


“โรคมะเร็ง” เป็นปัญหาด้านการสาธารณสุขขั้น

รุนแรงที่คุกคามชีวิตของประชากรโลกจ�านวนมากมาอย่าง

ยาวนาน องค์กรด้านการสาธารณสุขทั่วโลกจึงได้ให้ความ

ส�าคัญต่อการต่อสู ้กับโรคนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ 

การรักษาและการบริการแก่ผู ้ป ่วยมะเร็งบนพื้นฐานของ 

สิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยเพื่อรักษา ป้องกัน และ

สร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคร้ายแรงนี้

อนุสนธิจากความเพียรพยายามร่วมกันของนานา

ประเทศในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง Professor Dr.David Khayat  

ผู ้เช่ียวชาญด้านมะเร็งวิทยาชาวฝรั่งเศส ได้ผลักดันให้เกิด

รางวัลประกาศพระเกียรติคุณระดับนานาชาติ

แด่เจ้าฟ้าผู้ทรงอุทิศพระองค์เพ่ือต่อต้านมะเร็ง

พิธีลงนามในกฎบัตรฯ ครั้ งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่  

4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2543 ณ ท�าเนียบประธานาธิบดี

สาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส ในโอกาสการประชุม World 

Summit Against Cancer ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ 

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในฐานะองค์ผู้แทน

กฎบัตรแห่งกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็ง (La Charte 

de Paris contre le cancer) ขึ้น ในปีพุทธศักราช 2543  

โดยการสนับสนุนของอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

Mr.Jacques Chirac และอดีตผู้อ�านวยการใหญ่ขององค์การ 

ยูเนสโก Mr.Koichiro Matsuura เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆ 

และสาธารณชนให้ความส�าคญัต่อการหาหนทางพชิติโรคมะเรง็ 

อันเป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์ร ่วมกันว่าจะมุ ่งม่ันต่อสู ้ 

โรคมะเร็ง โดยรับรองว่าการรักษาโรคมะเร็งเป็นส่วนหนึ่งของ 

สิทธิมนุษยชน

ของประเทศไทยทรงลงพระนามในกฎบัตรดังกล่าว ร่วมกับ 

Mr.Jacques Chirac อดตีประธานาธบิดสีาธารณรฐัฝรัง่เศสและ 

Mr.Koichiro Matsuura อดีตผู้อ�านวยการใหญ่ขององค์การ 

ยูเนสโก รวมทั้งผู ้แทนรัฐบาล องค์การวิจัยโรคมะเร็ง และ 

องค์กรอิสระต่างๆ กว่า 100 แห่ง

Grand Prix de la Charte de Paris 2020

ภายใต้กฎบัตรแห่งกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็ง

(La Charte de Paris contre le cancer)
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ในห้วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ได้มีการเปิดให้นานา

ประเทศ ซึง่มอีบุติัการณ์การเกดิโรคมะเรง็ต่างๆ กนั ร่วมลงนาม

ในกฎบัตรฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์และ

นโยบายระดับชาติในการต่อต้านโรคมะเร็งในประเทศต่างๆ  

อนัจะท�าให้เกดิการบรูณาการทางด้านนโยบาย ด้านการท�างาน

และงบประมาณอย่างครอบคลุมในทุกมิติ และกระตุ้นให้เกิด 

การท�าวิจัยและการพัฒนา การก�าหนดมาตรการในการป้องกัน 

การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัยโรคแต่เนิ่นๆ และการเข้าถึง 

การบ�าบัดรักษาโดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย

ภายใต้กฎบตัรแห่งกรงุปารสีว่าด้วยการต่อต้านมะเรง็นี้ 

สถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีส Institut International de 

Cancérologie de Paris (หน่วยงานส่งเสรมิการต่อต้านโรคมะเรง็ 

และสนบัสนนุการด�าเนนิการทีมุ่ง่เน้นการวจิยั การแพทย์ ภารกจิ

ทางด้านสังคม และงานสาธารณกุศล ในการดูแลรักษาสุขภาพ

กายใจของผู้ป่วยและครอบครัว) ในนามของคณะกรรมการ 

กฎบัตรฯ ยังได้มีการพิจารณามอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ 

บคุคลผูอ้ทุศิตนเพ่ือต่อต้านมะเร็ง (Grand Prix de la Charte 

de Paris) แก่บุคคล/องค์กรที่มีบทบาทส�าคัญด้านการต่อต้าน

มะเรง็อนัเป็นทีป่ระจกัษ์ เป็นประจ�าทุกปี ซึง่ถอืเป็นรางวลัระดบั

โลกและเป็นสัญลักษณ์ส�าคัญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

คณะกรรมการกฎบัตรฯ ได้ติดตามการทรงงานของ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

ที่ทรงอุทิศพระองค์ด้วยความมุ่งม่ันในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง 

ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษ 

ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล ทรงก่อต้ังสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ

ศนูย์วจิยัและศกึษาบ�าบดัโรคมะเรง็ ซึง่พฒันาไปเป็นโรงพยาบาล

จุฬาภรณ์ เพื่อพันธกิจด้านการวิจัย การบ�าบัดรักษาโรคมะเร็ง 

และให้โอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างกว้างขวางแก่

ประชาชนทุกกลุ ่ม เพื่อช ่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง 

โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส

การมอบรางวัลบุคคลผู้อุทิศตนเพ่ือต่อต้านมะเร็ง 

ประจ�าปีพุทธศักราช 2563 อันเป็นศุภวาระแห่งการเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 20 ปี ของการลงนามในกฎบัตรฯ นี้ คณะกรรมการ 

กฎบัตรฯ จึงขอพระราชทานพระอนุญาตทูลเกล้าฯ ถวาย

รางวัลแด่พระองค์ เพ่ือประกาศพระเกียรติคุณและยกย่อง 

ในพระปณิธานที่มุ ่งมั่นในการช่วยเหลือประชาชน ซ่ึงนับเป็น 

ครั้งแรกที่มีการพิจารณามอบรางวัลฯ น้ีให้แก่บุคคลส�าคัญ 

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน 

วรขัตติยราชนารี ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลประกาศ

เกียรติคุณบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็ง แห่งพุทธศักราช 

2563 (Grand Prix de la Charte de Paris 2020) จาก

คณะกรรมการกฎบัตรแห่งกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้าน 

โรคมะเร็ง (La Charte de Paris contre le cancer) ณ ราชวิหาร

แห่งพระราชวังแวร์ซายย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่  

3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 800 คน 

ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีชื่อเสียงจาก 
ทั่วโลก ผู้แทนสมาคม สถาบันและองค์กรระหว่างประเทศด้าน
การต่อต้านโรคมะเร็ง และผู้เชี่ยวชาญจากวงการแพทย์ รวมถึง
กลุ่มบุคคลในวงสังคมชั้นสูงของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

ภายในพิธี Professor Dr.David Khayat ประธาน 
สถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีส ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล 
ได้กล่าวถวายสดุดีและประกาศพระเกียรติคุณแด่เจ ้าฟ้า 

ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อต่อต้านมะเร็ง ใจความตอนหนึ่งว่า 

“...พระองค์ทรงสนพระทัยในประเด็นที่เกี่ยวกับเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พืชสมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย 

ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศก�าลังพัฒนา และที่ส�าคัญเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นเหตุผลท่ี 

ใต้ฝ่าพระบาททรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลในครั้งนี้ ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ 

ทรงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อบทบาทของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ”

นอกจากนี้ Professor Dr.Khayat ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนต่างประเทศด้วยว่า 

“...ชาวไทยจงภูมิใจทีมี่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นองค์ผู้น�าในการท�าสงครามต่อต้านโรคมะเร็ง...

...ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกท่ีร่วมลงนามก่อตั้งและยึดมั่นในค่านิยมแห่งกฎบัตรแห่งกรุงปารีส  

เป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีเย่ียม มีแพทย์และบุคลากรด้านมะเร็งที่มีความสามารถ และมีช่ือเสียง 

เป็นที่ยอมรับ...

...สามารถมีบทบาทในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยการให้ความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้และด้าน

ทุนทรัพย์แก่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ซึ่งหลายๆ ประเทศยังมีขีดความสามารถทางการแพทย์ที่จ�ากัด”

การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลอันทรงเกียรตินี้ แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในระดับสากล

ในการเป็นองค์ผู้น�าการต่อต้านโรคมะเร็งในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
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รางวัลประกาศเกียรติคุณ 

บุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็ง 

Grand Prix de la Charte de Paris 

บุคคลส�าคัญที่ ได้รับรางวัล Grand Prix de la Charte de Paris

Prince Masahito Hitashi

แห่งประเทศญี่ปุ่น

องค์ประธานมูลนิธิวิจัยโรคมะเร็ง

พุทธศักราช 2559

Her Royal Highness Princess Lalla Salma

แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก

องค์อุปถัมภ์มูลนิธิลัลลา ซัลมา

องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรเพื่อต่อต้านมะเร็ง

พุทธศักราช 2553

Mr.Jean-Pierre Raffarin

อดีตนายกรัฐมนตรี

แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2563

ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล Grand Prix de la Charte de Paris

Professor Dr.David Khayat 

ประธานสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีส

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งวิทยาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ด�ารงต�าแหน่ง

ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ที่ Texas University และ MD Anderson Center ของ

สหรัฐอเมริกา และอดีตประธานสถาบันมะเร็งแห่งชาติฝรั่งเศส 

Professor Dr.David Khayat เป็นผู้ริเริ่มให้มีการประชุมสุดยอดโลกเพื่อ 

การต่อต้านมะเร็ง (The World Summit Against Cancer – WSAC) โดยการสนับสนุนของ 

UNESCO และการร่วมลงนามในกฎบัตรแห่งกรงุปารสีว่าด้วยการต่อต้านมะเรง็ (La Charte 

de Paris contre le cancer) ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

รางวลัระดับสากลสูงสุด ส�าหรบัการต่อสู้กบัโรคมะเร็ง โดย

สถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีส ในนามของคณะกรรมการ 

กฎบัตรฯ พิจารณามอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นประจ�าทุกปี 

ให้แก่บุคคล/องค์กรที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

รวมท้ังงานด้านวิชาการและสังคมสงเคราะห์ ท่ีมีบทบาทส�าคัญ 

ต่อการป้องกันโรคมะเร็ง และการปกป้องผู้ป่วยโรคมะเร็ง
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ด้วยส�านึกในพระกรุณาธิคุณของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ไทย ท่ีทรงมี 

พระวิริยอุตสาหะและทรงเสียสละอุทิศพระองค์เพื่อการต่อต้านกับโรคมะเร็ง 

ท้ังปวง นับตั้งแต่การศึกษาวิจัยด้านมะเร็ง การบ�าบัดรักษา การป้องกันโรค  

การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการ

ศึกษาและองค์กรด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ การจัดท�า

โครงการระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง และการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านโรคมะเร็ง

ต่างๆ เพื่อทรงปกป้องประชาชนให้ห่างไกลจากภัยมะเร็งในทุกวิถีทาง ตลอดระยะ

เวลาการทรงงานมากว่า 3 ทศวรรษ อันเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติ 

ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ อันน�าไปสู ่การเทิดทูนสดุดีพระเกียรติคุณจาก

ประชาคมโลก และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลระดับนานาชาติมาอย่าง 

ต่อเนื่องในหลายวาระ รวมถึงการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ 

นับเป็นการสะท้อนถึงการทรงงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ 

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

ในการผลักดันงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

ของคนไทย

พระกรุณาธิคุณแผ่ปกชาวไทยห่างไกลจากภัยมะเร็ง

อีกท้ังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆ 

สภาพการณ์เช่นนี้เป็นปัญหาใหญ่ทาง

สาธารณสุขและสังคม และผลทีต่ามมา 

ก็คือ ความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อ 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างหลีกเลี่ยงมิได้

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ

วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีกรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

ทรงสนพระทัยด้านโรคมะเร็ง และ 

ทรงให้ความส�าคัญต่อการศกึษาและ

วิจยัสาเหตแุละกลไกของการเกดิโรค 

ในระดับโมเลกุล ด้วยเหตุที่โรคนี ้

เป็นโรคที่มีสาเหตุของการเกิดที่สลับ 

ซบัซ้อน และอตัราการตายสงู อีกทัง้ยงั 

มีแนวโน ้มท่ีจะทวีความรุนแรงขึ้น

เรื่อยๆ โดยเฉพาะในผู ้ป่วยยากไร้  

ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงการป้องกันและ

การบ�าบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพ  

อันเนื่องมาจากค่าใช้จ ่ายที่สูงมาก 

กอปรกับความก ้าวหน ้าด ้านการ

บริบาลรักษาโรค และการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับโรคยังมีอยู่จ�ากัดในประเทศ

ก�าลังพัฒนาเช่นประเทศของเรา 

โลกทุกวันนี้ แม้จะประสบความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจคณานับ แต่ก็ 

มิวายที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขอนามัยของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม ซึ่งทวีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งมากขึ้น  
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ทรงวางรากฐานเพื่อการต่อต้านโรคมะเร็ง

องค ์ประธานสถา บันวิ จั ย 

จุฬาภรณ์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร ์

ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพ และ 

ทรงมีผลงานโดดเด่นในหลายสาขา  

โดยเฉพาะวิชาเคมี ทรงอุทิศพระองค์

ท�าการศึกษาวิจัยค้นคว้าเพื่อน�าความรู้

ด ้านวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ 

ทรงวางรากฐานงานด้านการวิจัยมะเร็ง

ตั้งแต่แรกเริ่ม ด้วยทรงมีพระด�าริให้ก่อตั้ง 

“มูลนิธิจุฬาภรณ์” ขึ้น ในปีพุทธศักราช 

2529 เพ่ือด�าเนินงานสนองพระปณิธาน

อันมุ ่งม่ันท่ีจะประยุกต์ใช ้องค์ความรู ้ 

ความก้าวหน้าและพัฒนาการทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร อีกท้ังยังทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิจุฬาภรณ์ด�าเนินงานดูแลและสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้

และด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ที่ทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์ เพื่อให้มี

โอกาสได้รับการรักษาที่ดีที่สุด

ต่อมา ในปีพุทธศักราช 2530 ทรงก่อตั้ง “สถาบันวิจัย

จุฬาภรณ์” ขึ้น พร้อมกับพระราชทานพระนโยบายให้สถาบันฯ 

ด�าเนนิงานเป็นศนูย์กลางของการอบรมถ่ายทอดความรู ้ตลอดจน

เป็นศูนย์ของความร่วมมือขององค์กรในประเทศและในระดับ

นานาชาติ อีกทั้งทรงรับเป็นองค์ผู้อ�านวยการห้องปฏิบัติการวิจัย

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจาก 

สารเคมีด้วยพระองค์เอง โดยทรงมุ่งหวังท่ีจะให้การพัฒนา 

งานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ 

ในการพัฒนาระบบสุขอนามัยและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนได้ 

องค ์ประธานสถาบันวิ จัย 

จฬุาภรณ์ทรงเป็นผู้น�าทีเ่ข้มแขง็ กอปรกับ 

ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะต่อสู้

กบัโรคร้าย โดยการรวบรวมสรรพก�าลงั 

จากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

อีกทั้งได้โปรดเกล้าฯ ให้สถาบันวิจัย

จุฬาภรณ์เป็นแกนน�าด้านการศึกษา

และวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่ง

อาศัยการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์

ในโครงการวิจัยด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ทางด้านโรคมะเร็ง และงานวิจัยเพื่อ

การประยุกต์ใช้ อันจะสร้างความรู ้

พื้นฐานของด้านปัจจัยเสี่ยงและกลไก

การเกิดโรคมะเร็งระดับโมเลกุล เพ่ือ 

น�าไปสู่การวินิจฉัย การป้องกัน และ 

รักษาโรค 
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งานวิจัยที่สะท้อนความห่วงใยในสุขภาวะประชาชน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

วรขัตติยราชนารี ทรงมีความห่วงใยในปัญหาสุขภาพของประชาชน และทรงตั้งพระทัยท่ีจะให้ความช่วยเหลือหรือหาทางแก้ไข

ปัญหาโดยตลอดมา ทรงด�าเนินการวิจัยในฐานะองค์ผู้อ�านวยการห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี ด้วยทรงมีความ

ห่วงใยในอุบติัการณ์ของโรคมะเรง็ ซึง่ขณะนีเ้ป็นสาเหตุการตายอนัดบัหนึง่ของคนไทย นอกจากนี ้ทรงเน้นการวจิยัแบบบรูณาการ

เพื่อมุ่งน�าองค์ความรู้ไปต่อยอด อันจะช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชากร ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และป้องกันการเกิดโรค  

โดยใช้ดัชนีชี้วัดชีวภาพต่างๆ ในการศึกษาผลกระทบของการได้รับสารก่อมะเร็งในอากาศต่อประชากรกลุ่มเสี่ยงต่างๆ นอกจากน้ี 

องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในหลายสาขา อันได้แก่ พิษวิทยาส่ิงแวดล้อม ระบาดวิทยาโมเลกุล อณูวิทยา เคมีวิเคราะห์  

ที่เกิดจากสถาบันฯ แห่งนี้ ยังได้ถูกน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งล้วนแต่ช่วยสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้น

Q  การประเมินความเส่ียงอันตรายต่อสุขภาพอนามัยที่เกิดจากการได้รับ 

มลพิษทางอากาศในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร : ทรงรเิริม่โครงการศกึษาวจิยัด้านมลพษิ 

ในส่ิงแวดล้อมท่ีมผีลกระทบต่อ

สุขภาพ โดยเฉพาะสารเคมี 

 ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย 

ซึ่งหากได้รับหรือสัมผัสนานๆ 

อย่างต่อเนื่อง อาจเป็นปัจจัย

เสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น  

การ ได ้ รั บสารจากไอ เสี ยและ 

ฝุ ่นละอองท่ีปล ่อยออกมาจาก  

ยานยนต์ประเภทต่างๆ การสูดดม

ควันธูป หรือการได้รับสารหนูที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมท่ีอาจท�าให้เกิดโรคมะเร็งได้  

จึงทรงท�าการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยที่เกิดจาก 

การได้รับมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ ในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงจาก 

การปฏบิตังิาน เช่น ต�ารวจจราจร รวมถึงเดก็นกัเรยีน พ่อค้าแม่ค้ารมิถนน 

และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น เพ่ือน�าข้อมูล

การศึกษาวิจัยไปสู่การวางแนวทางการป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ตลอดจน

การพัฒนาคุณภาพอากาศ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

นอกจากน้ัน พระกรณียกิจในฐานะ “ทูลกระหม่อม
อาจารย์” ที่ทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาคือ รากฐานอันมั่นคงและ
ส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน จึงทรงรับราชการ
เป็นอาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุชีววิทยา
ของโรคมะเร็งและพิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี
พุทธศักราช 2538 ทั้งนี้ ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายและใส่พระทัย
อย่างมากในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เหล่านักศึกษาแพทย์ 
เพ่ือหล่อหลอมสู่การเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ และพร้อมที่จะ 

ดูแลช่วยเหลือประชาชนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี้ ทรงเล็งเห็นถึงวัฒนธรรมที ่

เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของประชาชนในการปฏิบัติ

ศาสนกิจ เช ่น การจุดธูปเพื่อบูชาสักการะใน 

ศาสนสถาน สามารถก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ

หลายชนิด เนื่องจากการเผาไหม้ของธูปท�าให้มี 

การปลดปล่อยสารก่อมะเร็งออกมา เช่นเดียวกับ 

ทีพ่บในควนัท่อไอเสยีรถยนต์ ได้แก่ ฝุน่ละอองขนาด

เล็ก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ 

มีเทน สารก่อมะเร็ง และสารอินทรีย์ระเหยง่าย  

ซึ่งสารก่อมะเร็งเหล่านี้เป็นพิษต่อสารพันธุกรรม 

และสามารถน�าไปสู่การเกิดมะเร็งในคน ด้วยเหตุนี้ 

จึงทรงท�าการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของการได้รับควันธูปจาก 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในศาสนสถาน 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่ได้รับควันธูปจะได้รับสารก่อมะเร็ง

สูงกว่าเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานที่ไม่มีการจุดธูป ซึ่งสอดคล้องกับ 

ความผิดปกติของสารพันธุกรรม โดยพบระดับการแตกหักของดีเอ็นเอ

ในเม็ดเลือดขาวของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับควันธูปสูงกว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ที่ไม่มีการจุดธูปประมาณ 2 เท่า นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับควันธูปยังม ี

ความสามารถในการซ่อมแซมความผิดปกติของสารพันธุกรรมดีเอ็นเอลดลง ซึ่งท�าให้

ผู้ที่ได้สัมผัสควันธูปเป็นประจ�า จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและโรคต่างๆ  

เพิ่มมากขึ้น 

ผลงานวิจัยนี้ ได้รับการตีพิมพ์

ในวารสาร Chemico-Biological 

Interactions ซึ่งได้รับการลงคะแนน

เป็นข่าวเด่นด้านวิทยาศาสตร์ของ

ประเทศไทย อันดับ 3 ในพุทธศักราช 

2551 และมีผลอย่างสูงต่อการป้องกัน 

การเกิดมะเร็งปอด โดยท�าให้ศาสนสถาน 

ภาครฐัและเอกชนหลายแห่งให้ความส�าคัญ 

และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

หลีกเล่ียงการได้รับควันธูปที่อาจน�าไปสู่

ผลเสียต่อสุขภาพอนามัยในอนาคต

Q การวิจัยและติดตามผลกระทบของการได้รับสารหนูต่อสุขภาพ : องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงตระหนักดีว่า 

สารเคมีมีทั้งคุณและโทษ จึงทรงให้ความส�าคัญต่อการน�าสารเคมีมาใช้เพื่อพัฒนาประเทศ ดังนั้น การบริหารจัดการสารเคมีจึงมี

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องน�าเทคโนโลยใีนการประเมินความเส่ียงมาประยกุต์ใช้ จงึทรงมุง่ศกึษาถงึผลกระทบของสารเคมต่ีอสขุภาพ

อนามัยของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มสารที่มีคุณสมบัติก่อมะเร็ง ได้แก่ สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือสารที่ปนเปื้อน

ในสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะ “สารหนู” ซึง่เป็นสารกึง่โลหะและเป็นสารก่อมะเรง็ชนดิหน่ึงทีม่อียูต่ามธรรมชาติและเกดิจากกิจกรรม

ของมนษุย์ เช่น การท�าเหมืองแร่ การน�าสารหนมูาใช้ในภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม ล้วนท�าให้เกดิการปนเป้ือนในสิง่แวดล้อม

ทั้งในดินและน�้า
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ทัง้นี ้จากการศกึษา พบว่า ผู้ทีไ่ด้รบัสมัผัสจากสารหนเูป็นประจ�าและต่อเนือ่งเป็น

เวลานาน ย่อมมีความเส่ียงสูงที่จะเกิดโรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ ด้วย เช่น เบาหวาน  

ปลายประสาทอกัเสบ กล้ามเนือ้ลีบ โลหติจาง อาการแทรกซ้อนของการท�างานของหัวใจ

และหลอดเลอืด รวมทัง้หญงิตัง้ครรภ์ทีไ่ด้รบัสารหนจูะท�าให้อตัราการเสียชวีติของทารก

ในครรภ์เพิ่มสูงขึ้น

จากการศึกษาผลกระทบของสารหนูต่อสุขภาพที่ผ่านมา พบว่า สารหนูสามารถผ่านรก

ไปสู่ตวัอ่อนได้ในสตัว์ทดลอง ดังนัน้ จงึเป็นทีน่่าสนใจในการศกึษาต่อไปว่า บตุรทีเ่กดิจากมารดา

ที่ได้รับสารหนู อาจจะได้รับสารหนูผ่านทางมารดา และอาจส่งผลให้มีความผิดปกติต่างๆ  

เช่น การเปลี่ยนแปลงในหน่วยพันธุกรรม ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพในอนาคตได้ 

ทัง้นี ้จงึพระราชทานแนวพระนโยบายให้สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ท�าการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบ

เม่ือมารดาได้รบัสารหนใูนขณะตัง้ครรภ์ต่อการเปลีย่นแปลงในการแสดงออกของหน่วย

พนัธุกรรมในทารก โดยท�าการตดิตามศึกษาผลกระทบของการได้รบัสารหนจูากมารดาสู่ทารก

มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากว่า 10 ปี เพื่อติดตามตรวจวัดผลกระทบในเด็กทั้งก่อนและ 

หลังคลอดจากมารดาที่ได้รับสารหนูผ่านการใช้แหล่งน�้าท่ีมีสารหนูปนเปื้อนเพ่ือการด�ารงชีวิต

ประจ�าวัน และศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการได้รับสารหนูของมารดาต่อการเปลี่ยนแปลง 

ของหน่วยพันธุกรรมในบุตร อันน�าไปสู่การเกิดโรคต่างๆ ในเขตพ้ืนท่ีต�าบลร่อนพิบูลย์  

อ�าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่มีการท�าเหมืองแร่ดีบุก ส่งผลให้

สารหนูแพร่กระจายปนเปื้อนลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติต่างๆ แม้ว่ากิจการเหมืองแร่จะหยุดไป

ตัง้แต่พทุธศกัราช 2537 แต่ปัญหาสขุภาพของประชาชนในพืน้ทีดั่งกล่าวยงัคงมอียูจ่นถงึปัจจบุนั 

ผลจากการวิจัยท�าให้ พบว่า เด็กเหล่านี้ได้รับสารหนูเข้าสู่ร่างกายในปริมาณสูง  

เริ่มจากการได้รับสารหนูจากมารดาระหว่างตั้งครรภ์ท่ีสัมพันธ์กับปริมาณสารหนูท่ีพบในน�้า

ส�าหรับอุปโภคในชีวิตประจ�าวันด้วย รวมทั้งพบการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของ 

หน่วยพันธุกรรม การถูกท�าลายและความผิดปกติในการซ่อมแซมดีเอ็นเอของเด็กกลุ่ม 

ดังกล่าว โดยน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการติดตามพัฒนาการของเด็ก การเฝ้าระวัง 

การเกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือการเกิดโรคในเด็กต่อไป
พร้อมกันนี้ ทรงได้ขยายงาน

วิจัยโดยร่วมมือกับ The National 

Institute of Occupational and 

Environmental Health (NIOEH) 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อ

ร่วมกันศกึษาปัญหาสขุภาพเดก็ ซึง่เกดิ

จากการได้รับสารหนูจากมารดาระหว่าง

อยู ่ ในครรภ ์  โดยเป ็นโครงการวิจัย 

ร่วมกบัมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัของ

สหรฐัอเมรกิา ได้แก่ Columbia University, 

Massachusetts Institute of Technology, 

National Institute of Environmental 

Health Sciences (NIEHS) และสถาบนัวจิยั

ของสาธารณรัฐเกาหลี คือ Gwangju 

Institute of Science and Technology 

(GIST) ซึ่งสะท้อนถึงความสนพระทัย 
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ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพให้แก่ประชาชนในประเทศ รวมไปถึง

ประเทศเพื่อนบ้านที่ประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย

Q   งานวิ จัยด ้ าน เคมี และผลิตภัณฑ ์ธรรมชาติ  : 
องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงตระหนักถึงความส�าคัญของ
สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีความหลากหลายในธรรมชาติต่อการ
ค้นคว้าและพัฒนายา แต่เนื่องจากสารเหล่านี้มีอยู ่อย่างจ�ากัด 
ในธรรมชาติ จึงจ�าเป็นที่จะต้องออกแบบและพัฒนากระบวนการ
สังเคราะห์สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพให้ได้ในปริมาณสูง แต่ม ี
ค่าใช้จ่ายต�่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถผลิตสารใน
ปริมาณที่มากพอและปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อให้แสดงฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาที่เหมาะสม รวมทั้งลดความเป็นพิษหรือผลข้างเคียงลง 

ทั้ ง นี้  จ า ก ก า ร ที่ ท ร ง ด� า ร ง 
ต�าแหน่งในฐานะองค์ผู้อ�านวยการ 
ห้องปฏิบัติการวิ จัยผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ  ได ้ทรงเล็ง เ ห็นถึง 
ความส�าคัญของ สารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ จากทรัพยากรของ
ประเทศไทย เนื่องจากตั้งอยู ่ ใน
ภูมิประเทศแถบร้อนชื้น เป็นผลให้เกิด
ความหลากหลายของทรัพยากรสิ่งมีชีวิต 
อันได ้แก ่  พืช สัตว ์  และจุลินทรีย ์ 
(Microorganisms) ซึง่ทรพัยากรธรรมชาติ

เหล่านี้ บางชนิดมีประโยชน์ในการเป็นแหล่งผลิตสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ส�าคัญ  
จึงมีพระนโยบายให้ด�าเนินการวิจัยสารออกฤทธ์ิชีวภาพจากพืช สัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังทางทะเล (Marine invertebrates) และจุลินทรีย์ (Microorganism) โดย 
มุ่งเน้นการค้นคว้าหาสารออกฤทธ์ิทางชวีภาพทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาต่อยอด
ให้เป็นยารกัษาโรค โดยเฉพาะโรคทีเ่ป็นปัญหาสาธารณสขุในปัจจบุนั อาท ิโรคมะเรง็ 
โรคเอดส์ 

โดยงานวิจัยที่ส�าคัญและก�าลังด�าเนินงาน คือ การค้นคว้าหาสารออกฤทธิ์
ชีวภาพจากต้นขางครั่ง และต้นปรู๋ที่พบสารใหม่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ 
อะโรมาเทส และฤทธิ์ก�าจัดอนุมูลอิสระ ซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา 

เป็นยาป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม ตลอดจนการวิจัยด้าน 
ยาสมุนไพรหรืออาหารเสริมจากภูมิปัญญาท้องถ่ินมา 

ทดลองประสทิธภิาพและความปลอดภยั อาท ิฟ้าทะลายโจร 
ที่ได้ท�าการศึกษาสารบริสุทธิ์หลายชนิด รวมทั้งสารสกัด 

จากส่วนต่างๆ โดยได้จดอนุสิทธิบัตร 
เรื่องกรรมวิธีการเตรียมสารสกัด 
สมุนไพรฟ้าทะลายโจร (อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10961 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559) 

ซึ่งได้ท�าการศึกษาระดับเซลล์ในเซลล์มะเร็งหลายชนิด ท�าให้ทราบกลไก 

การออกฤทธิ์ต้านมะเร็ง และอยู่ในขั้นตอนเตรียมการโครงการวิจัยทางคลินิก 

เพื่อทดลองในผู้ป่วยต่อไป
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงตระหนักถึงความจ�าเป็น

เร่งด่วนที่ต้องท�าการวิจัยโรคมะเร็ง เนื่องด้วยโรคนี้มีอุบัติการณ์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก 

รวมถึงในประเทศไทย ทรงมีพระด�าริว่า การแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือของ 

การศึกษาวิจัยด้านมะเร็งเป็นสิ่งจ�าเป็น จึงทรงให้ความส�าคัญต่อการสร้าง 

เครือข่ายอย่างต่อเน่ืองกับองค์กรและสถาบนัชัน้น�าด้านมะเรง็ในประเทศไทยและ  

ในระดับนานาชาติ อาทิ สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency for 

Research on Cancer – IARC) ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

(Deutsches Krebsforschungszentrum – DKFZ) สถาบันมะเร็งแห่งชาติของ

สหรัฐอเมริกา (National Cancer Institute – NCI) และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ด้วยความร่วมมือของสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency for 

Research on Cancer – IARC) ประเทศไทยได้มีงานวิจัยแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์

การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบันานาชาติ

และการฝึกอบรมทางด้านระบาดวิทยา 

มานานกว่า 20 ปี โดยในปีพุทธศักราช 

2556 ได้มกีารลงนามในบันทกึความร่วมมอื

ระหว่างกัน ในการด�าเนินงานวิจัยด้าน 

โรคมะเร็งชนิดต่างๆ โดยเน้นในเรื่อง

บทบาทของการสัมผัสสารต่างๆ ในวัย

แรกเกิดต่อการเกิดมะเร็งและผลกระทบ

ต่อสุขภาพเมื่อเจริญเติบโตขึ้น รวมทั้ง

แสวงหาแนวทางที่จะลดอัตราการเกิด

มะเร็งในประเทศไทย และในภูมิภาค

เอเชีย เพื่อผนึกก�าลังในการใช้ทรัพยากร

และเงินทุนวิจัยร่วมกันให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่มวลมนุษยชาติ 

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งในพื้นท่ี

ชุมชนของประเทศไทยโดยเฉพาะ และการปฏิบัติงานเป็นไป 

ดังพระด�าริจากการท่ีได้เสด็จไปทรงปฏิบัติพระภารกิจร่วมกับ

หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ และแพทย์อาสา

จากมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

(พอ.สว.) ทรงพบว่า หลายพ้ืนท่ีในชนบทมีจ�านวนผู้ป่วยด้วย 

โรคมะเร็งสูงกว่าชุมชนอ่ืนๆ ของประเทศ จึงโปรดเกล้าฯ ให้

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ลงพื้นที่

ด�าเนินงานวิจัยเชิงส�ารวจในชุมชน เพื่อเก็บตัวอย่างด้าน

อาหารและสิ่งแวดล้อม น�ามาวิจัยค้นหาสาเหตุและลด 

ปัจจยัเสีย่ง เพือ่ลดอุบตักิารณ์การเกดิโรคมะเรง็ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่มะเรง็ตบัและท่อน�า้ด ีซึง่ในปีพทุธศักราช 2553-2555 

พบผู้ป่วยมะเร็งตับ เป็นอันดับที่ 1 ในเพศชาย และอันดับที่ 3 

ในเพศหญงิ และในปรมิาณมากกว่า 80% ของมะเรง็ตบัทัง้หมด

เป็นมะเรง็เซลล์ตบั ซึง่สาเหตทุีส่�าคญัของการเกดิมะเรง็เซลล์ตบั

ในคนไทย คือ การเป็นพาหะของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี 
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ส�าหรบัมะเรง็ท่อน�า้ด ีพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ของประเทศ มะเรง็ชนดินีเ้ป็นโรคมะเรง็ทีก่่อให้เกดิอาการรนุแรง

มากชนดิหนึง่ จงึท�าให้ทรงเลง็เหน็ความส�าคัญของการศกึษาวจิยั 

เน่ืองด้วยเป็นโรคมะเร็งชนิดที่ยังมีข้อมูลการศึกษาวิจัยเผยแพร่

ไม่มากนัก เพราะมีอัตราการเกิดต�่าในประเทศพัฒนาแล้ว  

อกีทัง้การรกัษาท�าได้ยาก จงึมีพระวริยิอุตสาหะในการผลกัดนัให้

เกิดการวิจัยในเรื่องนี้มาเป็นเวลายาวนาน และได้ท�าให้กลุ่ม 

นักวิทยาศาสตร์ระดับชั้นน�าของโลกจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจในการท�าวิจัยร่วมกับ 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ภายใต้ชื่อ “โครงการวิจัยมะเร็งตับและ

ท่อน�้าดีในประเทศไทยในพระด�าริ (Thailand’s Initiative on Genomics and 

Expression Research for Liver Cancer – TIGER-LC)” ซึ่งเริ่มด�าเนินการในปี

พุทธศักราช 2551 และเป็นโครงการในลักษณะ multi-institutional collaboration  

ร่วมกบัสถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น และโรงพยาบาลในเครอืข่าย อาทิ 

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลโนนสัง โดยได้มีการจัดพิธีลงพระนามและ 

ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2553

นับเป ็นจุดเร่ิมต ้นของการ

ด�าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งตับ

และมะเร็งท่อน�้าดีในประเทศไทย ซึ่ง

ยนืยนัถงึเจตนารมณ์ของสถาบนัมะเรง็

ช้ันน� าของไทยท่ีจะผนึกก� าลั งกัน 

ท�างานวิจัยระดับประเทศ ร ่วมกับ

สถาบันมะเรง็แห่งชาติของสหรฐัอเมรกิา 

เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและ

ประชาชนไทย อันจะน�าไปสู่แนวทาง

ป้องกันโรค หรือช่วยให้ผู้ป่วยมีความ

ทรมานน้อยลง มีโอกาสหายได้ และ

สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข

จากข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวได้มีการริเริ่ม 

“โครงการจัดตั้งคลังชีววัตถุและวิจัยเรื่องมะเร็งตับและ 

ท่อน�้าดี” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  

พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิ ธีมหามงคล  

เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554 

เพือ่เกบ็ตวัอย่างชวีวตัถปุระเภทต่างๆ จากผูป่้วยมะเรง็ตบัและ

มะเร็งท่อน�้าดี ในคลังชีววัตถุโรคมะเร็ง (Tumor Bank) ส�าหรับ

น�าไปใช้ศึกษาวิจัยในระดับโมเลกุล และหาแนวทางส�าหรับ 

การป้องกัน การวินิจฉัยโรคและการรักษาผู้ป่วยต่อไป
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นวัตกรรมยาชีววัตถุรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย

องค์ประธานสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ ทรงมุ่งมัน่และทรงให้ความส�าคญัต่อ

การพัฒนางานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเน่ือง  

ด้วยทรงตระหนักถึงความทุกข์ยากของประชาชน ในการเข้าถึงยาชีววัตถุที่มี

ประสทิธภิาพส�าหรบัการรกัษาโรค ซ่ึงปัจจุบนัมรีาคาสงูมาก โดยเฉพาะยาส�าหรบั 

“โรคมะเรง็” จงึเป็นแรงบนัดาลพระทยัให้ทรงรเิริม่และทรงวางรากฐานการพัฒนา

ยาชีววัตถุภายในประเทศ ภายใต้โครงการ “ศูนย์วิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ” 

(Biotherapeutic Research Center – BRC) 

ความส�าเร็จของสถาบันวิจัย 
จฬุาภรณ์ ภายใต้การน�าของ ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ในการศึกษาวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ 
ได้เองภายในประเทศตั้งแต่ขั้นแรก คือ 
การเตรยีมดเีอน็เอเพือ่การพฒันาเซลล์
ท่ีใช้ในการผลิตยาชีววัตถุ ไปจนถึง
กระบวนการผลติระดบักึง่อุตสาหกรรม 
โดยไม่อาศัยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรม
ชิ้นส�าคัญและชิ้นแรกของประเทศไทย 
ไ ด ้ มี ก า ร ล งพ ร ะน ามแล ะล งน าม 
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งจะน�าไปสู่
การพัฒนากระบวนการผลิตโดยโรงงาน
ต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ และ 
ความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) และองค ์การเภสัชกรรม  
ในการบูรณาการด ้านงานวิจัย และ 
พัฒนาผลิตยาตามมาตรฐานสากล  
เพื่อทดแทนการน�าเข ้าและการสร้าง 
ความมั่นคงด้านยาของประเทศ

ความส�า เร็ จดั งกล ่ าว เป ็น ท่ี
ประจักษ ์  โดยยาชนิดแรกท่ีประสบ 
ความส�าเร็จในการพัฒนา คือ ยาชีววัตถุ
คล้ายคลงึ (Biosimilar) ชนิดโมโนโคลนอล
แอนติบอดี (Monoclonal Antibody)  
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ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ชื่อ “ทราสทูซูแมบ” 

(Trastuzumab) ซึ่งเป็นยาที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาวิจัยและ

เป็นกลุ่มยาที่มีความจ�าเป็นต่อการรักษาแนวทางใหม่ ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นโรคท่ีมี 

อุบัติการณ์สูงที่สุดส�าหรับผู ้หญิงไทย อีกทั้งมีอัตราเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง ยาชีววัตถุนี้ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการการผลิต 

โดยมีความก ้าวหน้าตามล�าดับ ก ่อนน�าไปสู ่การศึกษา 

ความปลอดภัยและขึ้นทะเบียนต�ารับยาต่อไป

ยาชีววตัถุคุณภาพมาตรฐานจากห้องปฏบิตักิารของ

สถาบนัวิจัยจฬุาภรณ์จะไปสู่มอืของผู้ป่วยชาวไทยในอนาคต

อันใกล้นี้ ซึ่งจะท�าให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ

ระดับสากลได้ในราคาที่ไม่แพง อีกทั้งช่วยให้ประเทศไทย 

มีความสามารถในการศึกษาวิจัย พัฒนา และผลิตยาส�าหรับ 

ใช้รักษาโรคมะเร็งหรือโรคร้ายอ่ืนๆ ได้เองต่อไป น�ามาซึ่ง 

ความมั่นคงทางด้านสุขภาพ ด้านการแพทย์ และด้านเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

งานผลิตพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกล

ที่ทรงเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับสู ง 

ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเพื่อ

ความกินดีอยู่ดีของอาณาประชาราษฎร ์

จงึทรงวางรากฐานงานด้านการศกึษาและ

พัฒนาวงการวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนือ่ง 

แนวพระนโยบาย คือ ทรงให้ด�าเนินงาน

ด้านวิชาการท่ีครอบคลุมทั้งโครงการ

ศึกษาฝึกอบรมระยะส้ัน และการศึกษา

ระยะยาว (โครงการบัณฑิตศึกษาระดับ

ปริญญาโทและเอก สาขาพิษวิทยา 

ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี และการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อม) ตลอดจนการประชุม

เชิงปฏิบัติการต่างๆ
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อีกทั้ง ยังโปรดเกล้าฯ ให้มีการสัมมนาและการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยได้

ติดตามความก ้าวหน ้า แลกเปล่ียนความรู ้  และแสวงหาความร ่วมมือกับ 

นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการระดับชั้นน�าของโลก ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวม ทั้งนี้ การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (Princess Chulabhorn International Science Congress – PC) 

เป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชุมวิชาการ

ส� าคัญที่ อ งค ์ ป ระธานสถา บันวิ จั ย 

จุฬาภรณ์โปรดเกล ้าฯ ให ้จัดขึ้นทุก  

3-5 ปี เพื่อถวายเป็นราชสักการะใน 

มหามงคลสมัยต่างๆ เป็นการเปิดโอกาส

ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ 

นอกจากนี้ ยังทรงเล็งเห็นความส�าคัญของ 

การพัฒนาบุคลากรในสาขาที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน

ส�าหรับประเทศไทย และประเทศในภูมิภาค เพื่อให้

สามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่การแข่งขันระดับสากล 

จึงทรงก่อตั้ง “สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์” ขึ้น  

เมื่อปีพุทธศักราช 2548 ด้วยพระปณิธานให้เป็น 

สถาบนัทีมี่ความเป็นเลศิทางการศึกษาโดยใช้การวจิยัน�า 

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและ 

น�ามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเปิดสอน

ในหลักสูตรนานาชาติ 3 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ 

ชวีภาพประยกุต์ (อนามยัสิง่แวดล้อม) วิทยาศาสตร์เคมี 

และพิษวิทยาส่ิงแวดล้อม ซึ่งเน้นถึงความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางสิ่งแวดล้อมกับการเกิดโรค

ต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเรง็ รวมท้ังการพฒันายาโมเลกุล

ขนาดเล็กและยาชีววัตถุ เพื่อการรักษาและป้องกันโรค

ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม 
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ในวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ และเผยแพร่

ผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยและ

จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยที่ผ่านมา

ได้รับความสนใจและยกย่องจากวงการ

วิทยาศาสตร์นานาชาติ

ในหลายๆ วาระของการประชุม 

ได้มีการหยิบยกและก�าหนดหัวข้อของ 

การประชุมที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาเชื่อมโยง

กับภาวการณ์ของ “โรคมะเร็ง” ที่ยังครอง

อัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ อยู่ใน

ขณะนี้ ดังเช่น หัวข้อ “มะเร็ง: จากงาน

วิจัยพื้นฐานสู่การรักษา” (CANCER: 

FROM BASIC RESEARCH TO CURE) 

ในการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 7 เพื่อเผยแพร่

ความรูแ้ละความก้าวหน้าทางวทิยาการที่

ทันสมัยในการพัฒนางานวิจัยโรคมะเร็ง 

การวินิจฉัยและบ�าบัดรักษาโรค ซึ่งได้รับ

ความสนใจจากนักวิทยาศาสตร ์และ 

นักวิชาการของสถาบันด้านวิทยาศาสตร์

และการแพทย์ชั้นน�าจากประเทศต่างๆ 

ทั่วโลกเข้าร่วมประชุมเป็นจ�านวนมาก

วิทยาศาสตร์สู่การรักษาโรคมะเร็งในระดับสากล

เพื่อให้งานต่อต้านมะเร็งเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงทรงก่อตั้ง 

“ศูนย์วิจัยศึกษาและบ�าบัดโรคมะเร็ง” ในปีพุทธศักราช 2546 ด้วย 

พระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส โดยเฉพาะ 

ผู้ป่วยโรคมะเร็งให้มีโอกาสเข้าถึงการบริบาลด้านการแพทย์ โดยเป็น

ศูนย์กลางการบ�าบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะ ซึ่งน�าการวิจัยทั้งระดับ 

พื้นฐานและระดับคลินิกมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการวินิจฉัย 

และรักษาโรคมะเร็งแนวใหม่เพื่อให้ได้ผลดีขึ้น และเพื่อให้เป็นศูนย์ความ

เป็นเลิศทางการวิจัยและวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์  

และการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเทศที่มีความก้าวหน้าของโลก
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นอกจากนี้  ในป ีพุทธศักราช 2549 ยังก�าเนิด  

“ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาล 

จุฬาภรณ์” ซึ่งก ่อตั้งขึ้นจากพระวิสัยทัศน์ที่ทรงเล็งเห็น 

ความส�า คัญในการน�า เครื่องเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยและ 

มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการวางแผนการรักษาที่แม่นย�า 

มากข้ึน และเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการตรวจวินิจฉัย 

โรคมะเร็งและโรคอื่นๆ โดยพระราชทานแผนการด�าเนินงาน  

อีกทั้ งทรงส ่งเสริมการติดต ่อประสานงานกับทบวงการ 

พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic  

Energy Agency – IAEA) ท�าให้ศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุน  

โดยมีผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาฝึกอบรมบุคลากร ตลอดจนช่วย

ประเทศไทยพัฒนาเทคโนโลยีด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา 

มาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยพระวิสัยทัศน์และสายพระเนตรที่ยาวไกล ทรงเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และ

วิทยาศาสตร์สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและมีจ�านวนพอเพียง จึงมีพระด�าริให้ด�าเนินการพัฒนาต่อยอดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจร ภายใต้ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” จัดการเรียนการสอน การวิจัย 

และการรักษาพยาบาลทางด้านโรคมะเร็ง โรคเฉพาะทางต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงโรคท่ัวไป เพ่ือเกื้อหนุนให้งานดูแลรักษา 

ผู ้ป่วยมะเร็งสัมฤทธิ์ผลอย่างสูงสุด อันเป็นการสืบสานพระปณิธาน และตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระประสงค์ให้ชาวไทยทุกคนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ในปีพุทธศักราช 2552 ศูนย์วิจัยศึกษาและบ�าบัด 

โรคมะเร็งได ้รับการปรับสถานะให ้ เป ็นสถานพยาบาล 

เฉพาะทางด้านมะเร็ง ซึ่งมีความทันสมัยและเป็นศูนย์ของ 

การบ�าบัดโรคมะเร็งอย่างเต็มรูปแบบ และได้รับพระราชทาน

นามว่า “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ให้บริการโดยบุคลากร  

ท่ีมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย 

ครบครัน และโปรดเกล้าฯ ให้น�าการวิจัยทั้งระดับพ้ืนฐาน 

และระดับคลินิกมาใช้พัฒนาวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรค  

ให้เป็นในแนวทางท่ีทันสมัยท่ีสุด เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ 

ของการบริบาลรักษา และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู ้ป่วย 

มากที่สุด
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Q กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็ง : พระนโยบายในศาสตราจารย์  

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการต่อต้านโรคมะเร็งเป็นไปอย่าง 

ครบวงจร ร่วมกับโครงการศึกษาวิจัยต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเน้น 

โรคมะเร็งชนิดที่พบมากในกลุ ่มประชากรไทย ได้แก่ โรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และ 

ทวารหนัก มะเร็งตับและท่อน�้าดี มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งปอด 

ด้วยเหตุนี้ จึงได้เกิดมี “โครงการถวายพระกุศล” เนื่องในโอกาสวันคล้าย 

วันประสูติ 4 กรกฎาคม ซึ่งเป็นการให้บริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งชนิดต่างๆ  

แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป 

ได้มีโอกาสเข้ารับการตรวจคัดกรอง และค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก 

ตลอดจนได้รบัการรกัษาทีมี่คุณภาพ และมีโอกาสหายขาดจากโรคได้ โดยเป็นโครงการ

ระยะยาวที่จะติดตามดูแลผู้ป่วยและผู้ร่วมโครงการ ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ 

ปีพุทธศักราช 2552 

นอกจากนั้น ยังมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่และสร้างการรับรู ้ เพื่อ 

ตระหนักถึงการป้องกันโรค และการประเมินความเสี่ยงที่ได้ด�าเนินการอย่าง

สม�่าเสมอเป็นวงกว้าง ผ่านทางสื่อสาธารณะต่างๆ รวมถึงโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน ภายใต้แนวคิดที่ว่าเราสามารถร่วมกันต้านภัยมะเร็งได้ หากมีการเฝ้าระวัง

และเตรียมป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ เมื่อปรากฏความเสี่ยงหรือแม้แต่ในระยะแรกๆ ของ 

การเกิดโรค

ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ ในการทรงงานพัฒนางานวิทยาศาสตร์ในทุกมิติ เพ่ือการต่อต้านมะเร็ง 

อย่างรอบด้านของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี สะท้อนให้เห็นถึงพระวิริยอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพ่ือก่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษยชาต ิ

สร้างความก้าวหน้าอันเป็นคุณูปการอย่างสูงต่อวงการแพทย์ ทั้งด้านการป้องกันและบ�าบัดรักษาโรค ตลอดจนงานสังคมสงเคราะห ์

ผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อสร้างก�าลังใจให้ต่อสู้กับโรคร้ายทั้งปวง จนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ของชาวไทยและประชาคมโลก 

การได ้รับการทูลเกล ้าฯ ถวายรางวัลประกาศพระเกียรติคุณ ผู ้ทรงอุทิศพระองค์เ พ่ือต ่อต ้านมะเร็ง  

แห่งพุทธศักราช 2563 จากสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสครั้งน้ี จึงนับเป็นเกียรติภูมิอันย่ิงใหญ่ของประเทศไทย  

ยังความภาคภูมิใจและปลื้มปีติ ใน “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ของปวงชนชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้
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ศาสตราจารย ์  ดร.สมเด็จพระเจ ้าน ้องนางเธอ  

เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกมุาร ีกรมพระศรสีวางวฒัน 

วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นที่รู ้จักและยกย่องของประชาคมโลก 

ในฐานะนักวิทยาศาสตร์สตรีที่มีบทบาทส�าคัญต่อวงการ

วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย

และนานาชาติ 

เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ทรงส�าเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาเอกในหลากหลายสาขา และเป็นเวลากว่า 40 ปี ที่ได้ 

ทรงงานอย่างทุ่มเทด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์  

เพ่ือน�าประโยชน์มาพฒันาประเทศ และเพือ่พัฒนาคุณภาพชวีติ

ของประชาชนไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งระหว่าง 

การทรงงานวิทยาศาสตร์นี้ ทรงได้ค้นพบพระองค์เองว่า ยังม ี

อกีส่ิงหนึง่ทีท่รงรกั และทรงมคีวามสขุทกุครัง้เมือ่ได้ทรงงานนัน้  

ซึ่งก็คือ “งานศิลปะ”

วารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์ฉบับพิเศษท่ีเผยแพร่ในโอกาส

วันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 4 กรกฎาคม 

พุทธศักราช 2563 ขอเสนอพระอัจฉริยภาพทางด้านทัศนศิลป์ 

“...งานศิลปะ ท�าให้ข้าพเจ้ามีความสุข
ข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งปันความสุข
ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย...”

องค์ศิลปินเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์

ทรงส�าเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นอกเหนือจากทรงพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะการดนตรี 

ทั้งไทยและสากล ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้ว เพื่อให้ผู้อ่านได้ร่วม

สดุดีในโอกาสที่ส�าคัญ
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พระองค์ได ้ทรงงานศิลปะควบคู ่กับการทรงงาน

วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาและเรียนรู ้ด้วยพระองค์เอง  

จากธรรมชาต ิจากพระประสบการณ์ในสิง่ทีส่นพระทยั จากครัง้

ยังทรงพระเยาว์ที่ได ้ทอดพระเนตรการทรงงานวาดภาพ 

ฝีพระหตัถ์ของ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระอัจฉริยภาพในงาน

หัตถศิลป์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง กอปรกบัการทีท่รงฝึกฝนปฏบิตัด้ิวย

พระองค์เองอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้การทรงงานด้านศลิปะสร้างสรรค์

ของพระองคพ์ัฒนาการขึ้นเป็นล�าดับ จนกระทั่งใน พ.ศ. 2560 

ทรงตัดสนิพระทยัเข้าศกึษาศลิปะอย่างจรงิจงัในสาขาทศันศลิป์ 

ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ 

ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แม้ทรงมีพระภารกิจมากมาย และทรงมีเวลาส่วนพระองค์แต่เพียง 

เล็กน้อยเท่านั้น แต่ในการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปีที่มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ทรงได้แสดงถึงความมุ่งมั่น และพระวิริยอุตสาหะอย่างสูง ทรงแสดงให้เห็น

ถึงพระปรีชาสามารถทางด้านทัศนศิลป์ ทั้งในเชิงความคิดสร้างสรรค์ 

จนิตนาการ และเนือ้หา ผ่านภาพวาดมากมาย ยงัความปลืม้ปีตแิก่คณาจารย์

โดยถ้วนหน้า

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โปรดให้มีการน�าผลงานภาพวาด 

ฝีพระหัตถ์นับหลายร้อยชิ้นออกแสดงแก่ประชาชน ในนิทรรศการที่มีชื่อว่า 

“หลากลาย หลายชีวิต” (Various Patterns; Diversity of Life)  

อันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยจัดขึ้น 

ท่ีหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าชม 

เป็นจ�านวนมาก นอกจากนี ้ได้ทรงพระกรณุาพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์

เพ่ือน�ามาต่อยอดจัดท�าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จ�าหน่ายหารายได้สมทบทุน 

มูลนิธิจุฬาภรณ์

เงื่อนไขของการท�าวิทยานิพนธ ์ใน

หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบัีณฑติ สาขาทศันศลิป์ 

คือ การแสดงผลงานแก่สาธารณชน 2 ครั้ง 

พร้อมน�าเสนอแนวความคิด ขั้นตอน  

และวิธีการท�างานด้วยตนเอง ซึ่งเป็น 

ที่มาของนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัถต์ 

“หลากลาย หลายชี วิ ต  2” 

(Various Patterns; Diversity 

of Life 2) 
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การน�าเสนอวิทยานิพนธ์

และการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เพื่อส�าเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังหอศิลป์พิมานทิพย์ ต�าบลโป่งตาลอง อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือทรงน�าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และทรงเปิดการแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์เผยแพร่แก่สาธารณชน ครั้งที่ 2  

ชุด “หลากลาย หลายชีวิต 2 ” (Various Patterns; Diversity of Life 2) ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการท�าวิทยานิพนธ์ และเป็นการสอบ

ป้องกันดุษฎีนิพนธ์ครั้งสุดท้ายเพื่อส�าเร็จการศึกษา 

ในการนี้ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ 

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นผู้กล่าว

ถวายรายงาน และขอพระราชทานพระอนุญาตเบิก

คณะกรรมการสอบจบวิทยานพินธ์ และกราบทลูเชญิ

ให้ทรงน�าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี

บัณฑิต “หลากลาย หลายชีวิต 2” 

องค์อัครศิลปินทรงสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้  

โดยทรงใช้สัญลักษณ์และความหมายการแสดงออก 

จากสิ่งที่ทรงมีความประทับใจ นั่นคือ “เสือ” อันหมายถึง 

ความสัมพันธ์และความผูกพันอย่างลึกซึ้ง ทั้งความ

ใกล้ชิด ความผูกพันทางสายเลือด และความเป็น

ผู้น�าของอาณาจักร ซ่ึงหมายถึง พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชบิดา 

นอกจากนั้น ลวดลายของเสือยังปรากฏเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ DNA 

หรือชื่อย่อทางสารพันธุกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ อันเป็น

ประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์ ซึ่งทรงน�ามาผสมผสานกับ

จินตนาการจากจิตใต้ส�านึกตามบริบทแวดล้อม เพ่ือถ่ายทอดอารมณ ์

ความรูส้กึผ่านรปูทรงและความหมายของพืน้ทีต่่างๆ ทีท่รงคุน้เคย ผ่านลายเส้น

ที่ทรงวาดลงบนผืนกระดาษ ที่แสดงถึงความแม่นย�า เด็ดเดี่ยว เคล่ือนไหว  

มีชีวิต มีลมหายใจ มีจิตวิญญาณ เพื่อส่งต่อความฝัน ความรู้สึกที่เปี่ยมไปด้วย

ความรักต่อตนเอง ครอบครัว ประชาชนชาวไทย ไปจนกระทั่งผู้คนในโลกนี ้

ได้อย่างเต็มที่

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

24



รปูแบบของงานศิลปะเป็นกึง่แฟนตาซผีสมผสานกบัคณุลกัษณะของงานศลิปะท่ีซือ่ตรง บรสิทุธิใ์จโดยไม่ยดึตดิหรอืใช้หลกั

ทฤษฎทีางวิชาการของศิลปะใดๆ แต่ขยายขอบเขตของการสร้างสรรค์ออกไปตามสญัชาตญาณและความรูส้กึภายในจติใจใต้ส�านกึ 

ซึ่งเป็นลักษณะการเขียนแบบศิลปะนาอีฟ หรือนาอีฟอาร์ต (Naive Art) โดยทรงท�าการศึกษาผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียง 

ทางด้านนี้ คือ อองรี รุสโซ จิตรกรชาวฝรั่งเศส และยะโยะอิ คุสะมะ จิตรกรหญิงชาวญี่ปุ่น มาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน

ทรงส�าเร็จการศึกษา

ด้านศิลปะ

เป็นที่น่ายินดีอย่างย่ิงเมื่อ 

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  

นายภราเดช พยัฆวิเชียร กราบทูล 

สรุปผลการสอบจบวิทยานิพนธ ์

ป ริญญาดุษฎีบัณฑิตอย ่าง เป ็น

ทางการ

“...คณะกรรมการสอบลงมติเป็นเอกฉันท์

ให้การสอบปากเปล่า ผ่าน ด้วยคะแนนระดับ ดีมาก...”

คณาจารย์และผู้เป็นสักขีพยานได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายความยินดีแด่องค์ศิลปินเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์

จากนั้นได้ทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการวิทยานิพนธ์ “หลากลาย หลายชีวิต 2”
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นิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์

“หลากลาย หลายชีวิต 2”

(Various Patterns; Diversity of Life 2)

 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์ของเสือ 

“เสือ” แทนความหมายของพระราชาผู้ทรงปกครองราชอาณาจักรด้วยพระเมตตา  

มีความหมายเฉพาะตัวและส�าคัญยิ่งต่อองค์ผู้สร้าง เสือแต่ละตัวจึงมีขนาด รูปร่าง 

ท่วงท่า และลวดลายแตกต่างกัน มีความน่าเกรงขาม แต่ทว่านุ่มนวล 

 กลุ่มที่ 2 เสือกับธรรมชาติและการจัดวาง 

องค์ผู้สร้างทรงต้องการจัดวางเสือให้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  

ขณะท่ีบางภาพก็สะท้อนเรื่องราวลึกลับน่ากลัว แต่แสดงออกในบุคลิกภาพ 

เรียบง่าย ใสซื่อบริสุทธิ์ ผู้ชมเห็นได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรม

 กลุ่มที่ 3 เสือกับลายเส้น และภาพขาว-ด�า 

เป็นงานสร้างสรรค์ด้วยแนวคิด ท�าน้อยให้ได้

มาก โดยการใช้เพียงลายเส้น และน�้าหนัก

ขาว-ด�า แต่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง

 กลุ่มที่ 4 เสือกับสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

การใช้สัญลักษณ์โครโมโซม โครงสร้างของดีเอ็นเอ สูตรเคมีต่างๆ รวมถึงรูปส่ิงมีชีวิต 

เซลล์เดียว สัตว์ และตัวอักษร ผสมผสานลงไปในตัวเสือ ท�าให้เกิดลวดลายแปลกตา  

เป็นงานสร้างสรรค์แบบใหม่ที่ยังไม่มีศิลปินใดท�า

 กลุ่มที่ 5 เสือกับจินตนาการสร้างสรรค์ 

องค์ศิลปินทรงใช้จินตนาการสร้างเสือให้เกิดเป็นสุนทรียภาพ และสร้างซึ่งรอยยิ้ม
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 กลุ่มที่ 6 เสือ ดอกไม้ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ

ภาพของเสอืทีอ่่อนโยน มีเมตตา และรกัแผ่นดนิ เป็นการตคีวามหมาย

จากพระประสบการณ์ในพระองค์ กอปรกับทรงเป็นศิลปินหญิง  

จึงปรากฏมีดอกไม้ พืช และสิ่งมีชีวิตต่างๆ อยู่ในผลงานคู่กับเสือ

 กลุ่มที่ 7 นกฮูกกับสัตว์มีปีก 

นกฮูกเป็นสัญลักษณ์ทั้งความมีโชค เฉลียวฉลาด และความเชื่อ

โชคลาง บุคลิกลี้ลับน่าสงสัยนี้จึงเป็นที่สนพระทัยขององค์ศิลปิน  

อกีทัง้นกฮกูและสตัว์ปีกอืน่ๆ ยงัเป็นสญัลกัษณ์ของความอสิระเสรี 

 กลุ่มที่ 8 จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในเทคนิคภาพพิมพ์ 

เป็นการน�าจิตรกรรมฝีพระหัตถ์มาเปลี่ยนให้เป็นศิลปะภาพพิมพ์

โลหะ ภาพพิมพ์หิน ภาพพิมพ์แกะไม้ และภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

 กลุ่มที่ 9 ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ในกระบวนการอื่นๆ 

เป็นการอัญเชิญต้นแบบจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่งดงาม มาขยายแบบ 

ประยุกต ์เป ็นงานสื่อผสม งานสามมิติ งานประติมากรรม  

งานศิลปะจัดวาง และมัลติมีเดียสื่อผสม

นอกจากนี้ ในนิทรรศการยังมีการจัดแสดงพระอัจฉริยภาพ

ด้านการทรงเครื่องดนตรี “กู่เจิง” การแสดงดนตรีและวัฒนธรรม 

“สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ครั้งที่ 1-6 ตลอดจนผลงานการต่อ  

“เลโก้” ที่ทรงใช้พระสมาธิต่อด้วยพระองค์เองทุกชิ้น

ผลงานศิลปะร่วมสมัยฝีพระหัตถ์

“หลากลาย หลายชีวิต” คือ “ความสุข”

ที่องค์ศิลปินเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์

ได้พระราชทานให้ปวงชาวไทย

โดยเฉพาะแก่เยาวชน

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ 

และเห็นคุณค่าของการพัฒนางานศิลปะ

ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของชาติ

ในการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองสืบไป

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที ่
หอศิลป์พิมานทิพย์

ต�าบลโป่งตาลอง อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายได้จากการเข้าชมน�าสมทบทุน

“มูลนธิิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ทีพ่ึ่ง” ในพระอุปถัมภ์
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พระอัจฉริยภาพด้านศาสตร์และศิลป์อันเป็นเลิศ

 ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและน�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศ

น�ามาซึ่งความภูมิใจและปลื้มปีติของคนไทยทั้งชาติ

ด้วยส�านึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ปวงชาวไทยขอน้อมเกล้าฯ ถวายสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล

ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”


