
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2559

“พระเมตตา… 
    สู่ปวงประชาของแผ่นดิน”



ข่าวการเสดจ็มาทีต่วัอ�าเภอของ “เจ้าฟ้าองค์เลก็” แพร่สะพดัไปทัว่หมูบ้่านอย่าง

รวดเร็ว จากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง เป็นข่าวใหญ่ข่าวดีของหมู่บ้านชนบทแห่งนี้  

ชาวบ้านต่างตื่นเต้น ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกัน ผู้เฒ่าผู้แก่ยกมือไหว้ท่วมศีรษะ “เป็นบุญ

ของพวกเรา ให้ได้เห็นท่านสักนิดก็เป็นบุญตาแล้ว เขาบอกกันว่า ....ยายเห็น 

ในโทรทัศน์ด้วย ท่านไปถึงไหน ท่านก็ช่วยชาวบ้านอย่างพวกเรา ยายจะไปเฝ้าฯ ท่าน

ด้วยนะ เดนิล�าบาก แข้งขาไม่ด.ี..กต้็องไป ใครๆ กว่็าท่านใจด ีท่านมา กพ็าหมอมาด้วย 

ยายจะไปให้หมอของท่าน

รักษา เจ ้าฟ้าเจ ้าแผ่นดิน  

ท่านช่วยประชาชน ...สาธุ 

สาธุ”

ศรทัธาและความจงรกัภกัดี

ของประชาชนไม่เสื่อมคลาย

คลอนแคลน เพราะประจกัษ์ใน

พระเมตตา  

“หลายปีแล้วนะ ฝนฟ้าผิดเพี้ยน

ไปหมด หมู่บ้านเราแล้งแล้วแล้งอีก ฝน

มาแต่ละท ีชื่นใจจริงๆ ท่านมา...เหมือน

ท่านเอาฝนมาให้”

มูลนิธิจุฬาภรณ์ ด�าเนินงานตาม 

พระประสงค์ของผู ้ทรงก่อตั้งและเป็น 

องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ คือ “เจ้าฟ้า

องค์เล็ก” ของชาวไทย โดยน�า “ฝน” ไปให้

ประชาชนในทุกภาคทั่วประเทศ จวบจน 

ทกุวนันีเ้ป็นเวลาได้ 30 ปีแล้ว องค์ประธาน

มีพระประสงค์ให้มูลนิธิจุฬาภรณ์ เป็น 

ส่วนหนึ่งของพลังที่ร่วมแก้ไขปัญหาของ

แผ่นดิน ในด้านการดูแลประชาชนให้ม ี

ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี โดยมุ่งให้สวัสดิภาพ 

ทางสังคมด้านการแพทย์และสุขอนามัย 

การศกึษา การประกอบสัมมาชพี การรักษา

สิ่งแวดล้อม และการให้ความช่วยเหลือ 

เร ่งด ่วนในกรณีท่ีเกิดวิกฤติการณ์ทาง

ธรรมชาติ

องค์ประธานมลูนิธิจุฬาภรณ์ ทรงมี

พระเมตตาเป็นอย่างยิ่งต่อประชาชน 

ทีย่ากจน หรอืขาดโอกาสทีด่ต่ีางๆ ในชีวติ 

ซึง่เป็นทีม่าของปัญหาสารพนัท่ีต้องเผชิญ

อยู่ทุกว่ีวัน ทรงพบเห็นภาพของความ

ล�าเค็ญต่างๆ ต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์ จึง

ทรงต้ังพระทัยมุ่งม่ันที่จะช่วยบรรเทาทุกข์

ของประชาชน งานช่วยเหลือประชาชน  

ซึ่งด�าเนินการโดยมูลนิธิจุฬาภรณ์ เน้น 

หลักธรรมของการสังคมสงเคราะห์ คือ 

การเสียสละ การให้และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

“มูลนิธิจุฬาภรณ์”
พระเมตตา…สู่ปวงประชาของแผ่นดิน
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เทิดพระเกียรติ



“ความรู้สึกมันหยั่งรากลึกแล้วว่า

             ยังไงก็ต้องท�า…ท�าเพื่อประชาชน”

พระด�ารัส ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี



สร้างอนาคตให้เดก็ไทยท่ียากจน 

มอบโอกาสทางการศึกษา

กิจกรรมสาธารณะของมูลนิธิจุฬาภรณ์

	อุปการะและมอบโอกาสให้เด็กไทยยากจนได้ศึกษา 

เล่าเรยีน ส�าหรบัระดบันกัศกึษา ให้ศกึษาต่อจนจบปรญิญาตร ี

ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

สงเคราะห์ประชาชน

ผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ

	ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติต่างๆ  

เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง

สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้

	ให้การรักษาทันทีแก่ผู้ป่วย ผู้ที่ต้องได้รับการรักษาที่ต่อเนื่อง

หรือเป็นโรคร้ายแรงท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น มะเร็ง ให้เป็น 

ผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ ครอบครัวได้รับความช่วยเหลือ

ค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษาตัวของผู้ป่วยด้วย 

จัดหาเวชภัณฑ์

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็น

	จัดหายาส�าหรับผู้ป่วย มอบอุปกรณ์ทันสมัยทางการแพทย์

แก่โรงพยาบาล เช่น เครื่องดมยาสลบ เครื่องควบคุม 

การให้สารละลายและเลือดโดยอัตโนมัติ 
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องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงน�าทางให้มูลนิธิด�าเนินงานท่ีเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง  

ด้วยพระเมตตา พระวริยิะ และความใส่พระทยั จะทรงมพีระวนิจิฉยัด้วยพระองค์เองว่า รปูแบบของความช่วยเหลอื

ต่างๆ ควรเป็นอย่างไร ตลอดจนทรงเป็นผู้น�าในการระดมทุนทรัพย์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อเอื้ออ�านวยให้งานของ

มูลนิธิมีประสิทธิภาพ และขยายขอบเขตเข้าถึงประชาชนเป็นจ�านวนมากยิ่งขึ้นเสมอ

การปฏิบัติงานและกิจกรรมทั้งปวงใต้ร่มพระบารมีตลอดระยะเวลา 30 ปีนี้ เป็นคุณประโยชน์แก่พี่น้อง

ร่วมชาติ และเป็นที่ประจักษ์ พระเมตตาที่ยิ่งใหญ่ และการทรงงานท่ีเสียสละขององค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ ์

เป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าสู่ความเจริญที่มั่นคง ท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องสดุดี และความส�านึก 

ในพระกรุณาธิคุณ ของเหล่าประชาชน

พัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

	พัฒนาโครงการสร้างชุมชน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี

ประสบภัยพิบัติ ปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนและรักษา 

สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

ส่งเสริมการฝึกอาชีพ

	น�าภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นไปใช้สร้างสรรค์งาน

ศิลปกรรม และจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และ

ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้
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เสียงจากใจ…ผู้ได้รับการอนุเคราะห์

นางสาวพิงค์พร เพ็ชรเจริญ 

ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจนจบหลักสูตร 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัจจุบันท�างานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

“เนือ่งในโอกาสทีจ่ะถงึวันคล้ายวันประสติูของสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ-
วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมาร ีทีจ่ะถงึนี ้เนือ่งด้วยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างดเียีย่ม ท้ังความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์ ทรงตั้งมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน 

พระปณิธานแน่วแน่ในการทรงงานอย่างหนัก ช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจหนักอึ้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า- 
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มาช้านานนั้น ทรงเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ประชาชนชาวไทยเสมอ

ข้าพเจ้าและครอบครวั ระลกึและซาบซึง้ในพระกรณุาธคิณุทีไ่ด้รบัจากพระองค์ และเนือ่งในโอกาสข้างต้น ข้าพเจ้าและ
ครอบครัวขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเกษมส�าราญ พระพลานามัยแข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”

เด็กหญิงการะเกด เชื้อหมอ

เด็กน้อยก�าพร้าพ่อแม่ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ตั้งแต่อายุ 9 ขวบ
ได้รับทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือนจนถึงปัจจุบัน

“กราบเรียนสมเด็จฟ้าหญิงท่ีเคารพยิ่ง หนูดีใจเเละภูมิใจท่ีได้รับทุนการศึกษาเป็น 
ค่าเลี้ยงชีพช่วยให้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้น 

เนือ่งในวนัประสูตขิององค์ฟ้าหญงิ หนขูอให้พระองค์ทรงพระเจรญิมอีายยุนืยาว
มีสขุภาพแขง็เเรงสมบรูณ์ เป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของปวงชาวไทยตลอดไป หนจูะตัง้ใจเรยีน 
เป็นเด็กดี และเป็นพลเมืองดีของชาติเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณท่านองค์ฟ้าหญิงค่ะ” 

นางสาวกัญญาลักษณ์ ทงตะคุ

ชาวจังหวัดเลย ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตนเอง (SLE)
ได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

“ไม่สบายเป็นโรค SLE มาตั้งแต่ปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก สู้ไม่ไหว ติดตามข่าวว่า
ท่านจะเสด็จมาออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.ที่นี่ ก็มีความหวังว่าจะเข้ามาเป็นคนไข้ของท่าน และวันนี ้
ก็เหมือนเทวดาฟ้าดินช่วยจริงๆ รู้สึกตื้นตันใจ และดีใจมากท่ีสุดในชีวิตนี้ มีความหวังและมีโอกาส 
มากขึ้นที่จะหายจากโรคร้ายนี้ได้...

...ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง หายจากโรคภัยทั้งปวง”

นางกงทอง สีหานารถ 

ป่วยด้วยโรคพังผืดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเจริญผิดปกติใบหน้า ล�าตัวและหนังศีรษะ
ได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

“ยายป่วยเป็นโรคนี้มาตั้งแต่เกิดแล้ว ค่ารักษา ค่าเดินทางไปหาหมอก็มีไม่มากพอ แต่เดิมยาย 
มีอาชีพท�านา กับรับจ้างทั่วไป วันนี้ รู้สึกดีใจและปลื้มใจมากที่สุดในชีวิต ที่ท่านรับเป็นคนไข้ของท่าน 
ท�าให้ชีวิตยายมีความหวังท่ีจะรักษาให้ดีขึ้น เพราะอยู่มาจนอายุขนาดนี้ ไม่คิดว่าจะมีโอกาสรักษา 
ให้หายเป็นปกติเหมือนคนอื่นๆ 

...ขอให้ท่านทรงพระเจริญ”
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นายชนิต สุวรรณพรินทร์

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิจุฬาภรณ์

“เหตผุลหลกัทีผ่มเลอืกให้การสนบัสนนุบริจาคสมทบทนุกบัมลูนธิจิฬุาภรณ์ เพราะว่า

มูลนิธิฯ มีผลงานด้านการบ�าบัดรักษาโรคมะเร็ง และอีกสาเหตุหนึ่งคือ คนในครอบครัว และ

เพื่อนๆ ก็เป็นโรคมะเร็งกันเยอะด้วย 

และทีส่�าคัญ ได้เหน็จากข่าวพระราชส�านกัตลอดเวลาว่า ทลูกระหม่อมทรงงานเหนือ่ย

แค่ไหนทีจ่ะท�าให้โรงพยาบาลจฬุาภรณ์เป็นศนูย์ดแูลรกัษามะเรง็เพือ่ประชาชนจรงิๆ และให้

ทดัเทยีมกบัการรกัษาระดบัโลก จงึคดิว่าเราน่าจะสนบัสนนุบรจิาคให้กบัมลูนธิจิฬุาภรณ์ เพือ่

ช่วยเหลอืพีน้่องและคนอืน่ๆ ด้วย อย่างน้อยเป็นส่วนเลก็ๆ ในการสนบัสนนุพระภารกจิของท่าน

เลขาของผม คุณแม่เขาป่วยเป็นมะเร็ง และได้มารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และก็รักษาหาย เขายังบอกว่า 

คุณหมอและพยาบาลท่ีนี่ให้การต้อนรับและดูแลอย่างดีมาก และให้ก�าลังใจแก่คนป่วยเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่น่ารักทุกคน  

จึงรู้สึกได้ว่าที่นี่มีการอบรมดูแลบุคลากรได้ดี ซึ่งผมเชื่อว่าต้องเป็นเพราะทูลกระหม่อมท่านด้วย

ทุกครั้งที่ได้เห็นท่านในข่าวพระราชส�านัก และเห็นท่านไม่สบายยังเสด็จปฏิบัติพระภารกิจ ในขณะท่ีคนท่ัวไปเมื่อ 

เจ็บป่วยนิดหน่อยก็ไม่ไหวแล้ว เรามีท่านเป็นแบบอย่างจริงๆ บอกลูกเสมอ ให้ดูท่านเป็นแบบอย่าง ไปไหนก็ไป หน้าที่ 

ธารน�้าใจ…เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์

นางไพฑูรย์ อุดมบัว

ป่วยด้วยโรคเนื้องอกในสมองบริเวณกล้ามเนื้อและเส้นประสาทตา
ได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

“ดีใจมากๆ ค่ะ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ท่าน ปลาบปลื้มใจเป็นที่สุด และเป็น
บุญเสียเหลือเกินที่ทรงมีพระเมตตารับไว้เป็นคนไข้ของท่าน เคยไปรักษาและผ่าตัดมาแล้วก็ยัง 
ไม่ดีขึ้น จนตอนนี้ตาขวาก็มองไม่เห็นไปแล้ว ชีวิตท่ีเหลืออยู่นี้เหมือนตายท้ังเป็น จนกระทั่งวันนี้  
ที่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ไม่หมดหวังอีกต่อไป... 

...ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เคียงข้างกับประชาชนตลอดไป”

นางสาวหอมจันทร์ หว้าพิทักษ์

ป่วยเป็นโรคแผลเรื้อรังที่บริเวณเท้าซ้าย และ
เด็กหญิงธนพร โพธิ 

ป่วยด้วยโรคตับเรื้อรัง
ได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช

“รู้ข่าวจากผู้ใหญ่บ้าน ว่าท่านจะเสด็จมาวันนี้ ก็รีบพาหลานมาตั้งแต่เช้ามืด รู้สึกดีใจตื่นเต้น
มากๆ ที่ได้เข้าเฝ้าฯ และท่านรับเป็นคนไข้ด้วย เป็นบุญจริงๆ ส�าหรับยายและหลานสาวที่ไม่สบาย
หลายโรค ยายเองก็ป่วยมาเป็น 10 ปีแล้ว ค่าใช้จ่ายจะรักษาก็ไม่ค่อยมี ดีใจเป็นท่ีสุดท่ีท่านเมตตา
สงสาร... 

...ขอให้ท่านทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของพวกเราตลอดๆ ไป”
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ความรับผิดชอบต้องมาก่อน ความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีต่อประเทศชาติก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งส�าหรับคนไทย 

ท่านทรงมีพระภารกิจมากมายทั้งในและต่างประเทศ และพระพลานามัยสุขภาพไม่แข็งแรงเท่าไรนัก ยังทรง

ท�างานหนกัขนาดนี ้ขอพระองค์ทรงพระเจรญิ และรกัษาพระพลานามยัให้แข็งแรง เพือ่มกี�าลงัฝ่าฟันอปุสรรคทัง้หลาย 

และขอให้สิ่งที่ท่านประสงค์เพื่อประชาชนชาวไทยบรรลุเป้าหมายโดยเร็วไว” 

นางสาวพูนศรี เอื้อเจริญศรี

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิจุฬาภรณ์

คณุพนูศร ีเล่าด้วยน�า้ตาคลอว่า “ก่อนหน้านี ้ไม่เคยรูจ้กัโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เลย ก็ได้

มารักษา ดิฉันเป็นมะเร็งที่โพรงจมูก เมื่อปี 2555 รักษาหายแล้ว และอยู่ในการติดตามรักษา

อาการ จนครบ 5 ปี 

พอเข้ามารักษาแล้ว เกิดความประทับใจในการบริการของโรงพยาบาลทุกอย่างเลย 

เห็นเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดูแลให้บริการกับผู้ป่วย ตั้งใจท�างานดีมาก ประทับใจทั้งการให้ข้อมูล

และการดูแลคนป่วย

จ�าได้ว่าตั้งแต่วันแรก ที่ไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับโรคมะเร็งเลย ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก

ที่เข้าไปสอบถามรายละเอียด และเล่าว่ามีอาการอย่างไรบ้าง จะต้องท�าอย่างไร ได้เข้าไปคุย

กับคุณหมอสอบถามกันนานมาก จนคุณหมอถามค�าถามสุดท้ายว่า คนไข้มีอะไรสงสัยอยากจะถามอีกหรือไม่ เป็นค�าถาม 

ที่ท�าให้รู้สึกดีมากๆ เพราะก็ได้คุยและถามคุณหมอเยอะมาก จนเข้าใจหมดแล้ว คุณหมอก็ยังถามค�าถามนี้อีก เป็นค�าพูด 

ที่ยังจ�าได้ถึงทุกวันนี้

มีโอกาสได้พูดคุยกับคนไข้คนอื่นที่มารักษา ก็ชมเจ้าหน้าที่ที่นี่เป็นเสียงเดียวกัน เพราะปกติรักษาแต่เอกชนมาตลอด 

แต่พอหลงัจากได้มาทีน่ี ่ได้มาเหน็ด้วยตวัเอง กเ็ข้ามาตดิต่อสอบถามรายละเอียด รูส้กึว่ายงัมโีรงพยาบาลทีย่งัเป็นความหวงั

ของผู้ป่วยโรคมะเร็ง บริการด้วยใจ ไม่ได้แบ่งแยก 

หลังจากท่ีรักษาจบตามที่คุณหมอก�าหนดไว้แล้ว จึงอยากจะท�าอะไรตอบแทนกับโรงพยาบาลบ้าง อยากจะให้ 

โรงพยาบาลเอาเงินจ�านวนนี้ที่ดิฉันพอจะมีอยู่บ้าง เอาไปช่วยคนท่ีเคยเป็นแบบเรา ครั้งแรกได้บริจาคให้กับโรงพยาบาล 

จุฬาภรณ์ และบริจาคมาทุกๆ ปี และได้มาบริจาคให้กับมูลนิธิจุฬาภรณ์

นึกถึงท่าน เห็นสุขภาพท่านแบบนี้ ยังต้องตรากตร�างาน เมื่อก่อนเห็นท่านท�างานด้านนี้ก็รู้สึกประทับใจแล้ว  

แต่หลังจากที่เราเองก็ป่วย รู้เลยว่าท่านทุ่มเทจริงๆ ขอให้ท่านทรงมีร่างกายที่แข็งแรงในเร็ววัน

ทราบมาว่าตอนนีโ้รงพยาบาลก�าลงัระดมหาเงนิทนุพฒันาสร้างขยายโรงพยาบาลเพิม่เตมิ ครัง้หน้าทีจ่ะไปโรงพยาบาล

ก็จะไปร่วมสมทบทุนด้วยแน่นอน ที่ผ่านมาจะบอกกับคนใกล้ชิดหรือรู้จักเสมอว่า ถ้าทุกคนพอที่จะมีโอกาสช่วยเหลือ ให้มา

ร่วมท�าบุญกับโรงพยาบาลนี้ 

ถ้ามีโอกาสทุกครั้ง ดิฉันก็จะท�าบุญกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต่อไป”
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พระกรณียกิจในต่างประเทศ
การเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร เพื่อแสวงหาโอกาสพัฒนางานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

เพื่อประสิทธิภาพในการรักษามะเร็ง 

การพัฒนายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อ

ประสิทธิภาพในการรักษามะเร็ง 

องค์ประธานมูลนธิิจฬุาภรณ์ ทรงเห็น

คุณค่าของทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งเป็นแหล่ง

ส�าคัญของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีอาจ

น�าไปใช้เป็นยารกัษาโรค หรอืเป็นสารตัง้ต้น

เพื่อน�าไปสังเคราะห์ยารักษาโรคต่างๆ 

ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่เอื้อให้มีความ

หลากหลายของส่ิงมีชีวิต มีพืช สัตว์ทะเล 

และจุลินทรีย์ต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งส�าคัญ 

ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทาง

เภสชัวทิยา จงึได้ทรงท�าการศกึษาฤทธิท์าง

ชีวภาพของสารสกัดของพืชสมุนไพรไทย

หลายชนดิ โดยเฉพาะในพชืทีม่ฤีทธิใ์นการ

ต้านเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองและต้าน

อนุมูลอิสระได้ดีมาก ซึ่งหากจะน�ามาใช้

พัฒนาเป็นตัวยายังต้องมีการศึกษาเชิงลึก

ต่อไป

สหราชอาณาจักร เป็นศูนย์รวมของ

อุตสาหกรรมและการศึกษา เป็นที่ตั้ง 

ของมหาวทิยาลัยเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสดุ

ในโลกหลายแห่ง และยังเป็นศูนย์รวม 

งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

ระดับเลิศของโลกอีกมากมาย การเสด็จ

เยอืนสหราชอาณาจกัรขององค์ประธาน

มูลนิธิจุฬาภรณ ์  ระหว ่างวันที่  24   

กมุภาพนัธ์ - 4 มนีาคม พ.ศ. 2559 เป็นการ

แสวงหาความร่วมมือ และแลกเปล่ียน

ความรู ้และค้นหาแนวทางพฒันาผลงาน

วิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ร่วมกับ

คณะเภสัชศาสตร์ ยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ 

ลอนดอน (School of Pharmacy, 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้า-

ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัย

จุฬาภรณ์ ทรงตระหนักถึงความส�าคัญ

ของงานวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ทีส่่งเสรมิ

คณุภาพชีวติของประชาชน ประกอบกบั

ทรงมุ่งม่ันที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่

ยากไร้ และขาดโอกาสในการดแูลรกัษา 

จึงทรงแสวงหาความร่วมมือกับสถาบัน

วิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกอย่าง 

ต่อเน่ือง ในด้านการศกึษาวจิยัและด้านการ

พฒันานวตักรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
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University College London - UCL) ซึ่ง

เป ็นสถาบันวิจัยที่ มีชื่อเสียงแห ่งหนึ่ง 

ของโลก เพื่อต่อยอดการพัฒนางานวิจัย

ระดบัสงูทางการแพทย์ และด้านผลติภัณฑ์

ธรรมชาติ 

องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ได ้

ทรงบรรยายสรุปถึงความก้าวหน้าในการ

ด�าเนนิงานของสถาบนัวจัิยจฬุาภรณ์เก่ียวกับ

ผลงานด้านต่างๆ และทรงน�าคณะผูบ้รหิาร 

พร้อมด้วยนักวิจยัผู้เชีย่วชาญด้านผลติภณัฑ์

ธรรมชาติของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เข้ารับฟัง

การบรรยายสรปุงานวจิยั และงานวชิาการ

จากกลุ่มศาสตราจารย์ผู ้เชี่ยวชาญของ 

คณะเภสัชศาสตร์ (School of Pharmacy, 

University College London - UCL) ดังนี้

ดร.ไมเคิล มันเดย์ 

(Dr. Michael Munday) 

รองคณบดี ฝ่ายการศึกษา บรรยายถึง

ประวัติและการด�าเนินงานของคณะ

เภสัชศาสตร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ

การด�าเนนิงานของสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์

ศาสตราจารย์ไซม่อน กิ๊บบอนส์

(Professor Simon Gibbons) 

หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและชีวเคมี 

บรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยสารเคมีจาก

ธรรมชาต ิ(Phytochemical) ท่ีออกฤทธิ์

ก�าจดัแบคทเีรยี และทีอ่อกฤทธิเ์กีย่วกบั

จิตประสาท

ศาสตราจารย์ ไมเคิล เฮนริค 

(Professor Michael Heinrich) 

บรรยายถึงผลงานการวิจัยที่เกี่ยวกับ

อันตรกิริยา (Interaction) ระหว่างยา

กับสมุนไพร ซึ่งใช้วิธีการวิจัยพิเศษ  

ท้ังด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ 

โดยเน้นท่ีผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร 

เช่น ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

เป็นต้น

งานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ยัง 
มุ ่งเน้นการศึกษาองค์ความรู ้ดั้งเดิมของ
ท้องถิน่เพือ่น�ามาพฒันาให้มมีลูค่าเพิม่ขึน้
ด้วย ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านการ
อักเสบและป้องกันมะเร็งจากสมุนไพร  
โดยน�าวิธีการใหม่ท่ีเรียกว่าเมตาโบโลมิคส์ 
(Metabolomics) มาใช้ในการวิจัยและ
พฒันายาใหม่ การประกนัคณุภาพ (Quality 
Control) และการวิจัยด้านห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) ของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
การศึกษาประวัติศาสตร์และการใช้สมุนไพร

ท่ีมอียูใ่นวฒันธรรมความเชือ่ต่างๆ รวมทัง้

ศึกษาความเป็นพิษของยาสมุนไพรด้วย 
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ในการ น้ี  ผู ้ บ ริ ห า รของคณะ

เภสัชศาสตร ์ ได ้ เห็นพ ้องต ้องกันว ่ า 

ประเทศไทยเป็นแหล่งต�ารับยาสมุนไพร 

และมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับต�ารับยาสมุนไพร

ดั้ ง เดิมมากมาย อีกทั้ งยั ง ได ้ รับพระ-

กรุณาธิคุณจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ

พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ 

อคัรราชกมุาร ีทีท่รงสนบัสนนุงานวจิยัและ

พัฒนาการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรค

มะเร็งและโรคอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

เป็นอย่างมาก ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้า

พัฒนาต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การเสด็จเยือนคณะเภสัชศาสตร์ 

ของยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน 

(School of Pharmacy, University 

College London - UCL) ในครัง้นี ้จงึเป็น

โอกาสอนัดขีองการแสวงหาความร่วมมอื

ร่วมกัน และสร้างปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการ

ที่ทันสมัย ท่ีจะส่งผลให้ประเทศไทย 

มีโอกาสพัฒนางานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

ต่อมวลมนุษยชาติ และก ่อให ้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

คณะเภสัชศาสตร์ ยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน (School 

of Pharmacy, University College London - UCL) ก่อตั้งขึ้นในป ี

ค.ศ. 1842 (พ.ศ. 2385) โดยสภาเภสัชกรรมแห่งสหราชอาณาจกัร 

เป ็นคณะเภสัชศาสตร ์ที่ เก ่าแก ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร  

สถาบันการศึกษานี้ มุ่งเน้นด้านการเรียนการสอน การวิจัยทาง

เภสัชศาสตร์ ทั้งทางด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม การพัฒนา

และค้นคว้าวิจัยยา เพื่อประโยชน์ทางสาธารณสุข ในปี ค.ศ. 2014 

(พ.ศ. 2557) หน่วยงานประเมินด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ

ระดับอุดมศึกษาแห่งสหราชอาณาจักร ได้ประเมินความเป็นเลิศ

ทางการเรียนการสอนและวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์นี้อยู่ในขั้น 

“สถาบันชั้นน�าของโลก“

 มหาวิทยาลัยแห่งนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี มีทั้ง

แบบการเรียนการสอนในห้องเรียน และเน้นการท�าวิจัยตาม

ความสนใจและความถนัดของนักศึกษา ท้ังในสาขาเภสัชกรรม 

เภสชักรรมคลินกิ การวจัิยค้นพบและพฒันายา การพฒันาสูตรต�ารบัยา ตลอดจนในด้านผลิตภณัฑ์ยาจากสมนุไพร ระดบัปรญิญา

เอก เป็นหลักสูตร 3 ปี และยังมีหลักสูตรเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพด้วย 

ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์มีนักศึกษาจากสหราชอาณาจักร และจากทั่วโลก ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี จ�านวน 750 คน 

ระดับปริญญาโท 140 คน และปริญญาเอก 150 คน
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พระกรณียกิจในประเทศ

การเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร 

สาธารณสุขของมูลนิธิแพทย์ พอ.สว. 

อย่างไม่ทรงย่อท้อต่อความยากล�าบาก 

แม้การเสดจ็พระด�าเนินไปในถิน่ทุรกันดาร

ต่างๆ ในแต่ละครัง้จะไกลเพยีงใดกต็าม 

ทรงเน้นย�้าอยู่เสมอว่า

 “การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

จะบรรลุผลได้...ก็ต่อเมื่อ

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี”

ในระหว่างเดอืนเมษายน - มถินุายน 

พ.ศ. 2559 ที่ผ ่านมา ได ้ทรงปฏิบัต ิ

พระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย ชัยภูมิ 

ร ้อยเอ็ด บึงกาฬ กาญจนบุรี ราชบุรี 

เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ตามล�าดับ 

โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์พระราชทาน

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ ์

โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมออกไป

ปฏบิตัหิน้าท่ีให้บรกิารตรวจรกัษาโรคต่างๆ 

แก่ราษฎรที่เจ็บป่วย พร้อมกันนี้ ได้ทรง 

รับฟังปัญหาด้านสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ

ของผู้ป่วยที่มาเฝ้าฯ ด้วยความสนพระทัย 

และทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ใน 

เรื่องของการตรวจรักษา การส่งต่อผู้ป่วย 

ไปรับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ  

ตามความเหมาะสมของอาการ อีกทั้ง 

ทรงรบัผูป่้วยไว้ในพระอนเุคราะห์ ตลอดจน

พระราชทานค่าใช้จ่ายจากมูลนิธิจุฬาภรณ์

เพื่อการเดินทางไปรักษาตัวต่อของผู้ป่วย

ด้วย นอกจากนี้ ยังทรงโปรดเกล้าฯ ให้

หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ให้บริการ

ตรวจรักษาสัตว์ป่วย และดูแลสุขภาพ 

สตัว์เลีย้งของราษฎรอกีด้วย เพือ่ให้ราษฎร 

มีความรู้ในการดูแลสัตว์เล้ียงอย่างถูกต้อง 

เป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ 

ที่อาจติดต่อมาสู่คน

การเสด็จไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่

ต่างๆ ทกุครัง้ นอกจากจะพระราชทานการ

รักษาและบริการด้านสาธารณสุขอย่าง 

ทั่วถึงแล้ว ยังพระราชทานความช่วยเหลือ

อืน่ๆ ทีจ่�าเป็น เช่น เครือ่งใช้ ยาต�าราหลวง

นับต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้า-

อยู ่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด 

กระหม่อมให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ

พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ 

อัครราชกุมารี ทรงด�ารงต�าแหน่งประธาน

กิตติมศักดิ์ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  

ใน พ.ศ. 2552 องค ์ประธานมูลนิธิ 

จุฬาภรณ์ได้ทรงทุ่มเทพระพลังสานต่อ

การด�าเนินงานด้านการแพทย์และ
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แก่ผู ้สูงอายุ เครื่องแบบนักเรียนแก่เด็ก

นักเรียน และของเล่นแก่เด็กเล็กด้วย 

 นอกจากนี้ ในการเสด็จเยี่ยมหน่วย

แพทย์ พอ.สว. ทุกจังหวัด จะพระราชทาน

พระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. ได้เข้าเฝ้าฯ

โดยพร้อมเพรียงกัน และพระราชทาน 

พระด�ารัสเป็นขวัญและก�าลังใจ รวมทั้ง

พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

ต่างๆ การทรงงานของพระองค์เป็น 

แรงบันดาลใจให้แก่สมาชิก พอ.สว. ทุกคน

ให้ปฏิบัติงานอย่างทุ ่มเทและเต็มความ

สามารถ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ 

เดือดร้อนของพี่น้องร่วมชาติอย่างทั่วถึง 

นับเป ็นพระกรุณาธิคุณอย ่าง 

หาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาและ

ความห่วงใยในทุกข ์สุขของอาณา-

ประชาราษฎร์ ไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใด

หน่วยแพทย์พระราชทานออกตรวจรักษาราษฎรในจังหวัดชลบุรี

 ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ-
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์
พระราชทานโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์เคลือ่นที่
ให้บรกิารตรวจรกัษาสขุภาพราษฎร ร่วมกบัหน่วยงานสาธารณสขุ 
โรงพยาบาลท้องถิน่ รวมทัง้เจ้าหน้าทีส่�านกังานสาธารณสุขอ�าเภอ
สัตหีบ และอาสาสมัครสาธารณสุขท้องถิ่น ในพื้นที่อ�าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี ระหว่างที่เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นการ
ส่วนพระองค์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน -  
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยโปรดเกล้าฯ ให้จัดหน่วยแพทย์ 
ไปยังพื้นที่บริเวณโดยรอบอ�าเภอสัตหีบ ดังนี้

• วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2559 หน่วยแพทย์พระราชทาน 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพราษฎร ร่วมกับ
คณะแพทย์ของโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 โรงพยาบาลสมเด็จ-
พระนางเจ้าสิรกิิติ ์ส�านกังานสาธารณสุขอ�าเภอสัตหบี และอาสาสมคัร
สาธารณสุขต�าบลพลูตาหลวง ที่วัดรังสีสุนทร (กม.5) ต�าบล 

ของประเทศ โดยเฉพาะใน พ้ืนที่ 

ที่ขาดแคลนบริการทางการแพทย ์ 

และการสาธารณสุขที่ดี ทั้งนี้เพ่ือให้

ราษฎรของพระองค์มีความสุข และ 

มีสุขอนามัยที่ดีเป็นนิจ
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ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 โดยมีส�านักงาน
สาธารณสุขอ�าเภอสัตหีบ และอาสาสมัคร
สาธารณสุขต�าบลสัตหีบ ร ่วมอ�านวย 
ความสะดวกให้แก่ราษฎรที่มารับบริการ 
พบว่าส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อ 
กระดูก ข้อ และมผู้ีป่วยทีต้่องส่งไปรกัษาต่อ
เช่นกัน 

• วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
วันสุดท ้ายเป ็นการปฏิบัติ งานโดยมี 
คณะแพทย์ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10  
โรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอสตัหบี เจ้าหน้าที่

พลูตาหลวง ราษฎรที่ต�าบลพลูตาหลวงและ

ต�าบลแสมสาร มารับบรกิารเป็นจ�านวนมาก 

ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ 

กระดูกและข้อ และมพีระภิกษวุดัรงัสสีนุทร

มารับบริการตรวจสุขภาพด้วย 

• วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาล 

จุฬาภรณ์ ปฏิบัติงานร่วมกับคณะแพทย์

ของโรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาล

สตัหบี (กม.10) รวมทัง้เจ้าหน้าทีส่�านกังาน

สาธารณสุขอ�าเภอสัตหีบ และอาสาสมัคร

สาธารณสุขต�าบลนาจอมเทียน ที่วัด 

อัมพาราม ต�าบลนาจอมเทียน ราษฎร 

ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนือ้ กระดกู 

และข้อ ผู้ป่วยจ�านวนหนึ่งต้องส่งไปรักษา

ต่อยังโรงพยาบาลบางละมุง โดยหนึง่ในนัน้

มีอาการเส้นเลือดในสมองตีบและแขนขา

ซีกขวาอ่อนแรง นอกจากน้ี องค์ประธาน

มูลนิธิจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยาสามัญ

ประจ�าบ้าน จ�านวน 250 ชุด แก่ผู้ป่วย 

ที่มารับบริการด้วย

• วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เป็นการปฏิบัติงานที่โรงเรียนอนุบาลบ้าน

เตาถ่าน ต�าบลสัตหีบ ร่วมกับคณะแพทย์

โรงพยาบาลส ่งเสริมสุขภาพบางเสร ่  

อาสาสมัครสาธารณสุขต�าบลบางเสร ่  

และเทศบาลต�าบลบางเสร่ ร่วมกันบริการ

ประชาชนทีว่ดัสามคัคบีรรพต ต�าบลบางเสร่ 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ 

กระดูกและข้อ ผูป่้วยจ�านวนหนึง่ต้องส่งไป

รกัษาต่อยงัโรงพยาบาลสตัหบี โรงพยาบาล

บางละมงุ โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ด้วย

ภารกิจของหน่วยแพทย์พระราชทาน

ครัง้น้ีส�าเรจ็ลลุ่วงเป็นอย่างด ีด้วยพระเมตตา

จากน�า้พระทยัของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็

พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 

อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยในทุกข์สุข

และคุณภาพชีวิตของพสกนิกรอยู่เสมอ 

น�าความปลาบปลืม้ใจมาสูร่าษฎรผูเ้จบ็ป่วย

เป็นอย่างยิ่ง
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นับเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ ที่

ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ 

เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ี

ในฐานะองค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ 

และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระ-

วิริยะและทรงทุ ่มเทพระพลังในการ

พัฒนางานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

อย่างเต็มพระปรีชาสามารถ ด้วยทรง 

มุ่งหวังให้พสกนิกรชาวไทย และมวล

มนุษยชาติได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ 

ที่ดีขึ้น 

ดังจะเห็นได้จากแนวพระนโยบายที่

ทรงมอบให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประสาน

ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ 

และสถาบันวิจัยวิชาการที่มีชื่อเสียงใน 

ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังทรง 

เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติต่างๆ  

อาทิ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการ

พฒันาทียั่ง่ยืน (United Nations Conference 

on Sustainable Development – UNCSD) 

หรือ Rio+20 เมื่อ พ.ศ. 2555 ณ นครริโอ 

เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  

ในที่ประชุมทรงกล่าวถ้อยแถลงท่ีมีใจความ

ส�าคัญว่า 

ทรงให้ความส�าคญักบั 3 เสาหลกั

ของการพัฒนาท่ียั่งยืน ได้แก่ ด้าน

สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทรง

ยกตวัอย่างปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เน้น

ความต้องการของประชาชนและ 

ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม และเป็น

สิ่งส�าคัญพื้นฐานที่จะช่วยขจัดความ

ยากจนของคนไทย 

ประเทศไทยยินดีจะให้ความ

ร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนระหว่างภูมิภาค และประเทศไทย

มุ ่ง ม่ันที่จะด�าเนินการให ้ เกิดการ 

พัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ 

สิ่งแวดล้อมและสังคมจึงได้มีการบรรจุ

พระวิริยะเพื่อการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อม 

การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8

ในปีพทุธศกัราช 2559 ศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ-

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงจัดให้

มี “การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8” ภายใต้หัวข้อ 

“อนามัยส่ิงแวดล้อม : ความเช่ือมโยง 

ระหว่างสิ่งแวดล้อม สารเคมี และเชื้อ 

ที่ก่อโรค” (Environmental Health : Inter-

linkages among the Environment, 

Chemicals and Infectious Agents) 

ระหว่างวนัที ่13 - 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 

ณ โรงแรมแชงกรลีา กรงุเทพฯ เพือ่ถวาย

เป ็นราชสักการะแด ่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  

ไว้ในวาระการพัฒนาของชาติแล้ว

จากการที่ทรงเป็นแบบอย่างของ

ผู ้น�าท่ีเข้มแข็งและทรงวางนโยบายด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการมาเป็น

เวลาเกือบ 3 ทศวรรษ รัฐบาลไทยโดย

กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอพระราชทาน

พระอนุญาต ก�าหนดให ้วันที่ 4 กรกฎาคม 

ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ  

เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่อ

เทิดพระเกยีรต ิและสร้างความตระหนกัแก่

สังคมและหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้มีส่วน

ร ่วมในการด�าเนินงานเพื่อคุณภาพชีวิต 

ของประชาชน และการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

ประเทศต่อไป
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บรรยากาศการประชุมครั้งก่อนๆ

วันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และเฉลิม

พระชนมพรรษา 90 พรรษา วนัที ่5 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2560 และเนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ วันที่ 12 

สิงหาคม พ.ศ. 2559 

ในก า รปร ะ ชุ ม วิ ท ย าศ าสตร ์

นานาชาตเิจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครัง้นี ้ผู้ตอบรบั

เข้าร่วมงานประชุม ล้วนเป็นวิทยากร 

ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งจากทวีปยุโรป

และอเมรกิา ในสาขาทีเ่กีย่วข้องกบัหวัข้อ

การประชุม ดังเช่น Professor Aaron 

Ciechanover นกัวทิยาศาสตร์จากประเทศ

อิสราเอล ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเคมี 

ในปี ค.ศ. 2004 จะมาแสดงปาฐกถาพิเศษ

ในหวัข้อ “บทบาทส�าคญัของวถิยีบิูควิตนิ

ในการเกิดโรคต่างๆ ของมนุษย์” (The 

Critical Role of the Ubiquitin Pathway in 

the Development of Human Disease) และ

มีการบรรยายพิเศษ (Plenary Session) 

และสัมมนากลุ่ม (Symposium) ในหัวข้อ

ที่ครอบคลุมความรู้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

• สารเคมีหรือเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค 

(Chemical and infectious agents) 

• การได้รับสัมผัสสาร (Exposure) 

• โรคที่ เ กิ ด จากการสั มผั สกั บ 

ส่ิงแวดล้อม (Diseases resulting from 

environmental exposure) 

• ก ล ไ ก ห รื อ วิ ถี ก า ร เ กิ ด โ ร ค 

(Mechanisms and pathways of disease 

development)

• ตัวแปรของความไวต่อโรคหรือ

การแสดงอาการของโรค (Modifiers of 

susceptibility and disease outcomes)

• เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ ใช ้

ศึกษา (Tools and technologies)

• การรักษาแนวใหม่ (New and 

emerging therapy)

ในการประชุมจะมีการน�าเสนอ

ความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านอนามัย 

สิ่ งแวดล ้อม ความเชื่อมโยงระหว ่าง 

สิ่งแวดล้อม สารเคมี และเชื้อที่ก่อโรค  

เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของ

ประเด็นเหล่านี้อย่างครบวงจร ซึ่งเป็น 

สิ่งส�าคัญท่ีจะน�าความรู ้และเทคโนโลยี 

มาใช้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต รวมทั้งก่อ 

ให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย  

การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือ

ในการศึกษาวิจัย ท้ังระดับชาติ ระดับ

ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ซึ่งก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยรวม และน�าไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื

ของมนุษยชาติต่อไป

การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 นี้ เป็นเวที

ส�าคัญท่ีเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร ์

นักวิจัย รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญา

โท ปริญญาเอก และผู้สนใจท้ังในและ

ต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมและร่วม

เสนอผลงานวจิยัในรปูแบบการบรรยาย 

หรือโปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย

ออกสู่สาธารณะ

ผู้ที่สนใจน�าเสนอผลงานโปรดส่งบทคัดย่อ (Abstract) ไปที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์

ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 0-2553-8535 หรือ เว็บไซต์ของงานประชุมฯ ที่ https://pc8.cri.or.th
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สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นอกจากมุ่งด�าเนินงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร ์
พื้นฐาน และงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อลดความเสี่ยง
ด้านสขุภาพและปรบัปรงุคณุภาพชวีติของประชาชนแล้ว ยงัด�าเนนิงานด้านการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม การพัฒนายาและสารสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ในการป้องกันและ
รักษาโรค ภารกิจด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็น
อยู่ของประชาชน เป็นการด�าเนินงานของส�านักกิจกรรมพิเศษ ซึ่งได้จัดท�า
โครงการต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ท่ีมุ่งช่วยเหลือราษฎรยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัย  
มีอาชีพ และมีชีวิตที่ดีขึ้น ตามพระด�าริของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องจากทรงมุ่งมั่นที่จะ
บรรเทาความเดอืดร้อนของราษฎร ด้วยการวางรากฐานคณุภาพชวีติและส่งเสรมิ
การพัฒนาอาชีพทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ได้ร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน 
ให้ความช่วยเหลอืและบรรเทาทกุข์แก่ราษฎรทีไ่ร้ทีอ่ยูอ่าศยัและถ่ินท�ากนิในพืน้ที่
ประสบภัยธรรมชาติหลายแห่ง ทั้งด้านการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การจัดระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน และการพัฒนาชุมชน โดยจัดท�าเป็นโครงการ อาทิ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
กับงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

•	โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ในพื้นที่ภาคใต้ เช่น นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 

•	โครงการทับทิมสยาม ในพื้นที่จังหวัดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

•	โครงการชุมชนบ้านน�้าใส จังหวัดพังงา

ส�านักกิจกรรมพิเศษได้จัดท�าโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนางานด้าน
เกษตรกรรมต่างๆ เช่น โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
และไม้ดอกไม้ประดบั โครงการศกึษาและถ่ายทอดเทคโนโลยรีะบบน�า้ทีเ่หมาะสมในการ
เพาะปลูก โครงการปลูกและแปรรูปสมุนไพร และโครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพร 
เพื่อการวิจัย เป็นต้น รวมไปถึงการพัฒนางานสร้างอาชีพ ที่ช่วยให้ราษฎรสามารถ หา
เลี้ยงชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่พัฒนาการความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมของชุมชนควบคู่กับ
การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ตลอดจนถงึการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศของทรพัยากรทางทะเลด้วย จึง
เป็นที่มาของโครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 โครงการศึกษาและวิจัยการ เพาะ
เลี้ยงสัตว์น�้าเศรษฐกิจในเขตอันดามัน โครงการศึกษาและวิจัยหาสารที่มีประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล เป็นต้น

โครงการเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการให้แก่ชุมชน 
ในชนบท เพื่อเพิ่มรายได้และช่วยให้ราษฎรมีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและ สังคม
มากขึ้น จนกระทั่งสามารถเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ในที่สุด
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ภาวะโลกร้อน ท้ังนี้ ทรงทราบว่าวิธีการ

สังเคราะห์สารเคมีบางกลุ ่มที่ เป ็นสาร 

ออกฤทธิ์ทางยานั้น จ�าเป็นต้องเป็นแบบ

เคมสีเีขียว จึงพระราชทานแนวพระนโยบาย

ให้คณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ร่วมกัน

พัฒนาวิธีการสังเคราะห์สารกลุ่มไอซ๊อก- 

ซาโซล (Isoxazole) กลุ่มไอซ๊อกซาโลลีน 

(Isoxazoline) และกลุ่มอ๊อกซาไดอะโซล 

(Oxadiazole) โดยใช้หลกัการของเคมสีเีขยีว 

งานวจิยัด้านเคมีสเีขยีวเป็นการพฒันาวธีิการหรอืกระบวนการสงัเคราะห์

สารท่ีมุ่งเน้นวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น หลีกเลี่ยงการใช้สารเคม ี

ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม  

ลดการใช้สารเคมีโดยเฉพาะตัวท�าละลายต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ ์

เรือนกระจก (Greenhouse effect) อันจะส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ 

และเน้นการใช้ตวัเร่งปฏกิริยิา (Catalysts) ทีม่ปีระสิทธภิาพในการสงัเคราะห์สาร 

หรือการใช้สารที่เตรียมมาจากวัตถุดิบที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ (Renewable 

feedstock) เป็นต้น  

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงตระหนักถึงปัญหาของ

ผลกระทบของสารเคมีท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะของ

เสียที่เป็นสารเคมีที่ท�าให้เกิด

ภาวะมลพิษต่อชุมชน และ

ปัญหาของการใช้ตวัท�าละลาย

อินทรีย์ท่ีมีสารฮาโลเจนเป็น

องค์ประกอบ (Halogenated 

solvents) ซึ่งท�าให้เกิดปัญหา

“เคมีสีเขียว”
ผลงานศึกษาวิจัยทางด้าน

ดร.ประสาท กิตตะคุปต์

ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

ส�านักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

(Green chemistry)

เป็นที่ทราบกันดีว่าผลกระทบของสารเคมี
จากอุตสาหกรรมเคมีส่งผลเสียต่อชุมชนใกล้เคียง

และสร้างปัญหาภาวะโลกร้อน 
ดังนั้น ในปัจจุบันนักเคมีทั่วโลกจึงพยายามศึกษา

วิจัยทางด้านเคมีสีเขียว (Green chemistry) 
เพื่อลดปัญหาจากสารเคมีเหล่านี้
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สารกลุม่ข้างต้นนี ้เป็นหมูฟั่งก์ชนั (Functional 

group) ที่ส�าคัญของยาหลายชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ

กลุม่ไดคลอกซาซลิลนิ (Dicloxacillin) คลอกซาซลิลนิ 

(Cloxacillin) ฟลูคลอกซาซิลลิน (Flucloxacillin) 

และยาลดการอักเสบกลุ่มวาลดิคอกซบิ (Valdecoxib) 

เป็นต้น คณะวิจัยได้พัฒนาวิธีการสังเคราะห์ 

สารเหล่าน้ีโดยใช้หลักการของปฏิกิริยาไนทริล 

ออกไซด ์ ไซโคลแอดดิชัน (N i t r i le ox ide 

cycloaddition) และใช้น�้าเป็นตัวท�าละลาย 

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว ่ า 

ปฏิกิริยาจะเกิดได้ดีในภาวะท่ีเป็น 

กรดอ่อน (pH 4-5) ซึง่แตกต่างจาก

วิธีการดั้ งเดิม (Convent ional 

method) ที่ต ้องท�าปฏิกิริยาใน 

ตัวท�าละลายอนิทรย์ีท่ีมเีบส (Base) 

เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา นอกจากนั้น 

ยังพบว่า วิธีการนี้ท�าให้สามารถ

สงัเคราะห์สารกลุม่ไอซ๊อกซาโลลนี 

และกลุ่มอ๊อกซาไดอะโซล แบบ 

มีความจ�าเพาะเจาะจงทางด้าน

สเตอรโิอเคม ี(Stereoselectivity) ได้

จุดเด่นของงานวิจัยนี้ คือ การสังเคราะห์สารโดยการใช้น�้าเป็นตัวท�า

ละลาย (น�้าจัดเป็นตัวท�าละลายที่ปลอดภัยมาก และมีราคาถูก) นอกจากนั้น

ปฏิกิริยาไนทริลออกไซด์ไซโคลแอดดิชันนี้ก็ไม่ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งดีกว่า

วิธีการที่ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา (โดยทั่วไปแล้ว ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นสารเคมีหรือ

โลหะหนัก) ท�าให้ลดการใช้สารเคมีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

นับว่าวิธีน้ีเป็นการสังเคราะห์สารแนว

ใหม่แบบ “เคมสีเีขยีว” ทีม่ปีระสทิธภิาพมาก 

ผลงานวิจัยตามแนวพระนโยบายนี้ 

เป็นทีย่อมรบั และได้รบัการตีพมิพ์ในวารสาร 

Angewandte Chemie International  

Edition ซึง่เป็นวารสารทางเคมชีัน้น�าของโลก 

(ม ีImpact factor 11.26) ทีผ่่านมามงีานวจิยั

ของคนไทยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้

เพยีงแค่สองบทความเท่านัน้ งานวจิยันีข้อง

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ Angew. Chem. Int. 

Ed. 2016, 55, 3997-4001 เป็นงานตีพิมพ์

ช้ินท่ี 3 ท่ีเป็นงานวิจัยโดยคณะวิจัยที่เป็น 

คนไทยทุกคน

ที่มาภาพประกอบ : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.v55.12/issuetoc
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มะเร็งกระดูกปฐมภูมิมีอุบัติการณ์เกิดในผู้ป่วยประมาณ 2,900 รายต่อปี 

ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง 

ที่อวัยวะอื่นแล้ว ถือได้ว่าเป็นอุบัติการณ์ที่ต�่ามาก 

มะเรง็กระดกูปฐมภมูทิีพ่บบ่อยตามล�าดบั ได้แก่ Osteosarcoma, Chondrosarcoma, 

Ewing’s sarcoma, Chordoma และ Undifferentiated Pleomorphic Sarcoma (UPS) 

เป็นต้น ส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้ที่อยู่วัยเด็กและวัยหนุ่มสาว ในปัจจุบันพบว่า ผู้ป่วยมะเร็ง

กระดูกปฐมภูมิมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายหลังจากที่ได้

รบัการรกัษาทีเ่หมาะสม ซึง่เป็นผลจากการพฒันาด้านภาพรงัสีวทิยา การรกัษาเสริม โดย
วธิเีคมีบ�าบัดและรงัสรีกัษา ประกอบกบัเทคนคิและเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการผ่าตดัดีขึน้ ท�าให้

เกิดผลดีต่อผู้ป่วยกลุ่มนี้ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา 

“มะเร็งกระดูก ชนิด Osteosarcoma” เดิมมีชื่อเรียกว่า conventional, classic 

หรอื intramedullary osteosarcoma เป็นมะเรง็ชนดิ high-grade ทีเ่กดิภายในโพรงกระดกู 

พบว่า เซลล์ที่สร้างกระดูก (osteoid matrix) เป็นมะเร็งกระดูกปฐมภูมิที่พบได้บ่อย

ที่สุด ถึง 75-80% ของมะเร็งกระดูก osteosarcoma ทั้งหมด มีอุบัติการณ์การเกิด

ประมาณ 3 รายต่อประชากร 1 ล้านคน ในประเทศไทยมีประมาณ 40% ของมะเร็ง

กระดูกทั้งหมด

ปัจจุบันนี้ ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ท�าให้เกิดมะเร็งกระดูกชนิดนี้ มีการศึกษาถึง

สาเหตุต่างๆ เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การติดเชื้อไวรัส สภาพแวดล้อม การสัมผัสยาหรือ

สารเคมบีางชนดิ และพบว่าสมาชิกในครอบครวัทีมี่ประวตัโิรค Hereditary retinoblastoma, 

Li-Fraumeni syndrome, Bloom syndrome และ Rothmund-Thompson syndrome  

นายแพทย์พิชยา ธานินทร์ธราธาร

ศัลยกรรมกระดูก อนุสาขามะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

รอบรู้ 

มีโอกาสเส่ียงสูงต่อการเป็นมะเร็งกระดูก

ชนิดนี้ ผู ้ป่วยท่ีมีประวัติได้รับรังสีรักษา 

มีโอกาสเกิดมะเร็งชนิด Osteosarcoma  

ท่ีบริเวณกระดูกใกล้เคียงกับที่ฉายรังสี

ตลอดจนผู้ที่เป็นโรค Paget’s disease ก็มี

ความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

ช่วงอายุที่พบบ่อย คือ ช่วงวัยรุ่น 

และที่อายุน้อยกว่า 25 ปี มีมากถึง 60% 

“ โรคมะเร็งกระดูก”
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ส่วนใหญ่พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง (อัตราส่วน 3:2) ต�าแหน่งที่เกิดมักเป็นบริเวณ 

metaphysis ของกระดกูยาวทีม่กีารเจรญิเตบิโตมาก เช่น กระดกูต้นขาส่วนปลาย กระดกู

หน้าแข้งส่วนต้นรอบๆ เข่า และกระดูกต้นแขนส่วนต้นบริเวณหัวไหล่ เป็นต้น มีรายงาน

การเกดิในกระดกูอืน่ๆ ได้เช่นกนั แต่ไม่บ่อยนกั เช่น ทีก่ระดกูขากรรไกร กระดกูเชงิกราน 

กระดูกสันหลัง และกะโหลกศีรษะ เป็นต้น

ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการ

ปวดและบวมบรเิวณกระดูกท่ีมีพยาธสิภาพ  

อาจมีอาการมาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน

แล้ว อาการปวดรุนแรงโดยไม่สัมพันธ์กับ

กิจกรรม แต่อาจปวดมากขึ้นหลังเล่นกีฬา

หรือเกิดอุบัติเหตุท่ีไม่รุนแรง เมื่อตรวจ

ร่างกายผู้ป่วย จะพบลักษณะบวม หรือ 

คล�าได้เป็นก้อนที่มีขอบเขตไม่ชัดเจน  

มักมีอาการกดเจ็บบริเวณดังกล่าว ขยับข้อ 

ได้น้อยลง มกัไม่มไีข้หรอือาการเบือ่อาหาร 

น�้าหนักลด ยกเว้นรายที่มาพบแพทย์ช้า

และก ้อนมีขนาดใหญ่ พบกระดูกหัก 

ผ่านรอยโรคได้ 5-10% การตรวจทาง 

ห้องปฏิบัติการอาจพบระดับ Alkaline 

phosphatase (ALP) และ lactate 

dehydrogenase (LDH) ในเลือดสงูกว่าปกติ 

ซึ่งบ่งบอกถึงการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี

จากการตรวจด้วยการฉายภาพรังสี 

พบลักษณะท่ีหลากหลาย เช่น การสร้าง

กระดูกบริเวณโพรง metaphysis หรืออาจ

พบการท�าลายกระดกูทีมี่ขอบเขตไม่ชัดเจน  

หรอืพบทัง้สองลกัษณะปะปนกนัไป มะเรง็

มักท�าลายผิวกระดูก cortex ออกไปใน 

เนือ้เยือ่อ่อน เหน็เป็นลกัษณะ sunray หรอื 

sunburst และสามเหลี่ยม Codman

ภาพ MRI สามารถแสดงรายละเอยีด

ของก้อนได้เป็นอย่างดี โดยการตรวจตลอด

ล�ากระดูกเพื่อดู skip lesion และสามารถ

แสดงความสัมพันธ์ของมะเร็งกับหลอด

เลือดและเส้นประสาทท่ีส�าคัญที่ใกล้เคียง 

การตรวจภาพ CT scan ของปอด รวมทั้ง 

Tc-99 MDP bone scan สามารถยืนยันว่า

มีการแพร่กระจายไปท่ีปอดหรือกระดูก

หรือไม่ โดยปกติสามารถพบการแพร่

กระจายไปปอดได้เป็นอัตรา 20% หากมี

การสั่งตรวจดังกล่าว 

ปัจจบุนัมะเรง็กระดกูชนิดนีส้ามารถ

รักษาได้ด้วยการให้เคมีบ�าบัดและการ

ผ่าตัด wide excision การให้เคมีบ�าบัด 

a  b  c 

d  e  f 
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จะเป็นแบบผสมผสานโดยใช้ยาหลายขนาน 

อย่างน้อย 6-8 ครั้ง ยาเคมีบ�าบัดส�าหรับ 

Osteosarcoma ประกอบด้วย cisplatinum, 

doxorubicin, methotrexate และ ifosfamide 

โดยมีสูตรการให้ยาที่แตกต่างกันในแต่ละ

สถาบัน ปัจจุบันผู้ป่วย Osteosarcoma ที่

บริเวณแขนขาที่ไม่พบการแพร่กระจาย 

ของโรค สามารถมีอัตราการรอดชีวิตถึง  

5 ปีได้สูงถึง 70% หากได้รับการรักษาที่

เหมาะสม รวมทัง้ยงัมรีายงานการรอดชีวติ

ที่ยืนยาวมากกว่า 25 ปีอีกด้วย

ในส่วนของการผ่าตัด เนื่องด้วย

เทคโนโลยีการวินิจฉัยด้วยภาพรังสีและ 

MRI มีความแม่นย�ามากขึ้น ประกอบกับ

การให้เคมีบ�าบัดก่อนการผ่าตัด นอกจาก

จะช่วยป้องกันและท�าลายเซลล์มะเร็งท่ี

อาจแพร่กระจายไปตามกระแสโลหิตและ 

ปอดแล้ว ยังท�าให้ก้อนมีขนาดเล็กลงและ

ผ่าตัดได้ง่ายขึ้น และท�าให้การผ่าตัดเก็บ

แขนขา (Limb sparing surgery) ได้ผลดี 

ยิ่งขึ้น โดยไม่พบความแตกต่างของโอกาส

การเกิดซ�้าของโรคและอัตราการรอดชีวิต 

เม่ือเทียบกับการตัดขาหรือแขน และหลัง

จากการผ่าตัดเอาก้อนออก ยังสามารถใช้

กระดูกและวัสดุข ้อเทียมชนิดพิเศษมา

บูรณะทดแทนได้ ท�าให้ผูป่้วยสามารถใช้งาน

แขนขาได้ใกล้เคียงกับสภาพปกติและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ในกลุ่มที่ตรวจพบว่า มีการ

แพร่กระจายไปท่ีปอดทัง้ก่อนและ

ภายหลังการรักษา โอกาสของ

การเสียชีวิตสูงถึง 80-90%  

ในปัจจุบันพบว่า หากผู้ป่วย

ได้รับการผ่าตัดรอยโรค 

ที่ปอด ร่วมกับการให้

เคมีบ�าบัด จะสามารถ

เพิม่โอกาสรอดชวีติถงึ 

5 ปี ได้ถึง 30%

การค้นคว้าวิจัยจ�านวนมากท่ีมีอยู่มาก

ในปัจจุบัน คือ เพื่อค้นหาวิธีการให้เคมีบ�าบัด

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงยากลุ่มใหม่ๆ 

เช่น monoclonal antibodies, gene therapy หรอื 

immune therapy ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อ

ทดลองใช้กับผู้ป่วยต่อไป
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ร่วมแสดงความยินดี

ในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจ�า  
พ.ศ. 2558 ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์ เมือ่วนัท่ี 4 เมษายน 
พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ มูลนิธิจุฬาภรณ์ได้มอบเกียรติบัตร 
เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ท่ีเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งได้สนับสนุน 
ทุนทรัพย์ เพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิฯ 

มูลนิธิจุฬาภรณ์ขอขอบคุณในธารน�้าใจที่หลั่งไหลมาในรูปแบบต่างๆ ของ
การบริจาค จากหน่วยงาน บุคคลต่างๆ ที่เดินทางมามอบด้วยตนเอง หรือผ่านทาง
ธนาคาร ตลอดจนการร่วมบริจาคในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิจุฬาภรณ์

การบรรยายพิเศษด้านมลพิษในอากาศ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ดร. แมททิว ดาร์เรน ไวรท์ นักวิจัยด้านเคมีบรรยากาศ 

(Atmospheric Chemistry) จากมหาวิทยาลัยบริสโทล ประเทศอังกฤษ ผู้ได้รับทุนจาก 

บริติส เคานซิล ในการท�าวิจัยที่ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาส่ิงแวดล้อมของสถาบันวิจัย 

จฬุาภรณ์ ได้มาบรรยายพเิศษในหวัข้อเรือ่ง “เคมบีรรยากาศและฝุน่ละอองในอากาศ

ในเขตเมือง” งานวิจัยระบุว่า ขนาด จ�านวน ปริมาตร และพื้นที่ผิวของฝุ่นละอองใน

อากาศ มผีลต่อประสทิธิภาพการท�างานของปอด จากการวเิคราะห์ปรมิาณฝุน่ละออง 

ในอากาศโดยเคร่ือง Condensation Particle Counter ซึง่มปีระสิทธภิาพในการนบัจ�านวน

ฝุ่นละออง และยังพบด้วยว่า ปริมาณฝุ่นละอองของกรุงเทพฯ (60,000 ลบ.ซม.) สูงกว่า

เมืองใหญใ่นอังกฤษ เช่น เมืองแมนเชสเตอร์ (12,000 ลบ.ซม.) ประมาณ 5 เท่า แต่

น้อยกว่าเมืองบริสโทล (90,000 ลบ.ซม.) ประมาณ 1.5 เท่า 

ในงานวิจัย มีการนับจ�านวนฝุ ่น
ละอองขนาดเล็ก ด้วยเครื่อง Electrical 
Low Pressure Impactor ที่สามารถ 
นับจ�านวนฝุ่นละอองและแยกขนาดของ 
ฝุ ่นละอองที่ขนาดเล็กมาก ตั้งแต่ 10 
ไมโครเมตร จนถึง 10 นาโนเมตร พบว่า 
ฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ ในช่วงที่มีการ
จราจรหนาแน่น (เวลา 07.30 - 08.30 น.) 
มีจ�านวน ขนาด และมวล มากกว่า 
ฝุ่นละอองที่เมืองแมนเชสเตอร์ และเมื่อ
วิเคราะห์โลหะในฝุ ่นละอองด้วยเครื่อง 
ICP-MS พบว่า มีโลหะหนักปนเปื้อนด้วย 
เช่น สารหนู, แคดเมียม และตะกั่ว ซึ่งอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะ
ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่าน้ีเพ่ิมเติม 
เกี่ยวกับการจ�าแนกแหล่งก�าเนิดของ 
ฝุน่ละออง เพือ่เป็นแนวทางการลดมลพษิ

ในอากาศที่เกิดจากฝุ่นละอองต่อไป

เยี่ยมชมโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งของสกลนคร 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นธิ ิมหานนท์ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เดินทางไปยัง 

จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 เพื่อกราบนมัสการหลวงตาปพนพัชร์ 

ภิบาลพักตร์นิธี เจ้าอาวาสวัดค�าประมง ในการศึกษาดูงาน “โรงพยาบาลการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร” ซึ่งให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

ด้วยสมุนไพรไทย และการใช้ธรรมะบ�าบัด

จิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งลดความเจ็บปวด

และความทุกข ์ทรมานจากโรค และม ี

จิตใจที่เป็นสุขขึ้น ผู้ป่วยและญาติมารับ 

การบ�าบัดเช่นนี้เป็นจ�านวนมาก ตั้งแต่  
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เพื่อให้ผู ้ป่วยและญาติมีกิจกรรมท่ีสร้าง

ความสุขร่วมกัน พร้อมปลูกฝังให้ผูป่้วยและ

ญาติ ตลอดจนผู้มีจิตอาสาที่มาช่วยดูแล 

ผู้ป่วยมีจิตใจที่มีความเอื้ออาทรกัน 

คณะผู ้บริหาร ตลอดจนแพทย์ 

พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

จุฬาภรณ์ ได้ศึกษาการดูแลผู้ป่วยด้วย

จิตใจ เน้นการท�างานบนพื้นฐานของ

ความรักและความเข้าใจกัน เพ่ือน�ามา

ปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาล

จุฬาภรณ์ต่อไป

พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา มีกว่า 4,382 รายแล้ว เป็นผู้ป่วยมะเร็งตับสูงสุดถึง 454 ราย 

หลวงตาปพนพัชร์ภิบาลพักตร์นิธี เจ้าอาวาสวัดค�าประมงอธิบายว่า แต่เดิม 
โรงพยาบาลแห่งนี้ เป็น “อโรคยศาล วัดค�าประมง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 ต่อมา 
ใน พ.ศ. 2557 ได้เปลี่ยนเป็น “โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ด้านมะเร็งสกลนคร” ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสผู้ป่วยเลือกทางเดินของชีวิตด้วย
ตนเอง และตัดสินใจเลือกวิธีการบ�าบัดรักษา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบแพทย์แผนไทย
อย่างเดียว หรอืผสมผสานระหว่างการแพทย์ปัจจบุนั การแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือกอืน่ๆ และเป็นการบ�าบดัทัง้ทางร่างกายและจติใจตามหลกัการแพทย์ พยาบาล 
และสขุอนามยั พร้อมมกีารวางรากฐานในอนาคตให้ เพือ่ผูป่้วยจะได้กลบัไปใช้ชวีติอย่าง 
ปกติสุขกับครอบครัวของตน 

ส�าหรับการรักษาด้วยยาสมุนไพรนั้น มีการสอนวิธีการต้มสมุนไพรให้แก่ผู้ป่วย 
และญาติ โดยทางวัดจัดเตรียมยาสมุนไพรไว้กว่า 11 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย หัวร้อยรู  
ไม้สักหิน ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ โกศจุฬา โกศเชียง ก�าแพงเจ็ดช้ัน ทองพันชั่ง  
เหงือกปลาหมอ หญ้าหนวดแมว และผีหมอบ เป็นต้น ผู้ป่วยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นอกจากการรักษาทางกายแล้ว วัด 
ค�าประมงยังให้การบ�าบัดรักษาทางจิตใจแก่ 
ผูป่้วยด้วย รวมถงึญาตแิละบคุคลในครอบครวั
ที่ต้องดูแลผู้ป่วย โดยน�าธรรมะมาช่วย อาทิ 
จัดให้มีกิจกรรมสวดมนต์ตอนเช้า การ 
เดินจงกรม การท�าสมาธิ ท้ังหมดน้ีเพ่ือลด
ความเครยีดวติกกงัวล และให้รูจ้กัปล่อยวาง 

 นอกจากนี้ ทางวัดยังได้จัดให้มีกิจกรรมเป็นประโยชน์ที่สร้างความเพลิดเพลินให้
แก่สมาชิก อาทิ การปลูกต้นไม้ ดนตรีบ�าบัด การร้องร�าท�าเพลง หรือการแสดงละคร  

“คลินิกรักษ์สมอง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์”

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเปิดตัว “คลินิกรักษ์สมอง” ทางเลือกใหม่
ส�าหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม ณ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 โดยมี นางสุพรรณี เลิศผดุงกุลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ และเผยแพร่ความรู ้และการบริการของโรงพยาบาล 
เกี่ยวกับโรคภาวะสมองเสื่อม และโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นโรคที่หลีกเลี่ยงได้ยากในวัย 

สูงอายุ แต่ก็สามารถเตรียมพร้อมเพื่อ
รับมือกับโรคได้ 

กิจกรรมประกอบด้วย การคัดกรอง
เพื่อประเมินความเส่ียงต่อภาวะสมอง
เส่ือม การเสวนาเรือ่งการรบัมอืของผูส้งูวยั 
โดยทีมจิตแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
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โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ พร้อมกบั
มีการฉายหนังสั้นเกี่ยวกับโรค 
ให้ค�าแนะน�าด้านโภชนาการ
และสารอาหารท่ีจ�าเป็นส�าหรับ
ผู ้ป ่วย รวมถึงนิทรรศการให้
ความรู้เพิ่มเติมแก่บุคคลท่ัวไป
ที่มาร่วมงาน มีผู้ที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจ�านวนมาก

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ป่วยสมองเสื่อมในวัยสูงอายุกว่า 4 แสนคน คิดเป็น
ร้อยละ 12.4 ของประชากรผูส้งูอายุทัง้หมด และมแีนวโน้มว่าผูป่้วยจะเพิม่ขึน้ ทัง้จ�านวน
และสัดส่วน ในปี 2555 ผู้มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีภาวะสมองเสื่อม คิดเป็นร้อยละ 7.4 
ในขณะที่ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป พบร้อยละ 12.59

มกีารคาดการณ์ว่า ในอกี 20 ปีข้างหน้า
ประเทศไทยจะเปน็สงัคมสงูวยัระดบัสุดยอด 
คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปี ข้ึนไป 
มากกว่าร้อยละ 20 และเพียงอีก 10 ปีต่อจากนี ้
ประเทศไทยจะเป็นสงัคมสงูวยัอย่างสมบรูณ์ 
คลินิกรักษ์สมอง จึงจะเป็นทางเลือกให้แก ่
ผู้ป่วย และผู้มีความเส่ียงของภาวะสมอง
เสื่อม

โรคภาวะสมองเสื่อม พบในประชากรสูง
อายเุพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ เนือ่งจากความเสือ่มของ
เซลล์ประสาทในสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อย
ที่สุด ข้อมูลสถิติระบาดวิทยาขององค์การ
อนามัยโลก ระบุว่าอุบัติการณ์และความชุกของ

โรคมากขึ้นตามอายุ 1 ใน 4 ของผู้มีอายุ 85 ปี ในประเทศตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา
มีอัตราการเกิดโรคอัลไซเมอร์เมื่ออายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป คิดเป็น 10% เมื่ออายุ 75 ปี
ขึ้นไป คิดเป็น 20% ซึ่งส่งผลให้สังคม ชุมชน ครอบครัว และหน่วยงานบริการสุขภาพ  
มีภาระในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น 

ฉะนั้น ภาวะสมองเสื่อมจึงเป็น

ปัญหาสาธารณสุขท่ีส�าคัญของประเทศ 

การตรวจวินจิฉัยต้ังแต่ระยะแรกย่อมมคีวาม

ส�าคัญมากส�าหรับการวางแผนการรักษา 

และการเรียนรู้ถึงวิธีการรับมือกับโรค 

“คลินิกรักษ์สมอง โรงพยาบาล

จุฬาภรณ์” เปิดให้บริการตรวจรักษา

ประชาชนทั่วไป และประเมินผู ้ป่วยใน 

เบื้องต้น ให้ค�าแนะน�าในการวางแผนการ

รกัษาทีเ่หมาะสม ตลอดจนให้ความรูใ้นการ

ดแูลผูป่้วยประชาชนทัว่ไปสามารถปรกึษา

เ ก่ียวกับโรคภาวะสมองเ ส่ือมได ้ที่  

“คลนิกิรกัษ์สมอง โรงพยาบาลจฬุาภรณ์” 

โทรศัพท์ 0-2576-6060-62 เปิดบริการ

ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 น.-12.00 น. 

ศาสตราจารย์จริาย ุเอ้ือวรากลุ รองผู้อ�านวยการ

ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม 

แนวการปฏิบัติงานวิจัยทางคลินิกที่ดี (4 ภาค) ซึ่ง 

จดัขึน้โดยหน่วยบรหิารจดัการการวิจัยทางคลนิกิ ฝ่าย

วิจัยวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ เครือข่าย

วิจัยกลุ ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

(MadResNet) เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน พ.ศ. 2559  

ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรทาง 

การแพทย์ทั่วประเทศได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทางวิจัยคลินิก 

ที่ดี และมีทักษะในการด�าเนินงานวิจัยทาง
คลินิกที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

การอบรมในครั้งนี้ นายแพทย์ประวิช 
ตัญญสิทธิสุนทร ผู้อ�านวยการเครือข่าย
วจัิยกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศ 
ไทย (MedResNet) และรองศาสตราจารย์ 
พันเอก นายแพทย์สุธี พานิชกุล ภาควิชา

สตูศิาสตร์นรเีวชกรรม วทิยาลยัแพทยศาสตร์

จัดการอบรมแนวการปฏิบัติงานวิจัยทางคลินิกที่ดี (4 ภาค)
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Science Education ครั้งที่ 5

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์  
ร่วมกับ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดอบรม
ด้านความปลอดภัยในโครงการ Science 
Education ครั้งที่ 5 เรื่อง “การฝึกอบรม 
ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์” ซึ่งเน้นการให้ความรู ้ด้าน 
ความปลอดภัยและการจัดการสารเคม ี

ในห้องปฏิบัติการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วราพรรณ ด่านอุตรา ข้าราชการบ�านาญ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร. นพพร ทัศนา อาจารย์และผู้จัดการห้องปฏิบัติการเคมี
ชีวภาพ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ในการฝึกอบรมครัง้นี ้มกีารบรรยายเก่ียวกบัการวางแผนแนวทางการใช้ห้องปฏบัิติการ
อย่างปลอดภัย และการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนภายใน 
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการเย่ียมชมห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยของสถาบันฯ โดยมี 
ครูวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่งทั่วประเทศ และจากโรงเรียน 

พระมงกุฎเกล้า ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษ

นักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
และบุคลากรทางการแพทย์เป็นจ�านวนมากท่ีสนใจเข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยทางคลินิกที่ถูกต้อง และขั้นตอนที่ส�าคัญของการวิจัยทางคลินิกในการตรวจ

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ ประจ�าปี 2559 เพือ่ร่วม
อนุรกัษ์และสืบสานประเพณอีนัดงีามของไทย 
ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูล  
  ดร. จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ รองอธิการบดี รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์  
ผู ้ช ่วยอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาทุกชั้นปี ได้เข้าร่วมในงาน

ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีซึ่งปฏิบัติ

วินิจฉัยและการรักษาโรค ท่ีสามารถน�า 
ไปใช้กับผู ้ป่วยอย่างเป็นระบบ ภายใต้
กระบวนการที่เคร่งครัด (Good Clinical 
Practice - GCP) เพ่ือรับประกันความ
ปลอดภยัและการรกัษาข้อมลูทีเ่ป็นความลบั
ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานวิจัย ซ่ึงจะ
ท�าให้การรกัษาเป็นไปอย่างปราศจากอคติ 
ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ตลอดจน
สามารถน�าความรู้ไปพัฒนาหรือประยุกต์
ใช้ในการด�าเนนิงานการวิจัยเชงิทดลองทาง
คลินิกได้

เครอืข่าย ได้แก่ โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั 
รงัสติ โรงเรยีนฤทธิยะวรรณาลยั และโรงเรียน
หอวัง เป็นต้น รวมทั้งนักศึกษาจากสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ นักวิจัยและผู้ช่วย 
นักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รวมกว่า 
60 คน เข้าร่วมในการฝึกอบรม 

สืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน จึงมีความ

ส�าคญัมากในวิถีชวีติของชาวไทย นอกจาก

พิธีสรงน�้าพระพุทธรูปและพิธีท�าบุญแล้ว 

ชาวไทยยังให้ความส�าคัญแก่พิธีรดน�้า

ด�าหัว ซึ่งเป็นการขอพรจากผู ้ใหญ่เพื่อ

ความเป็นสิริมงคล 

ในงานสืบสานเอกลักษณ์ไทยของ

สถาบันฯ ในปีนี้ มีการแสดงร�าไทยของ

นักศึกษาด้วย
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ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิจุฬาภรณ์” 

สามารถสนับสนุนได้ด้วยวิธีดังนี้

	 เงินสด น�าส่งโดยตรงที่ ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ ชั้น 2 
อาคารบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งรับใบเสร็จรับเงิน

	 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์ เลขท่ีบัญชี  
026-2-52296-1 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์  
สาขารามาธิบดี และส่งหลักฐานการบริจาคพร้อมที่อยู่ไปท่ี 
โทรสาร 0-2553-8527 เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

	 สั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ในนามมูลนิธิจุฬาภรณ์ และส่ง 
หลกัฐานทางไปรษณย์ีไปทีม่ลูนธิจิฬุาภรณ์ เพือ่รบัใบเสรจ็รบัเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2553-8697-8

จัดท�ำโดย มูลนิธิจุฬำภรณ์  ท่ีปรึกษำ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย เลขำธิกำรมูลนิธิจุฬำภรณ์ และ         
คณะผู้บริหำรสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ และสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์  ผู้จัดท�ำ คณะท�ำงำนวำรสำร 
มูลนิธิจุฬำภรณ์ และส�ำนักบริหำร สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์  โทรศัพท์ 0-2553-8555 ต่อ 8631 โทรสำร 0-2553-8527   
อีเมล info@cri.or.th

เจ้ำของ มูลนิธิจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนก�ำแพงเพชร 6 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210

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

สานสายใย

“มูลนิธิจุฬำภรณ์”
ช่วยเหลือพี่น้องชำวไทย ผู้เจ็บป่วย ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส

สนับสนุนกำรศึกษำ และกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ดร. น�้าจิต
โครงการหารายได้เพื่อการกุศล

สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ-

วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีองค์ประธานมลูนธิิจฬุาภรณ์ ทรงพบเหน็
ความยากล�าบากของราษฎรอยู่เป็นนิจ และทรงตระหนักถึงปัญหา
ความเดือดร้อนของผู้ป่วยยากไร้ที่เป็นโรคมะเร็ง จึงทรงมีพระด�าริ
ให้จัดท�า โครงการ “ดร. น�้าจิต” เพ่ือสาธารณกุศล ร่วมโดยเสด็จ 
พระกศุลเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ภายใต้ชือ่ผลติภณัฑ์ “ดร. น�า้จติ” เพือ่น�า
รายได้จากการจ�าหน่าย สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ป่วยผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย 

ผ้าคลุมไหล่ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ 4 ลาย

เนื้อผ้าไหมซาตินอย่างดี และผ้าชีฟอง ขนาด 90 ซม. ราคา 1,900 บาท

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ล่าสุดของโครงการ องค์ประธานมูลนิธิ
จุฬาภรณ์ได้ทรงออกแบบและระบายสีภาพด้วยพระองค์เอง และ
พระราชทานให้จดัท�าเป็นผ้าคลมุไหล่ เพือ่จ�าหน่ายในการหารายได้
สมทบทุนของโครงการ 

ผู้ที่สนใจ สามารถเลือกชมผ้าคลุมไหล่ลายภาพวาด 
ฝีพระหัตถ์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ที่ “ร้าน ดร. น�้าจิต - น�้าใจ” 
ที่ พระต�าหนักจักรีบงกช จ.ปทุมธานี, โรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน, โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ หลกัสี่ 
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


