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“จากพระเมตตา และงานวิจัยในพระด�าริ

...สู่คุณภาพชีวิต ในวิกฤตโควิด-19”

มหันตภัยจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก  

ได้สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาล ทัง้คกุคามชวีติมนษุย์ และส่งผลกระทบต่อระบบการสาธารณสขุ เศรษฐกจิ 

สังคม รวมถึงระบบการศึกษา เป็นเหตุให้ผู้คนทั่วโลกต้องมาปรับเปลี่ยนวิถีการด�ารงชีวิตเพื่อความอยู่รอด  

และถึงกระนั้นก็ยังมีอีกจ�านวนมากที่ยังต้องเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

ส�ำหรบัประเทศไทย กต้็องเผชญิ

กับวิกฤตโรคโควิด-19 นี้เช ่นเดียวกัน 

ศำสตรำจำรย ์ ดร.สมเด็จพระเจ ้ำ 

น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ 

อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน  

วรขตัตยิรำชนำร ีองค์ประธำนสถำบันวจิยั

จุฬำภรณ์ ทรงตระหนักและทรงห่วงใย 

ถึงผลกระทบที่ เกิดขึ้นต่อประชำชน 

ชำวไทยตัง้แต่แรกเร่ิมของกำรแพร่ระบำด 

พระกรุณำธิ คุณนั้ น เป ็น ท่ีประจั กษ ์  

ด้วยกำรพระรำชทำนควำมช่วยเหลือ 

หลำกหลำยรูปแบบตำมสถำนกำรณ์ 

พร ้อมกับพระรำชทำนก�ำลั ง ใจให  ้

ทกุฝ่ำยร่วมมอืร่วมใจกนัฟันฝ่ำอุปสรรค 

เพื่อให้ผ่ำนพ้นทุกข์ภัยครั้งนี้ไปด้วยกัน
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ด้วยพระเมตตำห่วงใยประชำชน จงึทรงให้ควำมส�ำคญัแก่กำรปฏบัิตงิำน

ด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของชำวไทย 

ในวิกฤตกำรณ์นี้ ควบคู่ไปกับกำรคิดค้นองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย

ในมำตรฐำนสำกล พร้อมทรงตดิตำมและศกึษำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ

โรคโควิด-19 เพือ่จะพระรำชทำนควำมช่วยเหลอืทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุ

อย่ำงต่อเนื่องและทันกำรณ์ ดังเช่น พระรำชทำนยำรักษำโรค “ฟาวิพิราเวียร์” 

(Favipiravir) “เครื่องช่วยหายใจ” ประสิทธิภำพสูงให้แก่โรงพยำบำล 

“แอลกอฮอล์เจลล้างมือ” ช่วยป้องกันกำรติดเช้ือ รวมถึง “ส่ิงของยังชีพ

พระราชทาน” บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ได้รับผลกระทบ 

ทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด ตลอดจนทรงมอบพระนโยบำยในกำรป้องกัน 

กำรตดิเชือ้เชงิรกุเพือ่ลดกำรแพร่ระบำด ด้วยกำรเร่งจดัสรรและกระจำย “วัคซนี” 

เพ่ือสร้ำงภูมิต้ำนทำนให้แก่ประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประชำชนในกลุ่ม 

เปรำะบำง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้ป่วย ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส ให้สำมำรถ 

เข้ำถึงวัคซีนได้โดยเร็ว 

พร้อมกนันี ้ในฐำนะทีพ่ระองค์ทรงด�ำรงต�ำแหน่งองค์ประธำนกติตมิศกัดิ์

มูลนิธิแพทย์อำสำสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.) ได้มีพระเมตตำ

พระรำชทำนวัคซีนเพิ่มเติม โดยโปรดให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว.  

ซึ่งมีควำมพร้อมของทีมแพทย์ พยำบำล และเจ้ำหน้ำที่อำสำสมัคร และกระจำย

อยู่ท่ัวทุกภูมิภำคของประเทศ ออกหน่วยให้บริกำรฉีดวัคซีนเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกัน

และป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19  ให้แก่ประชำชนให้ได้จ�ำนวนมำก

ที่สุด โดยวัคซีนที่ได้พระรำชทำนเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ ทรงรับกำรทูลเกล้ำฯ ถวำย

จำก นำยหำน จ้ือเฉยีง (Mr.Han  Zhiqiang) เอกอัครรำชทูตวสิำมญัผูม้อี�ำนำจเต็ม

แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีนประจ�ำประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2564 

จ�ำนวน 100,000 โดส และอีกจ�ำนวน 1,500,000 โดส ซึ่งรัฐบำลไทยได้รับมอบ

จ ำ ก รั ฐ บ ำ ล

สำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรี ได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยเมื่อวันที่ 23 ธันวำคม  

พ.ศ. 2564 ส�ำหรบัทรงใช้ประโยชน์ในกำรปฏบิตัพิระกรณยีกิจ

ด้ำนกำรสำธำรณสุขของประเทศ
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องค์ประธำนสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์พระรำชทำนพระนโยบำยให้ทีมวิจัยของสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์เร่งพัฒนำยำรักษำ

โรคโควิด-19 โดยทรงประสบควำมส�ำเร็จในกำรสังเครำะห์ “ยาโมลนูพิราเวียร์” (Molnupiravir) ท่ีจะมีประสิทธิภำพ 

ในกำรรกัษำได้มำกขึน้ พร้อมกบัทรงพระกรณุำพระรำชทำนเทคโนโลยกีำรสงัเครำะห์ยำโมลนพูริำเวยีร์ 

(Molnupiravir) แก่นำยกรัฐมนตรี และกระทรวงสำธำรณสุข เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2564 เพื่อให้ 

ผลงำนวิจัยได้มกีำรน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดกำรผลติในระดบัอตุสำหกรรม อนัจะเป็นคณุประโยชน์

ต่อประชำชนทั่วประเทศ 

นบัเป็นยทุธศาสตร์ส�าคญัในการสร้างความมัน่คงทางยาให้แก่ประเทศ นอกเหนอืไปจาก

การใช้ยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน เช่น ฟ้าทะลายโจร ซ่ึงสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ให้ความสนใจและด�าเนินการ

ศึกษาวิจัยสมุนไพรชนิดนี้มาอย่างยาวนาน จนปัจจุบันมีการน�าฟ้าทะลายโจรไปใช้ในการรักษาและ

บรรเทาอาการของโรคโควิด-19 กันอย่างแพร่หลาย

นอกจำกควำมช่วยเหลือในรูปแบบต่ำงๆ ท่ีองค์ประธำนสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ได้พระรำชทำนอย่ำงต่อเนื่องแก่

ประชำชนแล้ว ยังทรงเพียรพยำยำมหำวิธีแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจำกเชื้อไวรัสมีกำรกลำยพันธุ์รวดเร็วอย่ำง 

ต่อเนื่อง ในฐำนะที่ทรงเป็นนักวิทยำศำสตร์ทั้งด้ำนเคมีและด้ำนวิทยำศำสตร์ชีวกำรแพทย์ จึงทรงริเริ่มด�ำเนินโครงกำรวิจัย

เพื่อเร่งพัฒนำยำในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อกำรรักษำอย่ำงเร่งด่วน ด้วยทรงเห็นว่ำกำรบริหำรจัดกำรกำรระบำดของโรคนี้จ�ำเป็น

ต้องใช้ทั้งวัคซีนในกำรป้องกัน และยำรักษำที่มีประสิทธิภำพควบคู่กัน ดังนั้นกำรวิจัยและกำรพัฒนำยำรักษำโรคโควิด-19  

ขึ้นเองเพ่ือใช้ภำยในประเทศ จึงเป็นควำมจ�ำเป็นโดยเร่งด่วน เพ่ือให้กำรด�ำเนินวิถีชีวิต รวมถึงกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและ 

สังคมของประชำชนสำมำรถคืนสู่สภำวะปกติได้ในเร็ววัน
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องค ์ประธำนสถำบันวิ จั ย 

จฬุำภรณ์ทรงตระหนกัถงึควำมส�ำคัญของ

สำรผลิตภณัฑ์ธรรมชำตหิลำกหลำยชนดิ

ในประเทศ ต่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำ 

ยำ ทั้งนี้จำกกำรที่ทรงด�ำรงต�ำแหน่ง 

องค์ผู ้อ�ำนวยกำรห้องปฏิบัติกำรวิจัย

ผลติภัณฑ์ธรรมชำติ จงึมพีระนโยบำยให้

สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์มีกำรด�ำเนินงำน

วิจัยเกี่ยวกับสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพ

จำกทรัพยำกรสิ่งมีชีวิต ท้ังพืช สัตว์  

และจุลินทรีย์ เพื่อพัฒนำต่อยอดให้เป็นยำรักษำโรค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรคที่เป็นปัญหำสำธำรณสุขในปัจจุบัน ตลอดจน 

กำรวิจัยด้ำนยำสมุนไพรหรืออำหำรเสริมจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น ทั้งด้ำนประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย ด้วยพระวิสัยทัศน์

และสำยพระเนตรอันยำวไกลถึงคุณค่ำ

ทำงยำและประโยชน์ต ่อกำรรักษำ

สุขภำพจำกทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีอยู่

เหล่ำนี้

ย้อนกลับไปกว่ำ 3 ทศวรรษ  
นับตั้งแต่ที่ได ้พระรำชทำนแนวพระ
นโยบำยให้สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ด�ำเนิน
โครงกำรเพื่อสนองพระรำชประสงค์ 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ

บพิตร ในหลวงรัชกำลที่ 9 ในกำรน�ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับรำกหญ้ำ ซึ่งได้น�ำไปสู่จุดเริ่มต้น
ของ “โครงการวิจัยเรื่องสมุนไพรไทย” ในโครงกำรพระด�ำริหมู่บ้ำนจุฬำภรณ์พัฒนำ และหมู่บ้ำนทับทิมสยำม โดยอยู่ใน

ควำมดแูลของส�ำนกักิจกรรมพเิศษของสถำบนัฯ ด้วยมพีระด�ำริให้มกีำรน�ำควำมรูไ้ปเผยแพร่เป็นสำธำรณประโยชน์ทัว่กัน เช่น 

งานวิจัยพืชสมุนไพรต้านโรค

ด้วยเหตุที่โรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ส�ำหรับมนุษยชำติ กำรรับมือกับโรค

จึงต้องอำศัยเวลำและกำรเรียนรู้อีกมำกมำย ปัจจุบันจึงเกิดมีกระแสของกำร 

หันไปพึ่งพำยำจำกสมุนไพรพื้นบ้ำนเพื่อต้ำนไวรัสกันมำกขึ้น โดยใช้ประกอบกับ 

ยำอื่นๆ ท่ีแพทย์สั่ง ซึ่งสมุนไพรท่ีมีบทบำทมำก คือ “ฟ้าทะลายโจร” ถือเป็น 

ยำสมนุไพรชนดิหนึง่ทีน่กัวจัิยทัว่โลกได้ให้ควำมสนใจในกำรน�ำมำรกัษำโรคโควดิ-19 

ในขณะนี้ นอกจำกกำรน�ำมำใช้ในกำรบรรเทำอำกำรเจ็บคอและไข้หวัดทั่วไปแล้ว 

ในประเทศไทยฟ้ำทะลำยโจรเป็นยำสำมัญประจ�ำบ้ำนที่เป็นทำงเลือกหนึ่งเพื่อ

บรรเทำอำกำรโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอำกำร หรือมีอำกำรน้อย แต่ก็มี 

ข้อควรระวังในกำรใช้ด้วยเช่นกัน คือ ต้องรับประทำนในปริมำณที่ปลอดภัยและ 

ในระยะเวลำที่แพทย์แนะน�ำ ซึ่งสมุนไพรชนิดนี้ ยังใช้เป็นยำส�ำหรับผู้ป่วยกักตัว 

ที่บ้ำนตำมมำตรกำรของกรมกำรแพทย์อีกด้วย ดังเมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม  

พ.ศ. 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติส่งเสริมกำรใช้ฟ้ำทะลำยโจรในกำรรักษำผู้ป่วย 

ทีต่ดิเชือ้และยงัไม่มอีำกำร เพือ่เป็นทำงเลอืกในกำรรกัษำ ฟ้ำทะลำยโจรจึงมบีทบำท

ส�ำคัญช่วยลดจ�ำนวนผู้ติดเชื้อและลดกำรเข้ำสู่ระบบสำธำรณสุขของประเทศได้
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กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรไทยในชนบทปลูก 

พืชสมุนไพรที่ได้คุณภำพ เพ่ือเป็นแหล่งวัตถุดิบส่งไปยัง 

ห ้องปฏิบัติกำรวิจัยของสถำบันฯ ที่ เกี่ยวข ้อง โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้พืชสมุนไพร ซึ่งท�ำให้ชุมชนมี

รำยได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

จำกพระนโยบำยส่งเสริมประโยชน์ของทรัพยำกร 

ธรรมชำติของประเทศ ได้น�ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนของกำรพัฒนำ

ยำจำกผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ ทั้งยำป้องกัน และยำรักษำโรค

ต่ำงๆ เช่น มะเร็ง เบำหวำน วัณโรค โดยกำรมุ่งหำสำรสกัด

จำกพืชท่ีมีฤทธิ์ทำงชีวภำพ ศึกษำกลไกกำรออกฤทธิ์ และ 

ผสมผสำนควำมรู ้ด้ำนผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ หรือสำรสกัด

สมุนไพรให้เข้ำกับกำรแพทย์สมัยใหม่ อันเป็นควำมหวังที่จะ

ท�ำให้สำมำรถยับยั้งกำรเกิดโรคต่ำงๆ อย่ำงได้ผลดี ดังเช่น 

จำกกำรวิจัยของสถำบันฯ ที่พบว่ำ สำรสกัดส�ำคัญของพืช 

ฟ้ำทะลำยโจร สำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

ท่อน�้ำดีได้ในหลอดทดลอง ซึ่งสถำบันฯ มีแผนจะได้ท�ำกำร

ศึกษำวิจัยต่อไปเพื่อให้สำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ได้

ฟ้าทะลายโจรต้านโควิด-19 

“ฟ้าทะลายโจร” เป็นพืชสมุนไพรที่สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ได้ให้ควำมสนใจมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 2 ทศวรรษ โดยท�ำกำร

ศึกษำวิจัย ตั้งแต่วิธีกำรเพำะปลูก วิธีกำรเตรียมสำรสกัด กำรควบคุมคุณภำพของสำรส�ำคัญ กำรศึกษำฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำ

และพิษวิทยำ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในงำนวิจัยศึกษำด้ำนผลิตภัณฑ์ธรรมชำติของสถำบันฯ โดยเป็นกำรด�ำเนินงำนตำมแนว 

พระนโยบำยของกำรน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำประยุกต์ใช้เพื่อคุณภำพชีวิตของประชำชน ในด้ำนของกำรรักษำโรคและ 
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ส่งเสริมสุขภำพ โดยให้ควำมส�ำคัญต่อผลิตภัณฑ์ธรรมชำติในด้ำนกำรพัฒนำยำ พระนโยบำยยังเน้นย�้ำในหน้ำที่ของบุคคล 

ทุกคนทีจ่ะต้องบ�ำรงุรกัษำควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพของทรพัยำกรธรรมชำต ิเพือ่ประโยชน์ของมนษุยชำตต่ิอไปในอนำคต 

โดยสถำบนัฯ ได้ท�ำกำรส่งเสรมิเรือ่งนีใ้นโครงกำรพฒันำอำชพี จนกระทัง่เป็นทีรู่จ้กักนัในนำมอำณำจกัรสมนุไพร ซึง่มผีลผลติ

ส่งไปยังแหล่งผลิตยำแผนไทย และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพจำกสมุนไพรแหล่งใหญ่ๆ ของประเทศ อำทิ โรงพยำบำลวังน�้ำเย็น 

จังหวัดสระแก้ว และโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร จังหวัดปรำจีนบุรี เป็นต้น

ฟ้าทะลายโจรมีสาร “แอนโดรกราโฟไลด์” (Andrographolide) 

ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งการเพิ่มจ�านวนของเช้ือไวรัสในร่างกาย ดังนั้น 

ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือ 

โรคโควิด-19 ฟ้ำทะลำยโจรจึงถูกน�ำมำใช้เป็นทำงเลือกในกำรรักษำ 

ผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอำกำรไม่รุนแรง 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ร ่วมกับกรมการแพทย์ 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสขุ

และภาคีต่างๆ ในการก�าหนดขนาดยาสมุนไพร 

ฟ้าทะลายโจร โดยการรบัประทานในปรมิาณ

ที่เหมาะสม คือ มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 

ขนาด 180 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 5 วัน 

และสถาบนัฯ ได้ท�าการศกึษาวจิยัขนาดยาดงักล่าว

ในคนปกติ เมื่อใช้เป็นเวลา 7 วัน พบว่ำ ไม่เกิดความ

เป็นพิษต่อตับ ฟ้ำทะลำยโจรจึงเป็นยำที่มีสรรพคุณในกำร

ต้ำนเชื้อไวรัสและมีควำมปลอดภัย ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรพึ่งพำยำจำก

พืชสมุนไพรพื้นบ้ำน เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่สำมำรถช่วยลดภำระให้กับ 

ระบบสำธำรณสุขและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงเวลำท่ีมี

กำรแพร่ระบำดหนักของโรค
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ส�าหรับแหล่งเพาะปลูกสมุนไพร 

ฟ้าทะลายโจรคุณภาพสูงท่ีสถาบันฯ น�ามา 

ใช้ในการวิจัยน้ัน มาจากหมูบ้่านทบัทมิสยาม 

05 จังหวัดสระแก้ว ซึ่งส�านักกิจกรรมพิเศษ

ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ไปส่งเสริมให้

ราษฎรเป็นผู ้เพาะปลูก โดยสถำบันฯ ได้

ท�ำกำรศึกษำวิจยัพันธ์ุพืช และคดัเลอืกสำยพันธุ์

ที่เหมำะสมกับสภำพท้องถิ่น อีกทั้งมีกำรวิจัย

คัดเลือกต้นพันธุ์ท่ีเป็นพันธุกรรมอย่ำงถูกต้อง 

เพือ่ให้ได้สมนุไพรทีม่ปีระสทิธภิำพสงู ตลอดจน

ให้สำรส�ำคัญในปริมำณมำกพอที่จะมีฤทธ์ิ 

ในกำรรกัษำ สถำบนัฯ ดแูลตัง้แต่ขัน้ตอนของ

กำรเพำะปลูก จนกระท่ังถึงกำรเก็บเก่ียว  

โดยส�ำนักวิจัยของสถำบันฯ ได้น�ำผลผลิต 

มำศึกษำฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำและพิษวิทยำ 

อี กทั้ งพัฒนำวิ ธี กำรวิ เครำะห ์ และส กัด 

สำรส�ำคัญและท�ำให้บริสุทธิ์ ส�ำหรับใช้เป็น 

สำรมำตรฐำนในกำรควบคุมคุณภำพของ

ผลผลิตที่เป็นวัตถุดิบ ส่วนเกษตรกรได้รับ 

กำรถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรปลูกพืชสมุนไพร

อย่ำงถูกต้อง เริ่มตั้งแต่กำรเพำะเมล็ดพันธุ ์  

กำรผสมดนิปลูก กำรดแูลรกัษำแปลงสมนุไพร 

กำรเกบ็เกีย่ว กำรเกบ็เมลด็พนัธุ ์โดยกรรมวธิี

แบบเกษตรอนิทรย์ีปลอดสำรเคม ีซึง่มกีำรน�ำ
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ตัวอย่ำงดินและน�้ำไปตรวจสอบคุณภำพควำมปลอดภัยจำกกำรตกค้ำงของพิษโลหะหนัก และมีกำรจัดเก็บตัวอย่ำงเพื่อ 

ตรวจและจ�ำแนกสำรส�ำคัญ อีกทั้งกำรเก็บเกี่ยวแต่เฉพำะส่วนที่ได้มำตรฐำนในระยะเวลำที่เหมำะสมเท่ำนั้น ซึ่งจะท�ำให้ได ้

สำรส�ำคัญสูง และผลผลิตที่ได้ต้องน�ำมำเก็บรักษำอย่ำงถูกต้อง ก่อนไปสู่กระบวนกำรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำ ส�ำหรับน�ำไป 

ใช้ประโยชน์เป็นยำ หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่อไป

ดังนั้น ผลผลิตสุดท้ำยที่ได้ไม่ว่ำจะในรูปของวัตถุดิบหรือแปรรูปแล้ว จึงเชื่อถือได้ว่ำมีคุณภำพดี และมีปริมำณ 

สำรส�ำคัญที่แน่นอน ดังเช่นฟ้ำทะลำยโจรที่สำมำรถแปรรูปเป็นยำส�ำหรับบรรเทำอำกำรเจ็บคอ ไข้หวัด ท้องเสียท่ีไม่ได ้

เกิดจำกกำรติดเชื้อ และกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือเป็นเวชภัณฑ์ เช่น สบู่เหลวล้ำงมือฆ่ำเชื้อจุลชีพ แอลกอฮอล์เจล

ฆ่ำเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นต้น นอกจำกนัน้แล้ว กำรเพิม่มลูค่ำให้ผลผลติทีไ่ด้มำยงัเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำอตุสำหกรรม

ภำยในประเทศอีกด้วย อำทิ อุตสำหกรรมยำ และอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ (เวชภัณฑ์ เวชส�ำอำง อำหำรเสริม)  

ฟ้ำทะลำยโจรจึงเป็นพืชส�ำคัญที่สถำบันฯ ให้ควำมสนใจมำอย่ำงยำวนำน เพรำะคุณสมบัติของสำรสกัดที่มีคุณประโยชน์

นำนัปกำรต่อสุขภำพ

พระวิสัยทัศน์ของศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  

กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี องค์ประธำนสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ ท่ีทรงส่งเสริมงำนวิจัยพัฒนำคุณค่ำและ 

กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศด้ำนสมุนไพร โดยทรงริเริ่มวำงรำกฐำนของกำรพัฒนำ เพื่อสุขภำพ

พลำนำมัยที่ดีปรำศจำกโรคภัย และคุณภำพชีวิตท่ีดีมำสู ่ปวงชนชำวไทย และในยำมท่ีประเทศประสบวิกฤตหนัก 

เช่นโรคโควิด-19 ผลงำนอันสืบเนื่องมำจำกพระด�ำริได้เป็นคุณูปกำรอย่ำงสูง ที่ช ่วยให้ระบบสำธำรณสุขของเรำ 

คงควำมเข้มแข็งไว้ และสำมำรถช่วยประชำชนจ�ำนวนมำกให้รอดชีวิต หรือรอดพ้นจำกกำรคุกคำมของโรคระบำดได้ 

องค์เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ยังเป็นองค์เจ้าฟ้าของปวงชนผู้มีพระเมตตา 

อันสูงยิ่งต่อราษฎร โปรดที่จะพระราชทานความช่วยเหลือในสิ่งขาดแคลนต่าง ๆ   

อย่างต่อเนื่องแก่พสกนิกรทั่วประเทศ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต พระกรุณาธิคุณ

อันยิ่งใหญ่นี้ คือ สิ่งที่ชาวไทยจะร�าลึกจดจ�า และเทิดทูนตลอดไป
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การประชุมติดตามความก้าวหน้า

การด�าเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศร ี

สวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี องค์ประธำนสถำบันวิจัย 

จุฬำภรณ์ ทรงเป็นประธำนกำรประชุมกรรมกำรบริหำร

สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ ครั้งที่ 2/2564 ผ่ำนระบบกำรประชุม

ทำงไกลออนไลน์ เ ม่ือวันท่ี 23 กันยำยน พ.ศ. 2564  

ณ ต�ำหนักทิพย์พิมำน อ�ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 

โดยในที่ประชุม กรรมกำรบริหำรสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ได้

กรำบทูลถวำยรำยงำนกำรด�ำเนนิงำนของสถำบนัวจิยัจุฬำภรณ์ 

อำท ิ กำรรบัรองรำยงำนกำรประชมุกรรมกำรบรหิำรสถำบนัวจิยั

จุฬำภรณ์ ครั้งที่ 1/2564 และรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ประจ�ำปี 2564 ในกำรนี้ องค์ประธำนสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์

ทรงพิจำรณำงบประมำณประจ�ำปี 2565  เพื่อให้สถำบันฯ 

สำมำรถด�ำเนินงำนด้วยควำมก้ำวหน้ำและบรรลุควำมส�ำเร็จ

ดังวัตถุประสงค์
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ธ ดั่งดวงประทีป



น�้าพระทัยเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัต ิ

ส�ำหรับปัญหำอุทกภัยที่เกิดขึ้นใน

ปีน้ี จงึมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงเร่งด่วนทีต้่องให้

ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่ำง

ทันท่วงที เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนใน

เบือ้งต้น โดยเมือ่วนัท่ี 2 ตุลำคม พ.ศ. 2564 

องค์ประธำนสถำบนัวจิยัจฬุำภรณ์ โปรดให้

ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดันครรำชสมีำ นำยวเิชียร 

จันทรโณทัย เข้ำรับพระรำชทำนถุงยังชีพ 

จ�ำนวน 500 ชุด ส�ำหรับเชิญไปแจกจ่ำย 

แก่ผู้ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยในพื้นที ่

ต่ำงๆ ของจงัหวดันครรำชสีมำ และเพือ่เป็น

ขวัญก�ำลังใจด้วยเช่นกัน

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำ

น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ 

อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน  

วรขตัตยิรำชนำร ีองค์ประธำนสถำบนัวจัิย

จุฬำภรณ์ มีพระเมตตำห่วงใยประชำชน 

ในท่ัวทุกภูมิภำคของประเทศท่ีประสบกับ

ควำมเดอืดร้อนจำกวกิฤตซ้อนวกิฤตในช่วง

เวลำเดียวกัน ทั้งจำกวิกฤตโรคระบำด 

โควิด-19 ซึ่งยังไม่ผ่อนคลำยควำมรุนแรง 

และยังมีวิกฤตที่เกิดจำกอุทกภัยในปลำย

ฤดูฝนของประเทศ อันเนื่องมำจำกฝน 

ท่ีตกหนักด้วยอิทธิพลของพำยุโซนร้อน  

ส่งผลให้เกดิน�ำ้ท่วมฉบัพลนั และเกดิน�ำ้ป่ำ

ไหลหลำกเข ้ำท ่วมบ้ำนเรือนเสียหำย  

อีกทั้ งท� ำลำยพื้ นที่ กำร เกษตรกรรม

มำกมำย ท�ำให้รำษฎรต้องประสบกับ 

ควำมทุกข์ยำกเพิ่มขึ้น นอกเหนือจำก 

ควำมยำกล�ำบำกในกำรด�ำรงชวิีตประจ�ำวนั 

กำรประกอบอำชีพ และจำกกำรสูญเสีย

ชีวิตของสมำชิกในครอบครัวด้วยสำเหตุ

ของโรคระบำดร้ำยแรง
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พระกรุณำธิคุณนี้ยังแผ ่ไปถึงผู ้ประสบอุทกภัย 

ในพื้นที่ของจังหวัดอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบในครำวเดียวกันด้วย 

เมื่อองค์ประธำนสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์โปรดให้ส�ำนักกิจกรรมพิเศษ 

สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ โดยนำยบัญชำ เตชะสกุล รองประธำน

สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ ฝ่ำยกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระรำชทำน

รวมจ�ำนวนกว่ำ 6,000 ชดุ ไปมอบแก่ผูป้ระสบภยัในจงัหวดัตำก 

เพชรบูรณ์ เลย ชัยภูมิ ลพบุรี ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ 

อ่ำงทอง ชัยนำท ขอนแก่น มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด และ

ปรำจนีบรีุ ตัง้แต่เดือนกนัยำยน-พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 เพือ่ให้

ผู้ที่เดือดร้อนได้มีเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีพ 

อำทิ ข้ำวหอมมะลิ อำหำรกระป๋อง บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป 

ผ้ำเช็ดตัว ยำสำมัญประจ�ำบ้ำน และหน้ำกำกอนำมัย เป็นต้น
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 นอกจำกสิง่ของพระรำชทำนเพือ่กำรยงัชพีแล้ว องค์ประธำนสถำบนัวจิยัจุฬำภรณ์ยงัทรงห่วงใยถงึปัญหำด้ำนสขุภำพ

อนำมัยจำกวิกฤตของกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณำโปรดให้หน่วยแพทย์พระรำชทำน โรงพยำบำล 

จฬุำภรณ์ และหน่วยแพทย์เคลือ่นที ่มลูนธิิ พอ.สว. ในพืน้ที ่ออกหน่วยให้บรกิำรตรวจรกัษำโรคทัว่ไป และให้บรกิำรฉดีวคัซนี

พระรำชทำนต้ำนโรคโควิด-19 แก่ประชำชนในพื้นที่ด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มเปรำะบำง ได้แก่ ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วย ผู้พิกำร 

และผู้ด้อยโอกำส ซ่ึงจ�ำเป็นต้องได้รับควำมช่วยเหลืออย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง อันเป็นกำรเร่งสร้ำงภูมิคุ้มกันโดยเร็วและ 

ลดกำรแพร่ระบำดของโรค ด้วยมีพระประสงค์ที่จะให้รำษฎรท้ังหลำยปลอดภัยจำกโรคระบำดร้ำยแรง และสำมำรถผ่ำนพ้น

วกิฤตทัง้หมดไปได้ในเรว็วนั สำยธำรแห่งพระเมตตำซึง่หลัง่ไหลไปทัว่ทกุหนแห่ง ยงัควำมปลืม้ปีตแิละซำบซึง้ในพระกรณุำธิคณุ

อย่ำงหำที่สุดมิได้ มำสู่ปวงชนชำวไทยทั้งปวง

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน  

วรขัตติยรำชนำรี โปรดให้ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกลุ รองประธำนกรรมกำรบริหำรสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ และ 

รองประธำนสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ ฝ่ำยบริหำรและอำคำรสถำนที่ เชิญดอกไม้พระรำชทำนไปมอบแก่เอกอัครรำชทูต 

สำธำรณรัฐประชำชนจีนประจ�ำประเทศไทย เม่ือวันท่ี 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ณ สถำนเอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐ 

ประชำชนจีนประจ�ำประเทศไทย กรงุเทพฯ เพือ่แสดงควำมขอบคณุท่ีสำธำรณรฐัประชำชนจนีได้ให้ควำมอนเุครำะห์เร่ืองวัคซนี

ต้ำนเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส�ำหรับประชำชนชำวไทย โดยมี นำยหยำง ซิน (Mr. Yang Xin) อุปทูต เป็นผู้รับมอบ

ดอกไม้พระราชทาน

แก่สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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E “มูลนิธิจุฬาภรณ์” ช่วยเหลือ...เพื่อปวงประชา E

องค์ประธำนมูลนิธิจุฬำภรณ์ทรงเอำพระทัยใส่ติดตำมและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนของมูลนิธิ 

จุฬำภรณ์ แม้ในยำมที่ เกิดสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 โดยเมื่อวันที่  14 กันยำยน พ.ศ. 2564  

ทรงเป็นประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรมูลนิธิจุฬำภรณ์สำมัญประจ�ำปี 2564 ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกลออนไลน์  

ณ ต�ำหนักทิพย์พิมำน อ�ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ ทั้งนี้ ทรงด�ำเนินกำรประชุมและทรงรับฟังกำรถวำยรำยงำน 

ผลกำรด�ำเนินงำน อำทิ รำยงำนกำรด�ำเนินกิจกำรของมูลนิธิจุฬำภรณ์ ประจ�ำปี 2563 รำยงำนข้อมูลกำรจัดท�ำสัญญำ  

กำรจดัซือ้จดัจ้ำงของมลูนธิิจฬุำภรณ์ในกจิกำรของสถำบนัวจัิยจุฬำภรณ์ ระหว่ำงปี 2563-2564 และกำรพจิำรณำงำนท่ีเกีย่วข้อง

กับมูลนิธิจุฬำภรณ์ 
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รู้จักมูลนิธิจุฬาภรณ์



 “มูลนธิจิฬุาภรณ์” สถำปนำขึน้ตำมพระด�ำรใิน  ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจฬุำภรณวลยัลกัษณ์ 

อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ตั้งแต่พุทธศักรำช 2529 ด้วยทรงตระหนักถึงปัญหำด้ำนสุขภำพ 

ของประชำชน อันเกิดจำกกำรขำดแคลนบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข รวมถึงกำรศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 

และกำรแพทย์ที่ยังขำดกำรสนับสนุนที่ดี มูลนิธิจุฬำภรณ์จึงก�ำเนิดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำและกำรวิจัย  

สนองพระปณิธำนอันมุ่งม่ันที่จะน�ำควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดับ

คณุภำพชวีติของรำษฎร ตลอดจนด�ำเนนิกจิกรรมสำธำรณประโยชน์

นำนัปกำรเพื่อสงเครำะห์ผู ้ด ้อยโอกำสท่ัวประเทศ อันรวมถึง 

กำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขแก่ผู ้ป่วยยำกไร้ใน 

พระอนุเครำะห์ กำรจัดหำเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

ที่จ�ำเป็นให้แก่โรงพยำบำล รวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือพี่น้อง 

ชำวไทยที่ประสบภัยพิบัติต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง

ตลอดระยะเวลำของกำรทรงงำนเพือ่ประชำชน ได้ทรงทุม่เท

และอุทิศพระองค์ในกำรระดมทุนหำรำยได้ให้แก่มูลนิธิฯ โดยผ่ำน

โครงกำรและกิจกรรมสำธำรณกุศลในพระด�ำริต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อให้มูลนิธิฯ สำมำรถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสและผู้ยำกไร้ที่ม ี

จ�ำนวนมำก อีกทั้งทวีจ�ำนวนขึ้นทุกวัน 

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ ได้ทวีประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนานกว่า 35 ปี 
การเติบโตของกองทุนมูลนิธิฯ เปรียบเสมือนการน�าแสงสว่างไปสู่ผู้เฝ้ารอคอยความช่วยเหลือจากสังคมไทย 

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิจุฬาภรณ์ 
ผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 026-2-52296-1

E กิจกรรมให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิจุฬาภรณ์ E

56%
15%

10%
8%

6%
5%

รักษาผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์

มอบทุนการศึกษาและทุนวิจัย

บรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศ

มอบเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์

สงเคราะห์ผู้พิการและเด็กก�าพร้า

สนับสนุนมูลนิธิและหน่วยงานอื่น
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น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

วันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน 

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธำนกรรมกำร

บริหำรสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ และรองประธำนสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ ฝ่ำยบริหำรและอำคำรสถำนท่ี เป็นประธำนในพิธีวำง 

พำนพุ่มถวำยรำชสกักำระเบือ้งหน้ำพระบรมฉำยำลกัษณ์พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช  

บรมนำถบพิตร ณ อำคำรอเนกประสงค์ สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ เพื่อแสดงควำมจงรักภักดีและน้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 
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รวมใจถวายพระพร

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) โดยมีคณะกรรมกำรมูลนิธิจุฬำภรณ์ ผู้บริหำร และบุคลำกร

สถำบนัวิจัยจุฬำภรณ์ร่วมกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติและถวำยพระพรชัยมงคล เมือ่วันท่ี 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ณ ศนูย์ประชุม 

สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ เพื่อแสดงควำมจงรักภักดีและน้อมส�ำนึกในพระกรุณำธิคุณขององค์ประธำนสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์  

ที่ได้ทรงเสียสละและอุทิศพระองค์ในกำรปฏิบัติพระกรณียกิจด้ำนกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กำรแพทย์ 

และสำธำรณสุข ตลอดจนพระรำชทำนควำมช่วยเหลืออย่ำงรอบด้ำนเพื่อคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดี อันเป็น 

คุณูปกำรต่อประเทศชำติ และประชำชนชำวไทยมำอย่ำงยำวนำน

กิจกรรมภำยในงำน ประกอบด้วยพิธีวำงพวงมำลัยถวำยสักกำระพระรูปหล่อ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ 

เจ้ำอยู่หวั รชักำลที ่4 พระบดิำแห่งวทิยำศำสตร์ไทย และพธิสีกักำระศำลพระภมูแิละศำลเจ้ำท่ี โดย พลเอก ชำญ บญุประเสรฐิ 

รองประธำนสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ ฝ่ำยกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรและบุคลำกรร่วมประกอบพิธี ณ บริเวณ 

หน้ำอำคำรวิจัยเคมี

จำกนั้น เป็นกำรด�ำเนินพิธีลงนำมถวำยพระพร และพิธีถวำยพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ 

โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธำนกรรมกำรบริหำรสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ และรองประธำนสถำบันวิจัย

จุฬำภรณ์ ฝ่ำยบริหำรและอำคำรสถำนที่ เป็นประธำนในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวำยสักกำระเบ้ืองหน้ำ 

พระฉำยำลักษณ์ พร้อมกับกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล และน�ำคณะผู้ร่วมในพิธีถวำยควำมเคำรพด้วยควำมจงรักภักด ี

โดยพร้อมเพรียงกัน
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 วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวัน

ประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ สถำบันวิจัย 

จุฬำภรณ์ น�ำโดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธำนกรรมกำร

บรหิำรสถำบนัวจิยัจุฬำภรณ์ และรองประธำนสถำบนัวจัิยจฬุำภรณ์ ฝ่ำยบรหิำร

และอำคำรสถำนที่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร ทูลเกล้ำฯ ถวำยแจกันดอกไม้ 

และของท่ีระลึกเบ้ืองหน้ำพระรูป เพื่อถวำยพระพรชัยมงคลในโอกำส 

วันคล้ำยวันประสูติ ณ ห้องรับรอง อำคำรวิจัยเคมี สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์
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สิ่งของพระราชทานแก่ชุมชนโดยรอบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยโควิด-19 

สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ์ได้น้อมน�าพระปณิธานขององค์ประธาน

สถาบันวจัิยจฬุาภรณ์ ในการมุง่มัน่ขบัเคลือ่นด�าเนินงานโครงการต่างๆ 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อันได้แก่ กำรศึกษำและวิจัย 

ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับปัญหำด้ำนสุขภำพและ

สิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำท่ีอยู่ท่ีท�ำกิน กำรสร้ำงอำชีพ และกำรช่วยเหลือ

ประชำชนผู้เดือดร้อนจำกสำธำรณภัยต่ำงๆ โดยเร็ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

ภัยจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบัน ซ่ึงได้ส่งผลกระทบอย่ำงมหำศำลต่อกำรด�ำรงชีวิตของชำวไทย 

รวมไปถึงพี่น้องประชำชนในบริเวณใกล้เคียงสถำบันฯ ด้วยเช่นกัน 

สถำบนัวจิยัจฬุำภรณ์ โดยส�ำนกักจิกรรมพเิศษ จงึได้ด�ำเนนิงำน

ตำมแนวพระนโยบำยของกำรดูแลคุณภำพชีวิตของประชำชน และให้

ควำมช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเมื่อ

วันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2564 นำยบัญชำ เตชะสกุล รองประธำนสถำบันวิจัย

จุฬำภรณ์ ฝ่ำยกิจกรรมพิเศษ ได้มอบกล่องยังชีพให้แก่พี่น้องในชุมชน

โดยรอบสถำบันฯ ได้แก่ ชุมชนตลำดหลักสี่ ชุมชนมิตรประชำพัฒนำ 

ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ ชุมชนหลักสี่พัฒนำ 99 และชุมชนเปรมสุขสันต์ 

โดยมีผู้แทนชุมชนเป็นผู้รับมอบ รวมจ�ำนวน 900 ชุด ณ บริเวณหน้ำ 

ศูนย์ประชุมสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

ภำยในกล่องยังชีพนี้ บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น อำทิ อำหำรแห้ง บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และเครื่องดื่ม เป็นต้น 

เพื่อประโยชน์ในกำรด�ำรงชีพของประชำชนในช่วงเวลำที่ยำกล�ำบำก นอกจำกนั้นแล้ว ยังมีกล่องยังชีพอีกจ�ำนวนหนึ่งที่ส่งไป

ช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย และเด็กๆ ในชุมชนด้วย

นับตั้งแต่ประเทศไทยต้องประสบกับกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 องค์ประธำนสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ทรงติดตำม

สถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด เพื่อทรงหำหนทำงช่วยเหลือประชำชนและแบ่งเบำภำระภำครัฐและเอกชนอีกทำงหนึ่ง จึงทรงวำง

พระนโยบำยให้หน่วยงำนในพระด�ำรดิแูลประชำชนอย่ำงเตม็สรรพก�ำลงัในทกุด้ำน ซึง่ครอบคลมุถงึประชำชนใต้ร่มพระบำรมี

ที่อำศัยอยู่โดยรอบสถำบันฯ พร้อมกันนี้ ยังทรงให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และกำร 

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ ตลอดจนกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบอย่ำงเท่ำเทียมกัน เพ่ือให้ทุกคนสำมำรถ 

ประคับประคองตนเองได้จนกว่ำจะผ่ำนพ้นวิกฤตกำรณ์โรคระบำดร้ำยแรง นับเป็นพระกรุณำธิคุณอันล้นพ้นอย่ำงหำที่สุดมิได ้

แก่ปวงชนชำวไทย 
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ปัจจุบันน้ี	 การดื้อยาเป็นเรื่องที่ก�าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก	 แต่จะมีสักก่ีคนท่ีจะ 

เข้าใจในความหมายของค�าว่า “ดื้อยา” ได้อย่างถูกต้อง	 รวมถึงสาเหตุและที่มาของปัญหา 

ที่เกิดขึ้น	 จึงขออธิบายความหมายของค�าว่าดื้อยาและงานวิจัยทางด้านนี้ที่ก�าลังด�าเนินการ 

อยู่ที่สถาบันวิจิยจุฬาภรณ์	เพื่อให้คลายข้อสงสัยต่าง	ๆ 	เหล่านี้

กำรดื้อยำที่พูดถึงกัน ส่วนมำกมีควำมหมำยถึงการดื้อยาปฏิชีวนะ (Antibiotic Resistance) ซึ่งเป็นควำมสำมำรถ

ของแบคทีเรียที่ทนต่อยำปฏิชีวนะชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือมำกกว่ำหนึ่งชนิดก็ได้ ควำมสำมำรถนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ท่ีเพิ่งค้นพบ  

แต่เป็นควำมสำมำรถของแบคทีเรียที่สำมำรถปรับตัวให้อยู่รอดในสภำวะวิกฤตต่ำงๆ ได้ รวมทั้งสภำวะที่ต้องเผชิญกับ 

ยำปฏิชีวนะเช่นกัน กำรใช้ยำปฏิชีวนะมำกเกินควำมจ�ำเป็นหรือใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง จะท�ำให้แบคทีเรียมีวิวัฒนำกำรหรือ 

ปรับตัวให้ดื้อต่อยำปฏิชีวนะ ควำมสำมำรถดื้อต่อยำปฏิชีวนะของแบคทีเรียนี้ จะไม่ใช่ปัญหำส�ำคัญถ้ำหำกอัตรำกำรเกิด 

ของแบคทเีรยีดือ้ยำท่ีมีควำมสำมำรถนี ้ไม่ได้เพิม่สงูขึน้อย่ำงรวดเรว็เช่นในปัจจบุนั อีกท้ังยังมแีบคทเีรยีบำงตวัทีม่คีวำมสำมำรถ

ดื้อต่อยำปฏิชีวนะได้หลำกหลำยชนิด (Multidrug resistant bacteria, MDR) เรียกได้ว่ำ ไม่มียำปฏิชีวนะใดที่สำมำรถก�ำจัด

แบคทีเรียชนิดนี้แล้ว ดังนั้น ถ้ำเกิดกำรติดเชื้อจำกแบคทีเรียนั้นๆ ก็จะไม่สำมำรถรักษำได้อีกต่อไป และผู้ป่วยท่ีได้รับ 

เชื้อดื้อยำนั้นจะเสียชีวิตในที่สุด 

อุบัติการณ์เช่นนี้เองที่ท�าให้ทั่วโลกตื่นตัว และหันมาให้ความส�าคัญของการศึกษาการดื้อยา ซึ่งสถาบันวิจัย

จุฬาภรณ์ได้เห็นปัญหานี้เช่นกัน และได้เริ่มศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดื้อยามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยคาดหวังว่า 

ผลจากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน อันเป็นการสนองพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ 

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้งานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อคนไทยและเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

มาเข้าใจความหมายและ

สาเหตุของเชื้อดื้อยากันเถอะ

ดร.นิศานาถ เจริญลาภ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ วัฒนวิบูลย์ 

และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข

  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
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กำรที่จะสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรดื้อยำได้นั้น จ�ำเป็นต้องเข้ำใจสำเหตุของปัญหำอย่ำงถ่องแท้เสียก่อน ยำปฏิชีวนะ

มีกลไกกำรท�ำงำนโดยกำรเข้ำไปท�ำลำยโมเลกุลเป้ำหมำยที่อยู่ในแบคทีเรีย ท�ำให้แบคทีเรียไม่สำมำรถเพิ่มจ�ำนวนได้ 

และตำยในที่สุด กลไกกำรดื้อยำของเชื้อแบคทีเรียเกิดจำก 3 กลไก ดังแสดงในรูปที่ 1 (1) ได้แก่ 1) แบคทีเรียมีควำมสำมำรถ

เปลี่ยนแปลงโมเลกุลเป้ำหมำย (สีเขียว) ของตัวเองให้รอดพ้นจำกกำรจับของยำปฏิชีวนะ (สีแดง) ดังนั้น ยำปฏิชีวนะ 

จึงไม่สำมำรถท�ำลำยโมเลกุลเป้ำหมำยได้อีกต่อไป ส่วนมำกมักเกิดจำกกำรกลำยพันธุ์ของแบคทีเรียท่ีถูกเหนี่ยวน�ำจำก 

กำรใช้ยำปฏิชีวนะท่ีไม่เหมำะสม เช่น ควำมเข้มข้นยำปฏิชีวนะที่ต�่ำเกินไป หรือระยะเวลำที่ใช้ยำปฏิชีวนะน้อยเกินไป  

ไม่ครบตำมปริมำณที่ก�ำหนด 2) แบคทีเรียสำมำรถผลิตเอนไซม์ท่ีท�ำลำยยำปฏิชีวนะให้หมดฤทธิ์ได้ (สีส้ม) 3) แบคทีเรีย 

สำมำรถลดปริมำณยำปฏิชีวนะภำยในเซลล์ โดยลดควำมสำมำรถของโปรตีนที่เย่ือหุ้มเซลล์ ท�ำให้น�ำเข้ำยำปฏิชีวนะลดลง  

หรือผลิตโปรตีนขับยำปฏิชีวนะออกจำกเซลล์ (efflux pump) ดังนั้น ยำปฏิชีวนะจึงไม่สำมำรถฆ่ำแบคทีเรียได้ โดยทั่วไป 

แบคทีเรียดื้อยำมักมีควำมสำมำรถดังกล่ำวอย่ำงน้อยหนึ่งกลไก ซึ่งเพียงพอที่จะท�ำให้เกิดกำรดื้อยำแล้ว

1) 2)

3)

รูปที่ 1

 1) แบคทีเรียมีควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนแปลงโมเลกุลเป้ำหมำย 

 2) แบคทีเรียเปลี่ยนแปลงยำปฏิชีวนะให้เสียสภำพ 

 3) แบคทีเรียลดปริมำณยำปฏิชีวนะภำยในเซลล์

 จำก Blair et al. (2015) (1)
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ทั้ ง นี้  ห ้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก ำ ร วิ จั ย

เทคโนโลยีชีวภำพ สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ 

โดย ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ 

มงคลสุข รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไพบูลย์ 

วัฒนวิบูลย์ และดร.นิศำนำถ เจริญลำภ  

ได ้สนใจศึกษำโปรตีนขับยำปฏิชีวนะ  

(Efflux pump) ในเช้ือแบคทีเรยีก่อโรคในคน 

คือ Stenotrophomonas maltophilia  

คณะผู้วิจัยโดย ดร.นิศำนำถ เจริญลำภ  

ได้น�ำเสนอผลงำนวิจัยนี้ในงำนประชุม

วิชำกำรกรมวิทยำศำสตร ์กำรแพทย ์  

ครั้งที่ 25 และได้รับรำงวัลชนะเลิศ ประเภท

น�ำเสนอผลงำนด้วยวำจำ สำขำ Medical 

Science Symposium เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 

พ.ศ. 2560 บทสรุปของงำนวิจัยโดยย่อ 

มีดังนี้

เชื้อแบคทีเรีย Stenotrophomonas 

maltophilia จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อฉวยโอกาส

ที่ก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สามารถ

ก่อโรคในทกุระบบของร่างกายโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งระบบทางเดินหายใจ ทางเดิน

ปัสสาวะ และการตดิเชือ้ในกระแสโลหิต 

ปัจจุบันนับว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุส�าคัญ

ของการเสยีชวิีตของผูป่้วยจากโรคตดิเชือ้

ในโรงพยาบาล ปัญหาส�าคัญของการ 

ติดเชื้อ S. maltophilia เกิดจากการดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิด (MDR) จากการศึกษาจีโนมของเชื้อชนิดนี้ พบว่า  

มียีนส์ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาอยู่เป็นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์ท่ีท�าให้ยาเสียสภาพ หรือโปรตีนขับยา 

ชนิดต่างๆ ออกจากเซลล์ (2) 

ห้องปฏิบัติกำรวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพ ได้ศึกษำวิจัยเพื่อหำสำเหตุกำรดื้อต่อยำปฏิชีวนะหลำยชนิดของ 

เชื้อ S. maltophilia โดยมุ่งเน้นกำรด้ือยำที่เกิดจำกโปรตีนขับยำ วัตถุประสงค์หลักของงำนวิจัยนี้เพื่อกำรศึกษำโปรตีน 

ที่เป็นเป้ำหมำยของยำ คณะผู้วิจัยสำมำรถแยกยีน mfsA ท่ีสร้ำงโปรตีนขับยำ MfsA ซึ่งเป็นโปรตีนท่ีชั้นเยื่อหุ้มเซลล์ 

ของแบคทีเรีย (membrane protein) ท่ีสำมำรถขนส่งสำรชนิดต่ำงๆ ผ่ำนเย่ือหุ้มเซลล์โดยใช้พลังงำนจำกโปรตอน  

(proton gradient) (4)

ในกำรวิจัยเมื่อสร้ำงแบคทีเรียกลำยพันธุ์ที่ไม่มียีน mfsA (∆mfsA) ท�ำให้แบคทีเรียมีควำมไว (susceptibility) ต่อยำ

ปฏิชีวนะหลำยชนิดมำกขึ้น รวมถึงมีควำมไวต่อยำในกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones) (3) ซึ่งเป็นยำชนิดหนึ่ง 

ในกลุ่มยำท่ีมักใช้ในกำรรักษำกำรติดเช้ือจำก S. maltophilia และเมื่อเพ่ิมกำรแสดงออกของยีน mfsA โดยใช้พลำสมิด  

พบว่ำ ท�ำให้เชื้อดื้อต่อยำปฏิชีวนะฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones) เพิ่มมำกขึ้นหลำยเท่ำ 
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จำกกำรศึกษำท�ำให้ค้นพบลักษณะที่น่ำสนใจของยีน mfsA โดยพบว่ำ กำรแสดงออก (expression) ของยีน mfsA  

จะเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกเมื่อเชื้อสัมผัสกับอนุมูลอิสระออกซิเจนชนิดซุปเปอร์ออกไซด์แอนไอออน (superoxide anion) เนื่องจำก

ยีน mfsA ถูกควบคุมโดยโปรตีนควบคุม (transcriptional regulator) ที่ชื่อว่ำ SoxR (4) รูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่ำเมื่อ S. maltophilia 

สัมผัสกับซุปเปอร์ออกไซด์แอนไอออน ที่สร้ำงโดยเซลล์เม็ดเลือดขำวในกลุ่มแมคโครฟำจ (macrophage) ในระบบภูมิคุ้มกัน

ชนิดทั่วไป (innate immunity) ท�ำให้โปรตีนควบคุม SoxR กระตุ้นกำรสร้ำงโปรตีนขับยำ MfsA เพิ่มมำกขึ้น อันเป็นสำเหตุ 

ให้เชื้อดื้อต่อยำปฏิชีวนะกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones) มำกขึ้น กำรค้นพบนี้มีควำมน่ำสนใจเนื่องจำก 

ยำก�ำจัดวัชพืชพำรำควอท ก็จัดอยู่ในประเภทสำรที่ท�ำให้เกิดซุปเปอร์ออกไซด์แอนไอออนในเซลล์ได้เช่นกัน เมื่อวิเครำะห์

ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลทำงจีโนม (National Center for Biotechnology Information - NCBI) พบว่ำ เชื้อ S. maltophilia  

ทุกสำยพันธุ์มียีน mfsA ดังนั้น โปรตีนขับยำ MfsA จึงเหมำะสมท่ีจะเป็นเป้ำหมำยตำมสมมุติฐำนท่ีตั้งไว้ คือ ถ้ำสำมำรถ 

คัดเลือกสำรที่สำมำรถยับยั้งกำรท�ำงำนของโปรตีนขับยำ MfsA ได้ เมื่อน�ำสำรดังกล่ำวมำใช้จะท�ำให้เชื้อแบคทีเรียกลับมำไว

ต่อยำปฏิชีวนะฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones) ได้เช่นเดิม ดังนั้น องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยนี้นับเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งในการพัฒนายาตัวใหม่ส�าหรับรักษาโรคติดเชื้อได้ในอนาคต
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รูปที่ 2 

โปรตีนควบคุม SoxR ควบคุม

กำรแสดงออกของยีนท่ีสร ้ำงโปรตีน 

ขับยำ MfsA ในสภำวะท่ีถูกกระตุ้นด้วย 

สำรอนุมูลอิสระชนิด superoxide anion 

ซึง่สร้ำงโดยเซลล์ภมูคุ้ิมกนั Macrophage 

ยีนโปรตีนขับยำจะเพ่ิมมำกขึ้น ส่งผล 

ให้แบคทีเรียด้ือต่อยำปฏิชีวนะกลุ ่ม 

fluoroquinolones มำกขึ้น
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ดร.ขวัญรวี สิริกำญจน นักวิจัยเชี่ยวชำญประจ�ำห้องปฏิบัติกำรวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพ ได้รับรางวัล Japan 

International Award 2020 for Young Agricultural Researchers (Japan Award) จำก Ministry of Agriculture,  

Forestry and Fisheries (MAFF) ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “Novel microbial tools to distinguish fecal pollution 

sources from livestock for effective agricultural watershed management” รำงวัลวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

สนับสนุนงำนวิจัยด้ำนกำรเกษตร ป่ำไม้ และกำรประมง โดยคัดเลือกจำกนักวิจัยรุ่นใหม่จำกประเทศก�ำลังพัฒนำ พิธีมอบ

รำงวัลจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกำยน 

พ.ศ. 2564 ผ่ำนกำรเผยแพร่ออนไลน์

ทำงช ่องทำงยูทูบ (https://www.

you tube .com/wa tch?v= l26Q4 

OOAkoA) โดยเป็นกำรมอบรำงวัลแก ่

ผู้ได้รับรำงวัลประจ�ำปี ค.ศ. 2020 และ 

2021

ผ ล ง ำ น ที่ ไ ด ้ รั บ ร ำ ง วั ล นี้  

เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรวิจัย เรื่อง 

“การพัฒนาวิธีการจ�าแนกแหล่ง

ก�าเนิดมลพิษด้วยกลุ ่มแบคทีเรีย  

กรณีศึกษาลุ ่มน�้ าท ่าจีน”  ซึ่ งมี 

นักวิจัยได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น
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ดร.ขวญัรวีเป็นหัวหน้ำโครงกำร

และได้รบักำรสนบัสนนุทนุวจิยั

จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ส่งเสรมิวทิยำศำสตร์ วจิยัและ

นวัตกรรม (สกสว.) งำนวิจัย

ประกอบด้วยกำรพัฒนำวิธี

กำรตรวจวัดสำรพันธุกรรม 

ที่จ�ำเพำะกับระบบทำงเดิน

อำหำรของมนษุย์และปศสุตัว์ 

ได้แก่ สุกร และโค เพื่อเป็น

ดัชนีบ่งชี้แหล่งก�ำเนิดมลพิษ 

ที่ปล่อยน�้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

ลงสู ่แหล ่งน�้ ำ (microbia l 

source tracking markers) โดยกำรใช้เทคนิคกำรตรวจวัดในห้องปฏิบัติกำรด้วยปฏิกิริยำลูกโซ่พอลิเมอเรสเชิงปริมำณ 

(quantitative polymerase chain reaction; qPCR) ของแบคทีเรียไร้อำกำศในกลุ่ม Bacteroidales จำกนั้น ท�ำกำรเก็บตัวอย่ำงน�้ำ

และตรวจวิเครำะห์ดัชนีระบุแหล่งก�ำเนิดในบริเวณแม่น�้ำท่ำจีน โดยเก็บตัวอย่ำงจำก 12 สถำนี ครอบคลุมระยะทำง  

325 กิโลเมตร ตลอดล�ำน�้ำท่ำจีน และท�ำกำรเก็บตัวอย่ำงทั้งหมด 4 ครั้ง ครอบคลุมช่วงฤดูแล้งและฤดูน�้ำหลำก นอกจำกนี้ 

ยังได้ท�ำกำรตรวจวิเครำะห์ไวรัสของแบคทีเรียเอ็นเทอโรคอคคัส (bacteriophage infecting Enterococcus faecalis) ที่ได้รับ

กำรพัฒนำขึ้นก่อนหน้ำนี้ มำใช้ประกอบในกำรระบุแหล่งก�ำเนิดมลพิษจำกชุมชนด้วย

โครงกำรวิจัยดังกล่ำว จึงเป็นกำรศึกษำที่ครบวงจรและครอบคลุมตั้งแต่กำรพัฒนำเทคนิคในห้องปฏิบัติกำร  
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