครัว ประกอบอาชีพ
หลักเป็นการท�าสวนยางพาราเช่นกัน และ
มีอาชีพเสริม ได้แก่ การปลูกไม้ผลและ 
พืชผักสวนครัว การเลี้ยงโค แพะ สัตว์ปีก 
ตลอดจนอาชีพรับจ้างและค้าขาย

หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาทั้ง 12 
แห่งนี้ ล้วนเป็นส่วนของโครงการฟื้นฟู
สภาพแวดล ้อมที่ เกี่ยวข ้องกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช ้
ประโยชน์อย่างได้ผล และเพื่อพัฒนา
ชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนในพืน้ที่
ห่างไกลของภาคใต้
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ผูท้รงคณุวฒุจิากประเทศไทยทีไ่ปร่วมงาน 
คือ ศาสตราจารย์ ดร. Kazuo Yamamoto 
รองอธิการบดฝ่ีายบรหิาร สถาบนัเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย ศาสตราจารย์ ดร. จงรัก  
ผลประเสริฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชาติ เจยีมไชยศร ี
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มลูนธิคิรูติะร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยี
แห่งเอเชยี มอบทนุวจิยั KWEF-AIT Research 
Grant ให้แก่อาจารย์ นกัวจิยั และนกัศกึษา
ระดับปริญญาเอก อายุไม่เกิน 40 ปี จาก
ประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม  
ในปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกจ�านวน 18 คน 
ทีไ่ด้รบัรางวลัทนุวจิยั KWEF-AIT Research 
Grant ประจ�าปี 2016 (KARG 2016) 
จ�านวน 18 ทุน จากประเทศไทย จ�านวน 
8 ทุน เวียดนาม 5 ทุน และอินโดนีเซีย  
5 ทุน แต่ละโครงการวิจัยได้รับเงินเป็น
จ�านวน 300,000 เยน

ดร. ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัย
ช�านาญการประจ�าห ้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยชีวีภาพ สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ 
ได้รับทุนวิจัยส�าหรับโครงการวิจัย เรื่อง 
“เทคนิคตรวจวัดทางดีเอ็นเอเพื่อสืบหา
แหล่งก�าเนิดมลพิษปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลจาก
ชุมชนและฟาร์มสัตว์ลงสู่แหล่งน�้า” ระยะ
เวลาโครงการ 1 ปี 

พิธีมอบรางวัลทุนวิจัย KARG 2016 
จัดขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีบันดุง เมือง 
บันดุง ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ในพิธี 
ดงักล่าว ศาสตราจารย์ ดร. Tjandra Setiadi 
จากสถาบันเทคโนโลยีบันดุง นาย Hiroshi 
Saito ประธานมลูนธิคิรูติะ และศาสตราจารย์ 
Kadarsah Suryadi อธิการบดีของสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งบันดุง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ 

โครงการวจิยัของดร. ขวญัรว ีสริกิาญจน เป็นการพฒันาวธิกีารตรวจวดัล�าดบั
เบสดีเอ็นเอ เพื่อบ่งบอกแบคทีเรียบางกลุ่มท่ีอาศัยอยู่เฉพาะในล�าไส้มนุษย์ และ
แบคทีเรียบางกลุ่มที่พบเฉพาะในล�าไส้ของสัตว์เลี้ยงในฟาร์มประเภทต่างๆ ได้แก่ 
สกุร โค และสัตว์ปีก เปน็ตน้ แบคทีเรียดงักล่าวจะปนเป้ือนมากับสิง่ปฏกิูลและมลูสตัว์ 
การใช้เทคนิคพีซีอาร์และพีซีอาร์เชิงปริมาณท�าให้จ�าแนกได้ว่า ปัญหาน�้าเน่าเสีย 
ในแหล่งน�้านั้น เกิดจากการปนเปื้อนของน�้าเสียจากชุมชนหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ  
และหากมีการปนเปื้อนจากแหล่งก�าเนิดมากกว่าหนึ่งแหล่ง วิธีการนี้สามารถบ่งบอก 
ได้ว่า การปนเปื้อนเกิดจากแหล่งก�าเนิดใดมากกว่ากัน เนื่องจากประเทศไทยประสบ
ปัญหาคุณภาพน�้าผิวดินเสื่อมโทรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าพารามิเตอร์โคลิฟอร์ม 
เกินมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง และคุณภาพน�้ายังมีแนวโน้มต�่าลงเรื่อยๆ 

เทคนิคที่พัฒนาขึ้นในโครงการวิจัยนี ้
จะสามารถน�าไปใช้ในการติดตามคุณภาพ
น�า้ในแม่น�า้ทีเ่ป็นผลจากการเลีย้งสตัว์และ
กิจกรรมอื่นๆ ของมนุษย์ เช่น น�้าในแม่น�้า
เจ้าพระยา และแม่น�้าท่าจีน เป็นต้น 

ข้อมลูทีไ่ด้นีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ 
ในการผลักดนัด้านนโยบายเพือ่การบรหิาร
จัดการทรัพยากรแหล่งน�้าอย่างยั่งยืน รวมถึงการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพเก่ียวกับ
ระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชน ระบบบ�าบัดน�้าเสียประจ�าบ้านเรือน และการจัดการของเสีย
จากฟาร์มเล้ียงสัตว์ งานวิจัยดังกล่าวจึงเป็นการส่งเสริมภารกิจของสถาบันวิจัย 
จุฬาภรณ์ที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

รับ “รางวัลทุนวิจัยจากมูลนิธิคูริตะ” ประเทศญี่ปุ่น
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ไอโซคริปโตเลพีน (isocryptolepine)  
เป็นสารประกอบโมเลกุลเล็กที่มีขนาดน�้าหนัก
โมเลกลุ 232.28 มสีตูรโครงสร้าง C

16
H

12
N

2 
และ

มีโครงสร้างดังแสดง (โครงสร้าง 1) เนื่องจาก 
ไอโซคริปโตเลพีนเป็นสารประกอบที่มีไนโตรเจน
อยู่ในโมเลกุล จึงจัดอยู่ในกลุ่มสารประกอบ 
อัลคาลอยด์ (alkaloid) ซึ่งพบได้แพร่หลาย 
ในธรรมชาติ สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ ่ม 
อัลคาลอยด์มีการน�ามาใช้อย่างแพร่หลายเป็น
เวลานานแล้วในการรักษาอาการเจ็บป่วยในรูปแบบของพืชสมุนไพร ไอโซคริปโตเลพีน 
ก็เช่นกัน

ไอโซครปิโตเลพนีเป็นสารอลัคาลอยด์ท่ีพบ
ได้ในพชืจ�าพวกไม้พุม่ Cryptolepis sanguinolenta 
ซึง่เป็นไม้พืน้เมืองแถบแอฟรกิากลางและแอฟรกิา
ตะวันตก ชาวพื้นเมืองใช้พืชชนิดนี้ในการรักษา
อาการป่วยต่างๆ เช่น การติดเชื้อจากเชื้อรา  
การปวดและอักเสบ และที่ส�าคัญคือ ไข้มาลาเรีย

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ท�าการศึกษาการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มนี้ โดยการ
สังเคราะห์สารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันทางโครงสร้าง (analogues) ในห้องปฏิบัติการ 

โดยกระบวนการทางเคมี ซึ่งท�าให้ได้สารอนุพันธ์รวมทั้งสิ้น 19 ตัวอย่าง และได้ท�าการ

ทดสอบการออกฤทธิ์ต้านมาลาเรียและมะเร็งในหลอดทดลอง ปรากฏว่า สารอนุพันธ์

หลายตวัทีส่งัเคราะห์ขึน้ ทีม่กีารเพิม่อะตอมของฮาโลเจน (halogen) เข้าไปในโมเลกลุ ให้

การสังเคราะห์และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของอนุพันธ์ของไอโซคริปโตเลพีน

ผลการยับยั้งเชื้อมาลาเรียและเซลล์มะเร็ง

ดีกว่าสารไอโซคริปโตเลพีนเดิม ในขณะที่
ความเป็นพิษต่อเซลล์ปอดปกติยังน้อยลง
ด้วย ซึ่งเมื่อน�ามาค�านวณค่าการออกฤทธิ์
จ�าเพาะต่อเชื้อมาลาเรียและเซลล์มะเร็ง 
เมื่อเทียบกับเซลล์ปกติ (selectivity index) 
พบว่าสารอนุพันธ์ 2 (ดังแสดง) มีค่า 
selectivity index ที่สูงกว่าสารที่สังเคราะห์
ได้ทุกๆ ตัวในกลุ่ม ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการปรับ
แต่งโครงสร้างของสารไอโซคริปโตเลพีน 
ที่เหมาะสม สามารถท�าให้ได้สารท่ียับยั้ง
มาลาเรียและมะเร็งได้ดีขึ้น และความเป็น
พิษของสารอนุพันธ์ดังกล่าวต่อเซลล์อื่นๆ 
ก็สามารถถูกปรับแต่งให้ลดลงได้ 

ผลงานค้นคว้าชิ้นน้ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร European Journal of Medicinal 
Chemistry (Eur. J. Med. Chem. 2015, 94, 56–62) และสามารถใช้เป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดงานวิจัย
ซึ่งอาจจะน�าไปสู่การพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางยาในอนาคตได้

(Synthesis and Study of the Biological Activities of Isocryptolepine Analogues)

ดร. ชาญศักดิ์ ทองซ้อนกลีบ (ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สังคราะห์) 
ดร. จ�าเรียง ธรรมธร (ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี)

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
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ในปัจจุบัน สถานการณ์ของโรคมะเร็งที่พบในประชากรไทย นับวันจะมีแนวโน้ม
สูงขึ้น นอกจากมะเร็ง 4 ชนิดที่พบบ่อยแล้วคือ มะเร็งที่ตับ ปอด ปากมดลูก และเต้านม 
ยังมีภัยเงียบถึงชีวิตที่เกิดจากมะเร็งอีกชนิดหนึ่ง คือ “มะเร็งช่องปาก”

มะเรง็ช่องปาก เป็นมะเรง็ท่ีเกดิขึน้ท่ีรมิฝีปาก มกัจะเป็นทีร่มิฝีปากล่าง ในช่องปาก
หรือช่องคอ จนถึงต่อมน�า้ลาย และต่อมทอนซิล พบได้มากในผู้ป่วยวัยกลางคนถึงอายุ
ประมาณ 60 ปี และโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ มะเร็งช่องปากสามารถ
รักษาได้ด้วยการผ่าตัด การฉายรังสี หรือเคมีบ�าบัด หากตรวจพบเร็ว ผู้ป่วยครึ่งหนึ่ง
สามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 5 ปี แต่สาเหตุส่วนหนึ่งของการไม่ทราบว่าป่วยเป็นมะเร็ง
ชนิดน้ี คอื ไม่รูจ้กัอาการเริม่แรก ดังนัน้ การตรวจพบต้ังแต่ในระยะแรกจงึเป็นปัจจยัส�าคญั
ของการรักษา

ในโอกาสวนัคล้ายวันประสูต ิศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ-
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จะจัดท�า
โครงการบ�าเพ็ญพระกุศล เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสตรวจคัดกรอง 
โรคมะเร็งอย่างจริงจัง ตลอดจนได้รับการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ โดยคณะแพทย ์
ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งพร้อมใจถวายงาน 

สนองพระปณิธานท่ีทรงหวังให้ประชาชน 
ชาวไทยทุกระดับห่างไกลจากโรคมะเร็ง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โ ค ร งกา รบ� า เพ็ญพระกุ ศล ใน  
พ.ศ. 2559 นี้ เป็นการให้ความส�าคัญต่อ
การป้องกันการเกิดโรคมะเร็งช่องปาก 
ซึ่งเป็นมะเร็งที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่  
การเคี้ยวหมาก และการมีแผลในช่องปาก
เรือ้รงั ด้วยการรณรงค์ให้ความรูแ้ก่ประชาชน 
ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการตรวจ
สุขภาพช่องปากและฟันเป็นประจ�า และ
อันตรายจากการสูบบุหรี่ ทั้งนี้ เพื่อลด
อัตราเส่ียงของการเกิดโรคมะเร็งช่องปาก 
นอกจากนี ้โครงการยงัมุง่เน้นด้านการศกึษา
วิจัยต่างๆ รวมทั้งการค้นหาองค์ความรู้
ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ในการตรวจคัดกรอง
มะเร็งช่องปากส�าหรับประชาชนชาวไทย

โครงการ “ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก
ในระยะก่อนเป็นมะเร็ง”

•  มะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในของไทย

•  มะเร็งที่พบในเพศชายมากที่สุด คือ  

 มะเร็งปอด และมะเร็งตับ 

•  ในสตรีจะพบมะเร็งปากมดลูก 

 และมะเร็งเต้านมมากที่สุด

• มะเร็งช่องปาก พบมากติดอันดับ 1 ใน 10

แพทย์หญิงฝนทิพ แจ้งแสง

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
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โครงการ “ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง” รับสมัครประชาชน อายุ 18-70 ปี 
ให้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จนกว่าจะได้กลุ่มเป้าหมายครบ 2,000 คน  
ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ท่ีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2576-6600-5  
เวลา 08.00 -16.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
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ธารน�้าใจเพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์  
ผู้ท�าการแทนมูลนิธิจุฬาภรณ์ รับมอบเงิน
การกุศลสมทบทุนการด�าเนินงานมูลนิธิ
จุฬาภรณ์ จ�านวน 100,000 บาท จาก  
นางพุทธชาติ มุกดาประกร ผู้อ�านวยการ
มูลนิธิพลังสร ้างสรรค์นวัตกรรม เมื่อ 
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ สถาบันวิจัย 
จุฬาภรณ์ 

ทั้งนี้ มูลนิธิจุฬาภรณ์ขอขอบคุณ
ในธารน�า้ใจทัง้จากหน่วยงานและบคุคล
ต่างๆ ที่ร่วมเป็นพลังให้มูลนิธิก้าวหน้า
ต่อไปดงัพระปณธิานองค์ประธานมลูนิธิ
จุฬาภรณ ์  ในการด�าเนินกิจกรรม
สาธารณกุศลต่างๆ เพื่อประโยชน์และ
ความสุขของพี่น้องชาวไทย

การบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติ (พฤษภาคม-มิถุนายน 2559)

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รบัความร่วมมืออย่างดเียีย่มสม�า่เสมอจากสถาบนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดบันานาชาต ิสถาบนั
เหล่านีไ้ด้ส่งผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ มาเป็นวทิยากรให้ความรูท้ีท่นัสมยัแก่นกัวจิยัของสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ คณาจารย์ และนกัศกึษา
ของสถาบนับณัฑติศกึษาจฬุาภรณ์ การทีน่กัวชิาการไทยมโีอกาสเรยีนรูแ้ละแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัวทิยากรระดบัโลก เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการที่จะน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อประเทศไทย

ด้านชีววิทยาเซลล์ระดับโมเลกุล

ศาสตราจารย์ George Banting ผู ้เชี่ยวชาญด้าน
ชีววิทยาเซลล์ระดับโมเลกุล (Molecular cell biology) และ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ของมหาวิทยาลัย 
บรสิตอล สหราชอาณาจกัร ได้มาบรรยายเรือ่ง “Tetherin: a protein 
with an unusual topology and multiple roles (including 
restricting the release of HIV from infected cells)” ซึ่งเป็นงาน
วิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ Membrane traffic pathways ในเซลล์ของ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (mammalian cells) ศาสตราจารย์ George 
Banting ได้ศึกษาเกี่ยวกับโปรตีนประเภท integral membrane 
proteins โดยเฉพาะโปรตนี membrane protein tetherin (CD317) 
ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการควบคุมกลไกเพื่อยับยั้งการปลดปล่อย
ไวรัสชนิดที่มีเยื่อหุ้ม (enveloped viruses) รวมถึงไวรัส HIV ด้วย 
การวิจัยนี้จะสามารถน�าไปสู่การค้นพบวิธีการรักษาโรคอื่นๆ ได้
ในอนาคต
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ด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์

ศาสตราจารย์ Tim Gallagher  
ผูเ้ชีย่วชาญด้านอนิทรย์ีเคม ีและคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย 
บริสตอล สหราชอาณาจักร บรรยาย 
ในหัวข้อ “Contemporary Challenges  
and Opportunities within Drug Discovery” 
ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการใน
การพฒันายา โดยยกตวัอย่างกระบวนการ

และเทคนคิในการปรบัปรงุโครงสร้างของโมเลกลุอินทรย์ีเคมขีนาดเลก็ให้มปีระสทิธภิาพ 
และคุณภาพเชิงเภสัชวิทยาที่ดีขึ้นด้วย

และต่อมา ศาสตราจารย์ ดร. Biing-Jiun Uang ผู้เช่ียวชาญด้านอินทรีย์
สงัเคราะห์ จาก National Tsing Hua University ของไต้หวนั บรรยายเรือ่ง “Auxiliary-
based enantioselective C-C bond formation and the application to natural product 
synthesis” เนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนากระบวนการสร้างพันธะระหว่างคาร์บอนท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงทางด้านสเตอริโอเคมี โดยใช้สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรืออนุพันธ์ที่มี
โครงสร้างหลักที่พัฒนามาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นตัวช่วย ตลอดจนตัวอย่างของ 
การใช้กระบวนการที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ในการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. Naoki Saito ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ
จาก Meiji Pharmaceutical University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาประเทศไทย 
เพ่ือหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาสตราจารย์ ดร. Naoki Saito ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายที่สถาบันวิจัย 
จุฬาภรณ์ด้วย หัวข้อการบรรยาย คือ “Chemistry of antitumor isoquinoline marine 
natural products: Total synthesis of (-)-renieramycin T” ซึ่งเกี่ยวกับการค้นหาสาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล กลุ่มวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร. Naoki Saito สนใจศึกษา
สารในกลุ่มไอโซควิโนลิน (isoquinoline) ที่ค้นพบจากสิ่งมีชีวิตในทะเล เช่น ฟองน�้า  
ซึ่งแสดงฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส�าคัญในการต้านมะเร็ง สารกลุ่มนี้ปกติแล้วจะสกัดออกมาได้
ในปริมาณน้อยมาก และมีโครงสร้างทางเคมีที่ซับซ้อนเปล่ียนแปลงได้ง่ายในระหว่าง
กระบวนการสกัดแยก คณะผู้วิจัยได้ค้นพบวิธีการใช้ปฏิกิริยาทางเคมีสกัดสารท่ีมีความ
เสถียรในปริมาณที่มากขึ้น ตลอดจนสามารถพัฒนาวิธีการสังเคราะห์สารอนุพันธ์ของ
สารที่ค้นพบนี้ด้วย

ต่อมา ได้มีการบรรยายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการพัฒนายารักษาโรคจากสาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มี 
ชื่อเสียงด้านนี้อีกเช่นกัน คือ ศาสตราจารย์ 
ดร. Raymond J. Andersen จาก
มหาวิทยาลัย University of British 
Columbia ประเทศแคนาดา ผูซ้ึง่มผีลงาน
ศึกษาวิจัยทางด้านเคมีชีวภาพ (Chemical 
b io logy )  โดยเฉพาะที่ เ ก่ียวข ้องกับ 
กลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร
ต่างๆ และยังเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
กองบรรณาธิการวารสารที่มีชื่อเสียง เช่น 
Journal of Natural Products ด้วย ซึ่งเป็น
ทีย่อมรบัทัว่โลกด้านงานวจัิยสารผลติภัณฑ์
ธรรมชาติ 

ศาสตราจารย์ ดร. Raymond J. 
Andersen บรรยายเรื่อง “Sponging off 
Nature for New Drug Leads” เกี่ยวกับ
ความส�าคัญของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
จากสตัว์ทะเลทีไ่ม่มกีระดกูสนัหลงั (Marine 
invertebrates) เช่น ฟองน�้า และเพรียง 
หัวหอม โดยเลือกเฉพาะสารที่ออกฤทธิ์ 
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ในการฆ่าเซลล์มะเรง็ทีด่ ีมาท�าการศกึษาเจาะลกึถงึกลไกในการฆ่าเซลล์มะเรง็ เนือ่งจาก
สารที่แยกได้จากแหล่งธรรมชาตินั้นมีปริมาณน้อยมาก คณะวิจัยจึงได้ท�าการสังเคราะห์
ทางเคมี (Total synthesis) ของสารที่ออกฤทธิ์ดีที่เป็นสารน�าร่องในการพัฒนายา (Lead 
compound) พร้อมทั้งได้จดสิทธิบัตรของสารต้านโรคมะเร็งหลายใบ และให้ใบอนุญาต
สทิธบิตัร (Patent license) แก่บรษิทัยาเอกชนในการผลติยารกัษาโรคมะเรง็ เช่น สารกลุม่ 
Bisphenol derivative ใช้รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และยังมีสารบางชนิดที่อยู่ใน
ระหว่างการทดลองทางคลินิกเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเช่นกัน

สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นสิ่งที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สนใจศึกษาเป็นอย่างมาก 
ด้วยเหตนุีน้กัวทิยาศาสตร์ของสาธารณรฐัประชาชนจนี ศาสตราจารย์ ดร. Xiaoguang 
Lei จาก Peking University จงึได้รบัเชญิให้มาบรรยายด้วย ในหัวข้อ “Complex Natural 

Product as a Driving Force for Discoveries in Organic 
Synthesis and Chemical Biology” 

ศาสตราจารย์ ดร. Xiaoguang Lei มีผลงานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารแนวหน้าของโลก เช่น Journal of the 
American Chemical Society และ Angewandte Chemie 
International Edition เน้นงานวิจัยด้านการสังเคราะห ์
ทางเคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพ 
ที่น่าสนใจ และด้านเคมีชีวภาพท่ีเกี่ยวข้องกับกลไก 

การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารต่างๆ  
ได้ท�าการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ทางเคมี
ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีความ 
ซับซ้อนของโครงสร้างทางเคมี เช่น กลุ่ม 
ไดเทอร์ป ินอยด์ (Diterpenoid) และ 
อัลคาลอยด์ (Alkaloid) เพื่อน�าสารที่
สังเคราะห์ได้ไปศึกษาเจาะลึกถึงกลไก 
การออกฤทธิ์ชีวภาพ เช่น การควบคุม
โปรแกรมการตายของเซลล์ และการต้าน
การอักเสบ สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
และอนุพันธ์บางชนิดก�าลังอยู่ระหว่างการ
ทดลองทางคลินิกเบื้องต้น เพื่อพัฒนา 
ให้เป็นยารักษาโรคมะเร็ง 

ศาสตราจารย์ ดร. Xiaoguang Lei  
ยงัแสดงเจตจ�านงจะสร้างเครอืข่ายงานวจิยั
ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์อีกด้วยในอนาคต 

กิจกรรม Roadshow

เพื่อประชาสัมพันธ์บริการทางการ
แพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และการ
จัดตั้ง “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนขยาย 400  
เตียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหา ภู มิพลอดุลย เดช  
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จึงได้จัดกิจกรรม 
Roadshow (Together We Make It 
Possible) ภายใต้แนวคิด “รักษ์สุขภาพ
กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ ”  
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ณ ห้างเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และเซ็นทรัล พลาซ่า สาขา
พระรามเก้า แจ้งวัฒนะ และอยุธยา ซิตี้ พาร์ค ทุกวันศุกร์ เสาร์ 
อาทิตย์ ตลอดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 

วิ่งเพื่อแม่

หน่วยการแพทย์ผสมผสานผู้ป่วย
มะเร็งและญาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  
จัดกิจกรรม RUN FOR MOM “วิ่งเพื่อ
แม่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2559 นอกจากเพื่อให้บุคลากรและ
ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษตัรย์ิแล้ว กจิกรรมนี้
ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมงานด้วย 
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คอนเสิร์ตการกุศล

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล “The 
Possible Dream” ศิลปินนักร้องและผู้อยู่ในวงการบันเทิงร่วม
ถ่ายทอดบทเพลงดังอมตะ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ 
และจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ส�าหรับโรงพยาบาลส่วนขยาย 
400 เตียง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช

ในงานคอนเสร์ิตนี ้มีนกัร้องมากมายพร้อมด้วยศลิปินรบัเชญิ 
ซึ่งได้มาร่วมให้ความบันเทิงด้วยบทเพลงประทับใจ คอนเสิร์ตการ
กุศลนี้มีขึ้นที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 
แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 

พิธีไหว้ครู 2559

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ รักษาการอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2559  
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

พิธีอันดีงามนี้ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งมีพระคุณ 
ในการอบรมสัง่สอนและประสทิธ์ิประสาทวทิยาการแก่ศษิย์ทัง้หลาย ตลอดจนเพือ่ความ
เป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ กิจกรรมในพิธีประกอบด้วย การกล่าว 
บทไหว้ครูและค�าปฏิญาณตนของนักศึกษา การแสดงของนักศึกษา การน�าพานดอกไม้
และพวงมาลัยมอบแด่คณาจารย์โดยผู้แทนนักศึกษา และพิธีเจิมหนังสือเรียนเพื่อความ
เป็นสิริมงคล 

ในช่วงท้ายของพิธี ประธานในพิธีได้กล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่นักศึกษา 
ทุกชั้นปีที่เข้าร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้โดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมกับผู้บริหาร คณาจารย์ 
และพนักงานของสถาบันด้วย

เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ในนามของสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ 
ดร. ธณัฐฏ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี พร้อม
คณาจารย์ พนกังาน และนกัศกึษา ได้ร่วมถวายเครือ่งสงัฆทานและ
เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจ�าปี พ.ศ. 2559 แก่
พระภกิษสุงฆ์ วดัเทวสนุทร (เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ) ส�าหรบัใช้จดุบชูา
พระพุทธปฏิมาและเพื่อใช้ส่องสว่างในการศึกษาและปฏิบัติธรรม
ขณะจ�าพรรษาอยู่ที่วัด 
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ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิจุฬาภรณ์” 

สามารถสนับสนุนได้ด้วยวิธีดังนี้

	 เงินสด น�าส่งโดยตรงที่ ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ ชั้น 2 
อาคารบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งรับใบเสร็จรับเงิน

	 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์ เลขที่บัญชี  
026-2-52296-1 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์  
สาขารามาธิบดี และส่งหลักฐานการบริจาคพร้อมที่อยู่ไปที่ 
โทรสาร 0-2553-8527 เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

	 สั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ในนามมูลนิธิจุฬาภรณ์ และส่ง 
หลกัฐานทางไปรษณย์ีไปทีม่ลูนธิจิฬุาภรณ์ เพือ่รบัใบเสรจ็รบัเงนิ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2553-8697-8

จัดท�าโดย	 มูลนิธิจุฬาภรณ์		 ท่ีปรึกษา	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 นายแพทย์เกษม	 วัฒนชัย	 เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์	 และ									
คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	 และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์		 ผู้จัดท�า	 คณะท�างานวารสาร 
มูลนิธิจุฬาภรณ์	 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	กรุงเทพมหานคร	10210

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

สานสายใย

“มูลนิธิจุฬาภรณ์”
ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย	 ผู้เจ็บป่วย	 ผู้ยากไร้	 ผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนการศึกษา	 และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ดร.น�า้จิต
โครงการหารายได้เพื่อการกุศล

สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ-
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรง
พบเห็นความทุกข์ยากล�าบากของราษฎรอยู่เป็นนิจ และทรง
ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้ป่วยยากไร้โดยเฉพาะ 
ผูป่้วยโรคมะเรง็ จงึทรงมพีระด�ารใิห้จดัท�า โครงการ “ดร.น�า้จติ” 
เพือ่สาธารณกศุล ร่วมโดยเสดจ็พระกศุลเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์ ภายใต้
ชื่อผลิตภัณฑ์ “ดร.น�้าจิต” รายได้จากการจ�าหน่ายสมทบทุน 
มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่างๆ 
ของประเทศไทย 

เสื้อโปโลลายภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมลายเซ็นพระนาม
ราคา 400 บาท

ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของโครงการ คือ เส้ือโปโลลายภาพวาด 
ฝีพระหัตถ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า-
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลายเซ็นพระนาม  
เพื่อจ�าหน่ายในการหารายได้สมทบทุนของโครงการ

ผู ้ที่สนใจสามารถเลือกชมเสื้อโปโลลายภาพวาด 
ฝีพระหตัถ์ และผลติภณัฑ์ต่างๆ ของ “ร้าน ดร.น�า้จติ – น�า้ใจ” 
ได้ท่ี พระต�าหนักจักรีบงกช จ.ปทุมธานี, โรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
หลักสี่ และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จตุจักร 

สอบถามข้อมูลได้ที่ พระต�าหนักจักรีบงกช จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ 0-2598-6635, 0-2598-2976, 092-682-1100
ติดตามข่าวสารทาง www.facebook.com/dr.namjit

สานสายใย


