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ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 

อคัรราชกมุารี กรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนาร ีองค์ประธานสถาบนัวิจยั

จุฬาภรณ์ เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ไทย ทรงมุ่งมั่นและทรงให้ความส�าคัญต่อ 

การพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  

ด้วยทรงตระหนักถึงความยากล�าบากของประชาชนในการที่จะเข้าถึงยาชีววัตถ ุ

ที่มีประสิทธิภาพส�าหรับการรักษาโรค เพราะยามีราคาสูงมาก โดยเฉพาะยาส�าหรับ  

“โรคมะเร็ง” จึงทรงริเร่ิมและทรงวางรากฐานการพัฒนายาชีววัตถุภายในประเทศ  

ภายใต้โครงการ “ศนูย์วจิยัและพัฒนายาชวีวตัถ”ุ (BIOTHERAPEUTIC RESEARCH 

CENTRE-BRC) โดยโปรดให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ระดมสมองในการ 

คิดค้นและพัฒนายาชีววัตถุที่ได้มาตรฐานทัดเทียมสากล และสามารถน�าไปใช้กับ 

ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงน�านักวิจัยประสบความส�าเร็จอีกข้ัน

จากห้องปฏิบัติการผลิตยาชีววัตถุ “รักษาโรคมะเร็งเต้านม” 

สู่ “การผลิตระดับโรงงานต้นแบบ”
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วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ภายใต้การน�าของ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 

วลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ประสบความส�าเร็จในการ

พัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง “Trastuzumab” (ทราสทูซูแมบ) ที่ใช้

รักษาโรคมะเร็งเต้านมได้เป็นผลส�าเร็จ ซึ่งเป็นนวัตกรรมชิ้นแรก

ของประเทศไทย ที่มาจากการวิจัยและพัฒนาต้ังแต่ต้นน�้าถึง

ปลายน�า้โดยคนไทย เริม่ตัง้แต่การตัดต่อดีเอ็นเอและพฒันาเป็น

เซลล์ต้นแบบ  โดยไม่ ใช้การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

และต่อมาได้น�าไปสู่การทรงลงพระนาม และลงนามในข้อตกลง

ความร่วมมอืการวจัิยและพฒันายาชวีวตัถ ุระหว่างสถาบนัวจิยั

จฬุาภรณ์กบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ี(มจธ.) 

นับเป็นความส�าเร็จอย่างสูงที่สามารถน�ายาชีววัตถุคล้ายคลึง 

ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้วิจัยและพัฒนาข้ึน ไปสู่การพัฒนา

กระบวนการการผลติโดยโรงงานต้นแบบผลติยาชวีวัตถแุห่งชาติ 

(National Biopharmaceutical Facility - NBF) ของ มจธ. เพื่อให้

ได้ยาในปรมิาณมากเพยีงพอต่อการน�าไปศกึษาความปลอดภยั 

และขึ้นทะเบียนต�ารับยาต่อไป 

องค์ความรู้ใหม่เช่นนี้ จะท�าให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงยาที่มีคุณภาพระดับสากลได้ ในราคาที่ไม่แพง 

และจะช่วยให้ประเทศไทยมีความสามารถในการศึกษาวิจัย พัฒนา และผลิตยาชีววัตถุที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง

หรือโรคร้ายแรงอื่น ๆ ได้เองต่อไป อันย่อมจะน�ามาซึ่งความมั่นคง

ด้านสุขภาพ และการแพทย์ รวมทั้งด้านเศรษฐกิจของประเทศ
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หลงัความส�าเรจ็ครัง้แรก เพียง 6 เดือน ขณะนี ้คณะนกัวิจัยสถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์ได้ประสบความส�าเรจ็

อีกครั้งหนึ่ง สามารถพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมชิ้นแรก จากห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไปสู่

กระบวนการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot Scale) ในถังปฏิกรณ์ ขนาด 50 ลิตร การปฏิบัติงานตาม 

แนวพระนโยบายขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้น�าไปสู่ประสิทธิภาพและผลส�าเร็จที่รวดเร็วมาก

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สามารถผลิตยาชีววัตถุได  ้

ในปริมาณท่ีมากเพียงพอ

ส�าหรับการตรวจวิเคราะห์

คุณภาพยา ชีววั ต ถุทาง

กายภาพ และเพื่อการ

ท ด ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

และความปลอดภั ย ใน 

สัตว์ทดลอง เพื่อพิสูจน์ว่า 

ยาชีววัตถุชนิดนี้ สามารถ 

น�าไปใช ้ศึกษาต ่อไปใน 

ผู้ป่วย (Clinical Trial) ได ้

อย่างมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย  นับ เป ็นการ

พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ จ า ก 

ต้นน�้าสู่ปลายน�้า จากการ

วิจัยสู ่การผลิตยาชีววัตถุ 

ที่ จ ะ ป ร ะ ส บ ผ ล ส� า เ ร็ จ 

เป็นรูปธรรมในระยะเวลา

อันใกล้
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นอกจากนี ้ประสบการณ์และองค์ความรูท้ีส่ถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ได้พัฒนาขึน้

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ยังได้น�าไปสู ่การด�าเนินงานร่วมกับทีมงาน 

จากมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) ในการก่อตั้ง  

แอสเทรลลา เทคโนโลยีส์ (Astrella Technologies) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัย 

คิดค้น และพัฒนาสารชีววัตถุ และลดต้นทุนการน�าเข้า ซึ่งทั้งนี้จะท�าให้การพัฒนา

กระบวนการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตลอดจนการวิจัยและ

พัฒนาระดับสูงอื่น ๆ  สามารถกระท�าได้ด้วยต้นทุนที่ต�่าลง ดังเป็นนโยบายขับเคลื่อน

บทสรุปความส�าเร็จของการ 

วิจัยและพัฒนายาชีววัตถุคล ้ายคลึง 

Trastuzumab ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ครั้งนี ้

เริ่มจากการตัดต่อดีเอ็นเอซึ่งถือเป็น 

ขั้นตอนแรกของการพัฒนายาชีววัตถุ  

จนพร้อมที่จะน�าเข้าสู่กระบวนการการ

พฒันาการผลติตามแนวพระนโยบายของ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

นับเป็นนวัตกรรมด้านยาชีววัตถุ

ชิ้นแรกของประเทศไทย “โดยคนไทย 

เพื่อคนไทย” ที่มิได้อาศัยการถ่ายทอด

หรอืซือ้เทคโนโลยใีด ๆ  จากต่างประเทศ 

และเป็นการเพิม่ศกัยภาพของประเทศ 

ไทยในการแข่งขนัในเวทสีากล ซึง่จ�าเป็น

ต้องอาศัยงบประมาณ และการท�างาน

ร่วมกันของนักวิจัยที่มีความรู ้ความ

สามารถหลากหลายสาขา และโดย

ค�านึงถึงคุณภาพของยาเป็นหลัก มิใช่

มุง่หวังเพยีงผลประโยชน์จากการลงทนุ  

ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ไป คือ

การปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ของรัฐบาล ที่สนับสนุนการน�าเทคโนโลยีทันสมัย 

มาใช้ประโยชน์ เพื่อก้าวไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ตามกรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งส่งเสริมให้

อตุสาหกรรมการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นพลงัขบัเคล่ือนให้ประเทศมคีวามมัน่คง

ทางสุขภาพและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม” เพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน

การศึกษาเพื่อพิสูจน์ว่ายาชีววัตถุชนิดนี้ 

สามารถน�าไปใช้ศึกษาในผู้ป่วย (Clinical Trial)

ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

ก่อนจะน�าไปขึ้นทะเบียนต�ารับยา

ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งเชิงนโยบาย 

และงบประมาณอย่างเพียงพอและต่อเนื่องจากภาครัฐ

ก้าวส�าเร็จอีกขั้นของการพัฒนายาชีววัตถุคร้ังนี้ 

จึงเป็นการลงทุนเพื่อสร้างรากฐานส�าคัญให้แก่ประเทศ

เพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

อย่างคุ้มค่าต่อไปในอนาคต
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงแสวงหาความร่วมมือ

ทางด้านวิชาการ การวิจัย และการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับสถาบันชั้นน�าของ 

นานาประ เทศ

อย่างต่อเนือ่ง อันเป็น

ประโยชน์ต ่อการพัฒนาคุณภาพของ

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ของประเทศไทย ผู้เป็นก�าลงัส�าคญัในการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนด้านคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนชาวไทย 

ในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา 

ระหว่างวันที่ 1-16 เมษายน พ.ศ. 2561 

องค์ประธานสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ได้ทอดพระเนตรงานด้านการแพทย์ หลกัสตูรแพทยศาสตร์ หลกัสตูรสัตวแพทยศาสตร์ 

และสาขาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (University of Pennsylvania) และทรงได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ ดร.เอมมี่ กัทแมนน์ 

(Dr.Amy Gutmann) อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหลักสูตรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

พระกรณียกิจในต่างประเทศ

การเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือด้านการแพทย์ 

และสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย 

มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย เป็นมหาวิทยาลัย

ทางการแพทย์และการสาธารณสุขแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1765 

และได้รับการยกย่องเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าระดับโลก มีโรงพยาบาลของ

มหาวทิยาลัย และมกีารจดัการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 

พยาบาลศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืนๆ การจัดการเรียน 

การสอนเป็นแบบผสมผสานและเน้นการวิจัยที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

โดยเฉพาะการรกัษาโรคมะเรง็ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ซึง่สอดคล้องกบั

การด�าเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัย 

จุฬาภรณ์ในปัจจุบัน

ในโอกาสเสด็จยังมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียน้ี องค์ประธานสถาบันวิจัย 

จฬุาภรณ์ทรงเยีย่มชมการด�าเนนิงานของศนูย์มะเรง็เอบรมัสนั (Penn Medicine’s 

Abramson Cancer Center) ซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกที่มีการวิจัย การดูแลรักษาผู้ป่วย 

และมีหลกัสตูรการศกึษาท่ีสถาบนัมะเรง็แห่งชาตสิหรฐัอเมรกิาได้ให้การรบัรองว่าเป็น 
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1 ใน 47 ของศูนย์มะเร็งแบบครบวงจร  

ในการนี้ ดร.เจมส์ แมทซ์ ศาสตราจารย์

ด้านรังสีและมะเร็งวิทยา ได้ถวายการ

บรรยายเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ 

ศนูย์บ�าบดัโรคมะเรง็ด้วยอนภุาคโปรตอน

โรเบร์ิตส์ (The  Roberts  Proton Therapy 

Center) ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ศูนย์ของ

สหรัฐอเมริกาที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด 

ในโลก ใช้เทคโนโลยกีารบ�าบดัรกัษาผูป่้วย

โรคมะเรง็ด้วยเครือ่งปล่อยอนภุาคโปรตอน 

ซึ่งสามารถปล่อยรังสีปริมาณสูง ไปยัง

นอกจากนั้น ด้วยสาเหตุที่ ในปัจจุบันรายงานการเสียชีวิตของผู้ป่วยในประเทศไทยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 

มีอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จึงทรงร่วมประชุมหารือถึงแนวทาง 

ความร่วมมือในการจัดท�าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติ ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัย 

เพนซลิเวเนยี มหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยีเป็นสถาบนัแห่งแรกและแห่งเดยีวของสหรฐัอเมรกิาทีม่หีลกัสูตรสตัวแพทยศาสตร์นีต้ัง้แต่  

ค.ศ. 1884 ซึ่งเชื่อมโยงกับหลักสูตรแพทยศาสตร์ เพื่อให้แพทย์ได้เรียนรู้ถึงโรคต่างๆ ที่เกิดจากสัตว์ด้วย จึงได้รับการยกย่องด้าน

การศึกษา การวิจัย และการดูแลรักษาทางคลินิก มีโรงพยาบาลสัตว์ 2 แห่งที่สามารถดูแลรักษาสัตว์ทั้งขนาดเล็กและใหญ่  นอกจากนี้ 

ยงัมีสตัวแพทย์ทีม่คีวามเชีย่วชาญและผ่านการฝึกขัน้สงูในทกุสาขาวชิา เป็นผูใ้ห้การดแูลรกัษาสตัว์ป่วยด้วยเครือ่งมอืทางการแพทย์

ที่ทันสมัย และมีการบูรณาการการวิจัยและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 

เซลล์มะเร็งที่แพทย์ต้องการก�าจัดได้โดยตรง จึงลดผลข้างเคียงจากการฉายรังสีและ

ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เครื่องมือนี้เหมาะส�าหรับผู้ป่วยที่มีก้อนมะเร็ง 

ในต�าแหน่งลึก เช่น สมอง ต่อมลูกหมาก ผู้ป่วยสูงวยั ผู้ป่วยเด็ก และผู้ป่วยที่ไม่สามารถ

ผ่าตัดก้อนมะเร็งออกได้ 

อ ง ค ์ ป ร ะ ธ านสถ าบั น วิ จั ย 

จุฬาภรณ์ ทรงเยี่ยมชมการด�าเนินงาน 

ของโรงพยาบาลสัตว ์ไรอัน (Ryan 

Veterinary Hospital) ซึง่เป็นโรงพยาบาล

ชั้นน�าด้านการดูแลสัตว์ขนาดเล็ก ต้ังแต่

ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  

ให้บริการรักษาฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง 

และมีหออภิบาลแบบไอซียูส�าหรับสัตว์

ป่วยขั้นวิกฤติ โรงพยาบาลแห่งน้ีเป็น 

แห่งแรกที่ได้รับการรับรองระดับสูงโดย

สมาคมด้านการดูแลสัตว์ฉุกเฉินและ 

วิกฤติแห่งสหรัฐอเมริกา อีกท้ังยังเป็น

ศูนย์การเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ 

ของคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เพนซิลเวเนีย ซึ่งมีการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการรักษาสัตว์

ในการนี้ ได้ทอดพระเนตรห้อง

ฝึกปฏิบัติการผ่าตัดจ�าลองส�าหรับฝึก

ปฏิบัติงานด้านศัลยกรรมของนักศึกษา
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สัตวแพทย์ช้ันปีที่ 3 และการฉีดยาสลบสุนัขป่วยโดยวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  

ทอดพระเนตรศูนย์ภาพถ่ายและรังสีรักษาโรเซนธอล ซึ่งให้บริการตรวจวินิจฉัยสัตว์

ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยทีีท่นัสมัย ประกอบด้วยเครือ่งถ่ายภาพคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า 

และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถแสดงภาพในมุมมองต่างๆ ท้ังแบบ  

2 มิติ และ 3 มิติ ท�าให้การตรวจวินิจฉัยโรคแม่นย�ายิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตร

เครือ่งฉายรงัสแีบบไอเอม็อาร์ทซีึง่ปล่อยรงัสไีด้ในปรมิาณสงู สามารถครอบคลมุพืน้ท่ี

เป้าหมายในต�าแหน่งของโรคอย่างแม่นย�า และลดผลข้างเคยีงหลงัการฉายรงัสใีนสตัว์

ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งด้วย

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงรับฟังการบรรยายถึง 

การด�าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ และการจัดท�าหลักสูตร 

ทันตแพทยศาสตร์หลายระดับที่แตกต่างจากในประเทศไทย ซึ่งรวมถึง 

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาต่าง ๆ  เช่น เวชศาสตร์ช่องปาก และ

หลักสูตรเฉพาะทาง เช่น ทันตกรรมรักษารากฟัน โดยมุ่งเน้นการสอนแบบบูรณาการ

ให้ผูเ้รยีนมกีระบวนการคดิวเิคราะห์ และผสมผสานความรูใ้นศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกนั

จากนัน้ ทรงรบัฟังการบรรยายเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของคณะพยาบาลศาสตร์

ท่ีมีชื่อเสียงเป็นอันดับ 1 ของโลก สอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก  

และเสด็จต ่อไปยังคลินิก 

ทันตกรรม โรเบิร ์ต ไอ.  

สแคทท์เนอร์ (The Robert I. 

Schattner Clinic) ของ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อ

ทอดพระเนตรการสาธิตใช้

เทคโนโลยีทันตกรรมดิจิทัล 

ในการตรวจวินิ จฉั ยและ

ออกแบบการรักษาผู ้ป่วยที ่

มีป ัญหาด้านทันตสุขภาพ 

เครื่องมือท่ีใช ้มีการติดตั้ ง

กล้องแสดงภาพฟันผ่านหน้าจอคอมพวิเตอร์แบบเรยีลไทม์ ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถ 

ตรวจภายในช่องปากได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา 

ค ว า ม ส� า เ ร็ จ ใ น ก า ร เ ส ด็ จ 

เยือนสหรัฐอเมริกาครั้ งนี้  คือการท่ี

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โปรดให้ด�าเนินการจัดท�าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมอืระหว่างราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ 

กับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เพื่อ 

แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ การวิจัย 

และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน 

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพด้านความรู ้ ความเช่ียวชาญ 

ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ไทย และ 

ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการแพทย  ์

และการสาธารณสุขของประเทศ 

และนี่คือ พระวิสัยทัศน์

ในการวางรากฐานพัฒนาหลักสูตร

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

และการพัฒนาบุคลากร

ทางการแพทย์ของประเทศไทย

ต่อไปในอนาคต
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การประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลก ในการขับเคลื่อน 

ความก้าวหน้าเพื่อก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้า

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัย 

จุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเพราะปัญหาสุขอนามัยและ 

โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และจากการเสด็จไปติดตามการด�าเนินงานของหน่วยแพทยอ์าสา 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งให้บริการตรวจรักษาโรค และฟื้นฟู

สุขอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่นทุรกันดาร ท�าให้ทรงตระหนักว่า

ปัญหามิได้เกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น หากแต่ยังมีสาเหตุจากโรคติดต่อ 

ในสัตว์ที่สามารถแพร่ระบาดมาสู่คนด้วย จึงทรงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาด้าน  

สัตวแพทยศาสตร์ เพือ่ส่งเสรมิสขุภาพความเป็นอยูข่องสตัว์เลีย้งและสตัว์ป่วยอนาถา 

ให้ปลอดจากโรคระบาดร้ายแรงต่างๆ โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นอันตราย 

ร้ายแรงและสร้างความทุกข์ทรมานต่อชีวิตของประชาชนและสัตว์เลี้ยงทั้งหลาย

ในการเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ระหว่างวันที่ 1-3 

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงร่วมในพิธีเปิด 

การประชุมการขับเคลือ่นความก้าวหน้าเพือ่ก�าจดัโรคพษิสนุขับ้า (Driving Progress 

Towards Rabies Elimination) ที่กรุงกาฐมาณฑุ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (World 

Health Organization) ได้จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกัน 

โรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธีการฉีดวัคซีนแบบใหม่ และเพื่อติดตามความก้าวหน้าของ 

การด�าเนินงานหยุดยั้งการเสียชีวิตของคนจากสุนัขที่เป็นพาหะโรค ตามแผนยุทธศาสตร ์

“Zero by 30” ขององค์การอนามัยโลก ที่มีเป้าหมายให้ผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เป็นศูนย์ 

ภายใน ค.ศ. 2030

ใน โอกาส เป ิ ด ก า รป ร ะ ชุ ม  
องค ์ประธานสถาบันวิ จัย จุฬาภรณ  ์
ทรงแสดงปาฐกถาเก่ียวกับโครงการ  
“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พษิสนุขับ้า” ตามพระปณธิาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
ซึ่งให้ความส�าคัญต่อความรู้เรื่องการเลี้ยง
สัตว์ เช่น สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมทุกชนิด รวมถึงการดูแลสุนัขเพื่อลด
การกระจายของโรค โดยการให้วัคซีน  
และจัดหาศูนย์พักพิงให้สุนัขจรจัด เพ่ือ
ควบคุมประชากรสุนัขในเขตชุมชนและ 
ที่สาธารณะต่างๆ ท่ีอาจมีการระบาด 
ของโรค พร้อมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้ 
แก่ประชาชนให้เห็นถึงความส�าคัญของ
การมีส่วนร่วมดูแลสัตว์และควบคุมโรค
อย่างจริงจัง เพ่ือหลีกเล่ียงการสูญเสีย
ชีวิตทั้งคนและสัตว์จากโรคพิษสุนัขบ้า

จากนั้น ทรงร่วมประชุมหารือ 

กับคณะท�างานขององค์การอนามัยโลก 

และนี่คือ พระวิสัยทัศน์

ในการวางรากฐานพัฒนาหลักสูตร

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

และการพัฒนาบุคลากร

ทางการแพทย์ของประเทศไทย

ต่อไปในอนาคต
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ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่ถูกละเลย มีการหารือและพิจารณา

แนวทางต่างๆ ท่ีสอดคล้องกบัการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับ้าของประเทศไทย  

ในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ  

ภายใต้กรอบด�าเนนิงาน 8 ยทุธศาสตร์ ซึง่เป็นการด�าเนนิการให้มศีนูย์พกัพงิสนุขัจรจดั

ทุกภูมิภาค ท่ีให้การดูแลและควบคุมสุนัขจรจัดอย่างดีที่สุด ท้ังด้านจิตใจ สุขภาพ 

และความเป็นอยู่ 

ในการนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกได้กล่าวว่า การจัดตั้ง 

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดของประเทศไทย เป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้สุนัขได้รับการดูแลอย่างดี 

พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นให้น�าสุนัขที่ผ่านการฉีดวัคซีนและท�าหมันแล้วกลับไปอยู ่

ท่ีเดิม เพื่อป้องกันปัญหาสุนัขต่างถิ่นท่ีไม่ได้รับวัคซีนเข้ามาในพื้นที่ และช่วยให้

ประชากรสุนัขของศูนย์พักพิงไม่หนาแน่นจนเกินไป นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้มี 

การให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า 

และการดูแลสุขอนามัยของสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงสัตว์ต่างๆ ในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ

ที่ช่วยป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

อ งค ์ ป ร ะ ธ านสถ าบั น วิ จั ย 
จุฬาภรณ์มพีระด�ารสัถงึความเปลีย่นแปลง
ของสุนัขในศูนย์พักพิง ซึ่งไม่น่ารังเกียจ 
อีกต่อไป เพราะมีสุขภาพดีจนกระทั่ง 
มีผู้รับไปอุปการะเลี้ยงดู จึงมีพระประสงค์
ที่จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขจัดปัญหา
โรคพิษสุนัขบ้าประสบผลส�าเร็จอย่างแท้จริง 
โดยทรงยึดหลักค�าสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ให้ศึกษาท�าความเข้าใจกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบอย่าง
ครอบคลุม ท�าความเข้าใจกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริง ซึ่งตรงกับความทุกข์ยาก
เดือดร้อนของประชาชน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อปวงชน 

ในที่ประชุมครั้งนี้ ผู้แทนขององค์การอนามัยโลกรวมถึงตัวแทนหน่วยงาน 

ภาครัฐของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ได้แสดงความชื่นชมในพระวิสัยทัศน์

อันกว้างไกลและพระปณิธานอันมุ่งมั่น 

ในการแก้ไขปัญหาโรคพษิสุนัขบ้าทีเ่กิดขึน้ 

ซึ่งไม่จ�ากัดเพียงแต่มนุษย์หากรวมถึง 

สตัว์ต่างๆ ด้วย พระประสงค์ทีจ่ะขจัดโรค

พิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย

ในปี ค.ศ. 2020 แสดงถึงความพร้อม

ของประเทศไทยในการไปสู่จุดหมาย

ของการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลก 

ในปี ค.ศ. 2030 ดังที่องค์การอนามัยโลก

ได้ต้ังไว้ และเป็นการเพิม่ศกัยภาพด้าน

การดูแลสุขภาพอนามัย การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของ

ประชากร ทัง้ในระดบัประเทศ และระดับ

นานาชาติในอนาคต 
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พระกรณียกิจในประเทศ

พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์เพ่ือประชาชน

ศนูย์การแพทย์ภัทรมหาราชานสุรณ์

ให้บรกิารรกัษาโรคและบรกิารด้านสขุภาพ 

โดยคณะแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางต่างๆ 

และโดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทาง 

การแพทย์ท่ีทันสมยัระดบัมาตรฐานสากล 

ส�าหรบัประชาชนทกุระดบัอย่างเท่าเทยีมกนั 

นอกจากนี้ ศูนย์การแพทย์ฯ ยังมี

ภารกิจของการผลิตและพัฒนาบุคลากร

ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพให้มี

จ�านวนพอเพียง ตลอดจนเป็นศูนย์กลาง

การศึกษารองรับการเรียนการสอนใน

หลกัสตูรต่างๆ ของวทิยาลยัวทิยาศาสตร์

การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย

จฬุาภรณ์ เพือ่พฒันาองค์ความรูท้างด้าน

วิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย ์

ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมณฑลพิธี

วางศิลาฤกษ์ เพื่อทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ให้เป็นมิ่งมงคลสวัสดิ์ ณ พื้นที่จัดสร้าง

อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

อทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารับเสด็จ ณ มณฑลพิธี 

ด้วยพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาห่วงใยสุขภาวะของประชาชนชาวไทยของ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหร้าชวิทยาลัย 

จุฬาภรณ์ด�าเนินการขยายบริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จากโรงพยาบาลเฉพาะทาง

โรคมะเร็งขนาด 100 เตียง สู่โรงพยาบาลส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง และ

พระราชทานนามแก่สถานพยาบาลแห่งใหม่นีว่้า “ศนูย์การแพทย์ภทัรมหาราชานสุรณ์” 

อันมีความหมายว่า ศูนย์การแพทย์ที่เป็นพระราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์

ผูท้รงประเสรฐิย่ิง ซ่ึงทรงตัง้พระทยัอุทศิถวายเพือ่เป็นการร�าลึกถงึพระมหากรณุาธคิณุ

อันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประชาชนไทยตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติ

โครงการจัดสร้างอาคารของ

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

บนพื้นที่ 24 ไร่ เริ่มด�าเนินการเมื่อ พ.ศ. 2560

และมีก�าหนดแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2564
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การประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติด้านโรคมะเร็ง

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี เสด็จไปเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม
วิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “โรคมะเร็งตับ
และมะเรง็ปอด : การวจิยัในปัจจบุนัและอนาคต” ณ ศนูย์ประชมุ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 โดย 
ศาสตราจารย์ คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัย
จฬุาภรณ์ ฝ่ายวจิยัและวชิาการ กราบทลูรายงานถงึวตัถปุระสงค์
ของการจัดประชุมฯ ซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติองค์ประธาน
สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ ผูท้รงให้ความส�าคญัต่อการดแูลสขุอนามยั
ของประชาชนชาวไทย  โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยทีีส่ามารถยกระดับคุณภาพชวีติ และได้ทรงสนบัสนุน
การศึกษาวิจัยและการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยตลอด
ระยะเวลากว่า 30 ปี ของการด�าเนนิงานของสถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ 
ซึ่งเป็นรากฐานของการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง เพ่ือ

ประสิทธิภาพของการรักษาผู้ป่วย 

ใน พ.ศ. 2553 มีพระด�าริให้

สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ประสานความร่วมมอื

กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา 

จัดท�า “โครงการวิจัยมะเร็งตับและ 

ท่อน�้าดีในประเทศไทย” (Thailand’s 

Initiative in Genomics and Expression 

Research for Liver Cancer หรือ 

TIGER-LC) ด้วยเหตุที่โรคมะเร็งมีอัตรา

การเสยีชวิีตสงูทีส่ดุในโลก และมแีนวโน้ม

สูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความซับซ้อนของ

การเกิดโรค ท�าให้การรักษาเป็นไปได้ยาก  

จึงต้องมีการศึกษาวิจัยให้เข้าใจถึงสาเหตุ

และปัจจยัต่างๆ ตลอดจนวทิยาการใหม่ๆ 

ในการรักษา วินิจฉัย และป้องกันโรค 

ในการนี้ โปรดให้ ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ผู้อ�านวยการ

ห้องปฏิบตักิารวจิยัชวีเคม ีสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ เป็นผูเ้ชญิพระด�ารสัเปิดการประชุมฯ 

ซึ่งมีใจความส�าคัญว่า

“....การประชุมคร้ังนี้มีความส�าคัญต่อสภาวะปัจจุบันของประเทศไทย 

เนื่องจากในขณะนี้ โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชาชนชาวไทย  

โดยเฉพาะโรคมะเร็งตับและมะเร็งปอด และมีแนวโน้มเจ็บป่วยและเสียชีวิต 

เพิ่มมากขึ้นทุกปี...

...ในส่วนของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษา

วิจัยเรื่องโรคมะเร็ง และได้รับความส�าเร็จเป็นอย่างมาก โดยผ่านความร่วมมือกับ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา...

...และจากการประชุมครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิจัยด้านต่างๆ เกี่ยวกับ

โรคมะเรง็จะมคีวามก้าวหน้าและน�าไปสูก่ารรกัษาแนวใหม่ ตลอดจนการพยากรณ์โรค 

อันจะน�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย” 
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ดร.ชิน เว แวง (Dr. Xin Wei 

Wang) นักวิจัยและผู ้เชี่ยวชาญจาก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา 

กล่าวสรปุถงึอบัุตกิารณ์ของโรคมะเรง็ตบั

และท่อน�า้ด ี ซึง่มีความรนุแรงโดยเฉพาะ

ในแถบเอเชีย ด้วยสาเหตุจากพันธุกรรม 

และสิ่งแวดล้อมตามสภาพภูมิประเทศ 

ส�าหรับในประเทศไทย ปัจจัยเสี่ยงหลัก

ของโรคมะเร็งตับและท่อน�้าดี ได้แก่ เชื้อ

ไวรสัตบัอกัเสบบแีละซ ีและพยาธใิบไม้ตับ 

ดังเช่นที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติหลายฉบับ เช่น Cancer Cell และ Science 

เป็นต้น ดร.ชิน เว แวง ได้สรุปเน้นย�้าถึงบทบาทและความส�าคัญของความร่วมมือ

ระหว่างประเทศด้านการวิจัย อันจะน�าไปสู่ความรู้ที่เพิ่มพูนข้ึนเกี่ยวกับโรคมะเร็งตับ

และท่อน�้าดีของประเทศไทย และสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

งานประชุมวิชาการนานาชาติฯ ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 400 คน ได้

ฟังการบรรยายของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก 8 ประเทศ และการปาฐกถาพิเศษ โดย 

ศาสตราจารย์คาร์ล จนู (Prof.Carl June) จากมหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยี สหรฐัอเมรกิา 

ในหวัข้อ “การรกัษามะเรง็ด้วยระบบ CAR-T Cell และความก้าวหน้าด้านภมูคิุม้กนั

บ�าบัดโรคมะเร็ง” ซึ่งเป็นการรักษาโรคแบบใหม่ ที่ใช้หลักการท�างานของระบบ

ภูมิคุ้มกันของร่างกายในการท�าลายเซลล์มะเร็ง โดยการน�าเซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิด 

ที-เซลล์ ของผู้ป่วยไปปรับเปลี่ยนเชิงพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการให้กลายสภาพเป็น

เซลล์ชนิดพิเศษที่เรียกว่า “CAR-T cell” และฉีดกลับสู่เลือดของผู้ป่วย เพื่อท�าหน้าที่

หาเซลล์มะเรง็ในร่างกายและท�าลายเซลล์เหล่านัน้ นบัเป็นความก้าวหน้าด้านภมูคิุม้กัน

บ�าบัดโรคมะเร็ง ที่สามารถน�าไปสู่การรักษาโรคมะเร็งแบบใหม่ๆ ได้ต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี้ วิทยากรผู ้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาจากสถาบันและ

มหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศไทยและระดับโลก ได้มาร่วมบรรยายในห้วข้อต่างๆ 

ด้วย อาทิ จาก Harvard Medical School, Dana-Farber Cancer Institute, National 

Cancer Institute (NCI) และสถาบัน Memorial Sloan Kettering Cancer Center ของ

สหรัฐอเมริกา University of British Columbia ของประเทศแคนาดา และ Children’s 

Medical Research Institute and University of Sydney ของประเทศออสเตรเลีย, 

สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล, 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เป็นต้น

การประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ เป็นการสนอง 

พระด�าริเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ มีความ

ตื่นตัวเพิ่มขึ้นในด้านการวิจัยโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งตับและปอด ซ่ึงเป็น

สาเหตุการเสียชีวิตใน 5 อันดับแรกของผู้ป่วยมะเร็งท่ัวโลกและในประเทศไทย 

อีกทั้งเป็นเวทีให้นักวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ

ประสบการณ์ระหว่างกนั เพือ่จดุประสงค์ของการสร้างความร่วมมอืในการศกึษา

วิจัยด้านโรคมะเร็งตับและมะเร็งปอดในระดับชาติและระดับภูมิภาค อันจะ

สามารถน�าผลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือให้ 

ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

จากนัน้ ดร.ชนิ เว แวง ได้กล่าวถวายรายงาน

ถึงผลส�าเร็จของโครงการในพระด�าริ  

TIGER-LC ซึ่งองค์ประธานสถาบันวิจัย

จุฬาภรณ์ได้ทรงริเริ่มให้มีความร่วมมือ 

ในโครงการนี้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ของสหรัฐอเมริกาและสถาบันชั้นน�าของ

ประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จนถึง

ปัจจุบัน เพื่อศึกษาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

ในการเกิดโรคมะเร็งตับและท่อน�้าดีใน

ประเทศไทย ส�าหรบัการพฒันาองค์ความรู้

ของการวนิจิฉยัโรคและแนวทางการรกัษา

ที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยมีเป้าหมาย 

ให้มีผู้ป่วยอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ

เป็นจ�านวน 6,000 ราย ซึ่งปัจจุบันม ี

ผู้สมัครมากกว่า 4,000 รายแล้ว 

นอกจากนั้น ยังมีการสร้างคลัง

ชีววัตถุโรคมะเร็ง (Tumor Bank) เพื่อเก็บ

รักษาชีววัตถุมะเร็งตับ และการสร้างคลัง

ข้อมลู (Data Base) ซึง่รวบรวมรายละเอยีด

ของกลุ่มผู้ป่วยอาสาสมัคร เพื่อเป็นฐาน

ข้อมูลในการศึกษาวิจัยต่อไป ผลงานวิจัย

ของโครงการ TIGER-LC ได้รับการ 

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

17



การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอินทรีย์เคมีขั้นสูง

ในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 13

เพื่อสนองพระราชปณิธานและแนวพระราชด�าริของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รชักาลที ่9 ในการน�าวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ 
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมุ่งมั่นให้สถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ์ท�าหน้าที่เป็นแกนน�าในการแสวงหาความรู้ด้วย
ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาช้ันน�าด้านวิทยาศาสตร์ใน
ต่างประเทศ เพื่อน�าวิทยาการทันสมัยต่างๆ มาสู่ประเทศไทย 
อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญ
ของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียโดยรวม ด้วยเหตุนี้  

จึงทรงส่งเสริมให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์กลาง (HUB)  

ในประเทศไทยของการด�าเนนิงานต่างๆ ทีเ่ป็นความร่วมมอืกบั

ต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบของการวิจัยร่วม การประชุมวิชาการ  

การแลกเปล่ียนนักวจัิย และการเข้าร่วมเป็นเครอืข่ายแลกเปลีย่น

องค์ความรูก้บัสถาบนัและองค์กรนานาชาตท่ัิวโลก เพือ่ยกระดบั

คุณภาพของงานวิจัยไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้เข้าเป็นเครือข่ายของนักอินทรีย์

เคมีจากนานาประเทศในโครงการความร่วมมือทางวิชาการใน

สาขาวชิาอนิทรย์ีเคมใีนภมูภิาคเอเชยี (Asian Core Program 

(ACP) : Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia) ก่อตั้ง

เมื่อ พ.ศ. 2548 และองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงเป็น
หัวหน้าโครงการ โดยเป็นความร่วมมือของสถาบันการศึกษา 
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ช้ันน�าจาก 7 ประเทศ และ 1 เขตการปกครองพิเศษ ได้แก่ 
ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี 
ประเทศไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สหพนัธรฐัมาเลเซยี และเขตบรหิารพเิศษฮ่องกง มีวตัถปุระสงค์
เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้อินทรีย์เคมี
อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย และเป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยจัดให้มีการน�าเสนอผลงาน
วิจัยที่มีความโดดเด่นในรูปแบบของการบรรยายและโปสเตอร์ 
ทั้งนี้ เพื่อท�าให้เกิดการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย และยกระดับ

คุณภาพงานวิจัยด้านอินทรีย์เคมีของภูมิภาคเอเชีย 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ นี้ ได้ก�าหนดให้มี

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอินทรีย์เคมีทุกปี  

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมคร้ังท่ี 4 

เมื่อ พ.ศ. 2552 ส�าหรับใน พ.ศ. 2561 องค์ประธานสถาบันวิจัย

จฬุาภรณ์โปรดให้สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ และสถาบนับณัฑติศกึษา

จุฬาภรณ์ ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าฯ ให้ 
นายอนุรักษ์ ธนานันท์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีเปิดการประชุม ICCEOCA-13

จดั “การประชมุวชิาการระดบันานาชาตทิางด้านอินทรย์ีเคมี 
ขั้นสูงในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 13” (The 13th International 
Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia) 
หรือ ICCEOCA-13 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการรวมตัวกัน
อีกครั้งหนึ่งของผู้เชี่ยวชาญด้านอินทรีย์เคมีและสาขาอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง จากภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ คณาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นกว่า 200 คน 
ได้น�าเสนอวิทยาการความก้าวหน้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ และ 
มีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้กันอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้น  
ยังมีกิจกรรมที่ส�าคัญ คือ การมอบรางวัล Asian CORE 
Program/ Advanced Research Network Lectureship Awards 
ให้แก่นักวิจัยท่ีมีผลงานยอดเยี่ยม ซึ่งจะได้เดินทางไปเผยแพร่
งานวิจัยของตนเองในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และแสวงหาความรู้ด้านงานวิจัย อันน�าไปสู่การสร้างเครือข่าย
ระหว่างนักวิจัยกับคณาจารย์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอีกด้วย 

ส�าหรับประเทศไทย ด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกล 
ที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า 
จฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน 
วรขัตติยราชนารี โปรดให้นักวิจัยไทยเข้าร่วมในโครงการ
ความร่วมมือดังกล่าว เป็นประโยชน์โดยตรงต่อวงการ
วิทยาศาสตร์ไทยอย่างมาก และท�าให้เกิดการเติบโตของ
เครือข่ายวิจัยภายในประเทศ อีกทั้งเป็นสื่อกลางส�าคัญ 
ให ้นักวิทยาศาสตร ์ไทยได ้มีปฏิสัมพันธ ์เชื่อมโยงกับ 
นักวิทยาศาสตร์ของประเทศสมาชิกทั้งหลาย ได้เรียนรู้ 
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าต่างๆ  
อันจะสามารถยกระดับการวิจัยของไทยให้มีความเข้มแข็ง
และก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่น
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให ้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลและไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2559  

ซึ่งถือเป็นวันส�าคัญยิ่งของชาวไทยทั้งชาติ

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงออก

ซึง่ความจงรกัภกัด ีจดัพิธน้ีอมร�าลกึในพระมหากรณุาธิคุณ และพธีิ

บ�าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่องค์พระมหากษัตริย์

ผูท้รงสถิตย์ในดวงใจของประชาชนไทยตลอดมา โดยม ีคณุหญงิ

ลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากร

ได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย

จุฬาภรณ์

 พิธีน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีฯ และคณะนักร้องจิตอาสา ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

และร่วมร้องเพลง “รักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง” น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
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 พิธีบ�าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ  

พระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมด้วยพระสงฆ์ รวมจ�านวน 10 รูป

ประกอบพิธีบ�าเพ็ญทักษิณานุประทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 ผู ้เข้าร่วมพิธีทุกคนตั้งใจน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และต่อสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการพระราชทานแนวพระราชด�าริให้

สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์น�าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชนในระดบัรากหญ้า ทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ 

ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ได้ทรงน้อมรับแนวพระราชด�าริ และพระราชทานให้เป็นแนวพระนโยบาย

ในการด�าเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันฯ ในปี พ.ศ. 2530 จวบจนปัจจุบัน เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรม

ประธานในพิธีฯ และผู้บริหารถวายเครื่องไทยธรรมและปัจจัยสมทบทุน

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรร่วมบริจาค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ประธานในพิธีฯ ทอดผ้าไตรบังสุกุล
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วนัน้ีอยากจะมาเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัความส�าคญัของห้องปฏบิติัการ

ทดสอบ ISO/IEC 17025 และท�าไมเราจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีห้องปฏิบัติการ

ทดสอบในการท�าวิจัย หรือเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานอื่น ๆ

หลายๆ คนคงสงสัยว่า มาตรฐาน ISO/IEC 17025 คืออะไร? มีความส�าคัญ

อย่างไร? มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานสากลที่ร ่วมกันระหว่าง 

International Organization for Standardization กับ International Electrotechnical 

Commission เพ่ือก�าหนดข้อก�าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ

ทดสอบและสอบเทียบให้มมีาตรฐานไปในทางเดียวกัน (General Requirements for the 

Competence of Testing and Calibration Laboratories) ซึ่งจัดเป็นมาตรฐานสากล 

ที่ช่วยเสริมสร้างความเช่ือมั่นในความสามารถของการทดสอบ หรือการสอบเทียบ 

ของห้องปฏิบัติการ มีความส�าคัญอย่างยิ่งกับภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ส่งออกสินค้า  

ท�ำไมสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์

ต้องมีห้องปฏิบัติกำรทดสอบ

ISO/IEC 17025 ?
ดร.นุชนาถ รังคดิลก, สุมลธา หนูคาบแก้ว,

นันทนิจ ผลพนา และ รศ.ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์

ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยา/แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ผลการทดสอบ/

สอบเทียบ ที่มีความเท่ียงตรง แม่นย�า 

และเชื่อถือได ้  ส�าหรับการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ เป็นการป้องกัน 

การกีดกันทางการค้า จากผลการทดสอบ

ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นที่ยอมรับของ

นานาชาติ และยังช่วยลดขั้นตอนการ

ตรวจซ�้าจากประเทศคู่ค้าอีกด้วย 

แผนกปฏิบั ติการวิเคราะห ์ 

หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

และยา สถาบนัวจัิยจฬุาภรณ์ ได้จดัตัง้ขึน้ 

เพ่ือด�าเนินการในการตรวจวิเคราะห์

ปริมาณโลหะหนักในตัวอย่างอาหาร

และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการเตรียมการ

และปฏิบัติตามข้อก�าหนดมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 : 2005 เพื่อขอการ

รับรองห ้องปฏิบัติการมาตรฐาน 

จากส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งโครงสร้างของมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 : 2005 แบ่งเป็น ขอบข่าย

ของมาตรฐาน (Scope), เอกสารอ้างอิง 

(Normative reference), ศัพท์และนิยาม 

(Terms and definition), ข้อก�าหนดด้าน
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การบรหิาร (Management requirements), 

ข ้อก�าหนดด้านวิชาการ (Technical 

requirements) และภาคผนวก (Annexes) 

โดยข ้อก�าหนดด้านการบริหาร มี  

15 ข้อ คือ องค์กรระบบการบริหารงาน  

การควบคุมเอกสาร การทบทวนข้อตกลง 

ข้อเสนอและสัญญา การจ้างเหมาช่วง 

การทดสอบและสอบเทียบ การจัดซื้อ

ผลิตภัณฑ์และบริการ การให้บริการต่อ 

ผู ้ใช้บริการ ข้อร้องเรียน การควบคุม 

การทดสอบ/และหรือสอบเ ทียบที่ 

ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด การปรับปรุง  

การปฏิบั ติ  การแก ้ ไข  การปฏิบั ติ  

การป้องกัน การควบคุมบันทึก การตรวจ

ติดตามคุณภาพภายใน การทบทวน 

การบริหารงาน (รายละเอียดเป็นไปตาม 

ISO/IEC 17025 : 2005 ข้อ 4) 

ส่วนข้อก�าหนดด้านวิชาการ มี 

10 ข้อ คือ ข้อก�าหนดท่ัวไป บุคลากร  

สถานท่ีและภาวะแวดล้อม วิธีทดสอบและ

วธิสีอบเทยีบ การตรวจสอบความใช้ได้ของ

วิธีเครื่องมือ ความสอบกลับได้ของการวัด 

การชักตวัอย่าง การจดัการตวัอย่างทดสอบ

และสอบเทียบ การประกันคุณภาพผลการ

ทดสอบและสอบเทียบ การรายงานผล  

(รายละเอียดเป็นไปตาม ISO/IEC 17025 : 

2005 ข้อ 5) 

ถึ ง ต อ น นี้

หลายคนคงเกิดความ

สงสัยว่า...ท�าไมเพียงแค่

การตรวจวิเคราะห์ปริมาณ

โลหะหนักในตัวอย่างอาหาร

และสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ�าเป็น 

ที่จะต้องขอการรับรองห้องปฏิบัติการ

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้วย ทั้งที่จริงๆ แล้ว
การตรวจวิเคราะห์โลหะหนักเหล่านี้ได้มีการด�าเนินการอยู่ 
ในห้องปฏิบัติการทั่วๆ ไปอยู่แล้ว นอกจากนี้ การท�าให้ห้องปฏิบัติการ 
เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ยังมีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารตาม 
ข้อก�าหนดท่ียุ่งยากและเสียเวลามาก แล้วท�าไมเราจึงยังต้องท�าให้ห้องปฏิบัติการ
เป็นไปตามมาตรฐานนี้อีก?

จากการด�าเนินงานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยา ซึ่งมีงานวิจัย 
ที่เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในอาหารและสิ่งแวดล้อมมาเป็น 
เวลานาน ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นน�าต่างประเทศหลายฉบับและ 
มีการน�าส่งรายงานผลนี้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องอีกด้วย วิธีการตรวจ 
วเิคราะห์โลหะหนกัของห้องปฏบิตักิารฯเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล ท�าให้มภีาคเอกชน
หลายแห่งตดิต่อขอส่งตวัอย่างมาวเิคราะห์ปรมิาณโลหะหนกัในอาหารเพือ่การส่งออก
ด้วย แต่รายงานผลการทดสอบดังกล่าวนี้ยังไม่สามารถน�าไปใช้ในการรับรองคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันเพ่ือการส่งออกได้ เนื่องจากห้องปฏิบัติการท่ีท�าการทดสอบ
ผลติภัณฑ์ยงัไม่ได้การรบัรองความสามารถของห้องปฏบิตักิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 ทีถ่อืเป็นมาตรฐานระดับสากล เป็นท่ียอมรบัอย่างกว้างขวางทัว่โลก ซึง่ผลการ
ทดสอบหรือสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จะเป็น
ที่ยอมรับโดยทันที โดยไม่จ�าเป็นต้องมีการทดสอบซ�้าอีก

ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญที่จะต้องขอการรับรอง 
ความสามารถของห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือและ
ยอมรับจากนานาชาติ ท�าให้การจัดตั้งแผนกปฏิบัติการวิเคราะห์เกิดขึ้น และ 
ได้ด�าเนินการตามข้อก�าหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005  
โดยได้ขอการรับรองความสามารถในการทดสอบอาหาร คือ การวิเคราะห์ปริมาณ
โลหะหนัก ได้แก่ สารหนูรวม แคดเมียม แมงกานีส เหล็ก ทองแดง สังกะสี (6 รายการ
ทดสอบ) ในตัวอย่างข้าวชนิดต่างๆ ซึ่งใช้วิธีทดสอบตาม AOAC (2016) 2015.01 และ
การวิเคราะห์ปริมาณสารหนูชนิดอนินทรีย์ [Total inorganic arsenic, Arsenite หรือ 
As(III), Arsenate หรือ As(V)] และสารหนูชนิดอินทรีย์ (Dimethylarsinate หรือ DMA 
และ Methylarsonate หรือ MMA) (2 รายการทดสอบ) ในตัวอย่างข้าวชนิดต่างๆ  
เช่นกัน ซึ่งใช้วิธีทดสอบตามวิธีที่มีการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 

แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ ได้ผ่านการตรวจและได้รับการรับรอง 
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 จาก

ส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 

พ.ศ. 2561 (หมายเลขทะเบียน 1299/62) การรับรองในครั้งนี้มีระยะเวลา 2 ปี (ตั้งแต่ 

9 ตุลาคม พ.ศ. 2561-8 ตุลาคม พ.ศ. 2563) ซ่ึงหลังจากได้รับการรับรองแล้ว  
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แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ได้ด�าเนินการเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ในวิธีการทดสอบ

ที่ได้รับการรับรองแก่ผู้ใช้บริการภายนอกสถาบันฯ อย่างเป็นทางการ ซึ่งในช่วงระยะ

เวลาที่แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์เตรียมการส�าหรับการขอรับรองนั้น ได้มีการ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการส่งตัวอย่างข้าวมารับการตรวจวิเคราะห์ โดยไม่คิด 

ค่าใช้จ่าย และในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างข้าวจากผู้ใช้บริการ

ภายนอก (เกษตรกรและโรงสีข้าว) รวมทั้งตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการภายใน 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และได้มีการออกใบรายงานผลการวิเคราะห์ไปแล้ว ตั้งแต ่

เดือนมกราคม-สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 56 ฉบับ

ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นการเพิ่ม 

ขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ ให้เป็นที่ยอมรับท้ังภายในประเทศและ 

ต่างประเทศ ท�าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือของรายงาน 

ผลการทดสอบจากห้องปฏบิตักิารทดสอบทีผ่่านการรบัรอง ท�าให้ผูบ้รโิภคมคีวาม

เชือ่มัน่ว่าสินค้ามคีณุภาพดสีม�า่เสมอ และมคีวามไว้วางใจในความปลอดภยัของ

ผลิตภัณฑ์ ลดความเสี่ยงจากการคืนสินค้า เป็นการอ�านวยประโยชน์และความ

สะดวกทางการค้าระดับประเทศและระหว่างประเทศ ป้องกันการกีดกันทางการค้า  

อันเน่ืองมาจากการทดสอบที่ไม่น่าเชื่อถือ และยังลดการตรวจซ�้าจากประเทศคู่ค้า 

นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน  

ลดการสูญเสียจากความผิดพลาดในการผลิต ท�าให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งด้านก�าลังคน เวลา และเงินลงทุนอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2560 

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ปรบัเปลีย่น 

ฉบับใหม่จาก ISO/IEC 17025 : 2005  

เป็นฉบับ ISO/IEC 17025 : 2017 โดยมี 

การปรับเปลี่ยนในสาระส�าคัญทางด้าน

โครงสร้างของมาตรฐาน มีแนวคิดในการ

พิจารณาบนพื้นฐานของความเสี่ยง  

(การบริหารความเสี่ยง) การปรับเปลี่ยน

นิยามศัพท์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนให ้

ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการใช้

สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งการปรับ

เปลี่ยนดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบ 

การบริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 

ทางองค์การระหว่างประเทศว่าด้วย 

การรับรองห้องปฏิบัติการ (International 

Laboratory Accreditation Co-operation 

– ILAC) จึงได ้ก�าหนดระยะเวลาการ 

เปล่ียนผ่าน โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับ 

การรบัรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 

2005 จะต้องจัดท�าระบบให้สอดคล้อง

ตาม ISO/IEC 17025 : 2017 ให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 3 ปี หลังจากมาตรฐาน

ประกาศใช้ ซ่ึงขณะนี ้ทางแผนกปฏบิตักิาร

วิเคราะห์อยู ่ในระหว่างด�าเนินการ 

ปรับเปลี่ยนมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

จาก ISO/IEC 17025 : 2005 เป็น ISO/

IEC 17025 : 2017 และยังได้เตรียมการ

ในการขอการรับรองความสามารถ 

ห้องปฏิบัติการของวิธีการทดสอบ 

สารส�าคัญในตัวอย่างอาหารและ

สมุนไพรเพิ่มเติมอีกด้วย

ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ที่สนใจส่งตัวอย่างข้าวมาตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักและชนิดของสารหนู

สามารถติดต่อส่งตัวอย่างได้ที่

แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

หรือ ติดต่อคุณเนตรทราย วิชก�าจร โทรศัพท์ 0-2553-8620

อีเมล์ ana.fdq@cri.or.th
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การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

การสัมมนาพิเศษด้านเคมี

• สถาบันวิจยัจฬุาภรณ์จดัการสมัมนาเรือ่ง Utilization 

of CO
2
 as a C1 building block in organic synthesis โดย 

Professor Yoshihiro Sato จาก Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 14 

ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการหาสภาวะ 

การเกิดปฏิกิริยาที่เหมาะสมในการน�าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ท่ีมีอยู่ทัว่ไปในช้ันบรรยากาศมาใช้เป็นวตัถดุบิในการสงัเคราะห์

สารเคมีที่มีคุณค่าต่าง ๆ  โดยพบว่า สารประกอบโลหะของ 

โคบอลท์และแพลเลเดียมสามารถน�ามาเร่งให้เกิดปฏิกิริยาท่ี

ต้องการได้ การน�าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมาใช้

เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์สารอื่น ๆ  ท่ีมีประโยชน์ เป็นการ

ช่วยให้มกีารน�าสารท่ีมีอยูม่ากในธรรมชาตแิละมต้ีนทนุต�า่มาใช้

ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

• ต่อมา วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้จัดสัมมนา ในหัวข้อ Catalytic synthesis with titanium 

and carbenes โดย Professor Dr. Albrecht Berkessel จาก Department of Chemistry, University of 

Cologne ประเทศเยอรมนี วิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์ใหม่ ๆ   

โดยการใช้ประโยชน์จากสารตระกูลคาร์บีนมาช่วยท�าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ์ที่ต ้องการได  ้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งความรู้ครั้งนี้สามารถน�ามาปรับใช้กับการด�าเนินงานวิจัยของสถาบันฯ  

ได้ต่อไป

การบรรยายพิเศษด้านจุลินทรีย์ในน�้าเสีย

สถาบนัวิจัยจฬุาภรณ์ได้รบัเกยีรตจิาก ดร. Mats Leifels 

และ Mariem Oloroso จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยั

แอลเบอร์ตา เมืองเอ็ดมันตัน มลรัฐแอลเบอร์ตา ประเทศ

แคนาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์ก่อโรคที่อยู ่ในแหล่งน�้า  

มาบรรยายในหวัข้อเรือ่ง “The (not so) odd couple – enteric 

human viruses and free-living amoeba co-existing in 

complex water matrices” และ “Interactions between 

Arcobacter and free-living amoebae in wastewater”  

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ในการบรรยายคร้ังนี้ วิทยากรได้น�าเสนอผลงานวิจัย

ศึกษาเกี่ยวกับอะมีบา ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ประเภทโปรโตซัวชนิดหน่ึง 
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พบได้อยู่ทั่วไปในน�้าธรรมชาติ มีทั้งชนิดที่สามารถก่อโรคในคนและที่ไม่เป็นอันตราย

ต่อคน บทบาทหนึ่งของอะมีบาคือการเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของจุลินทรีย์ชนิดอ่ืน  

ได้แก่ ไวรัสและแบคทีเรีย โดยจากการศึกษา พบว่า ไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคผ่าน 

ทางเดินอาหารในมนุษย์ เช่น เชื้อไวรัส Adenovirus และเชื้อแบคทีเรีย Arcobacter 

สามารถอยู่รอดในธรรมชาติได้นานขึ้นเมื่ออาศัยอยู่ในอะมีบา และยังคงทนต่อการ 

ฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนการบ�าบัดน�้าเสียและการผลิตน�้าประปาอีกด้วย 

ดังนั้น การอาศัยอยู่ในอะมีบาของเช้ือไวรัสและแบคทีเรีย เป็นกลไกท่ีเพ่ิม

ความเสีย่งต่อการติดเชือ้ในมนษุย์เม่ือสมัผสักบัน�า้ในสิง่แวดล้อมได้ การศกึษาดงักล่าว

จะน�าไปสูก่ารพฒันาวธีิการฆ่าเช้ือโรคในน�า้ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพือ่ลดอตัราการ

เกิดโรคที่ติดต่อทางน�้าได้ต่อไป

เปิดตัว “ดิจิทัลเพทซีที” นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยมะเร็งคุณภาพสูงแห่งแรกในเอเชีย

ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรองศาสตราจารย์ พญ.ชนิสา 

โชติพานิช รองผู ้อ� านวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ ์  

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ แถลงข่าวและน�า

สื่อมวลชนเย่ียมชมการท�างานของเครื่องดิจิทัลเพทซีที 

(Digital PET/CT Biograph Vision) ณ ศูนย์ไซโคลตรอนและ

เพทสแกนแห่งชาติ  โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ เม่ือวนัที ่17 มกราคม 

พ.ศ. 2562 

เครื่องมือใหม่นี้เป็นเทคโนโลยีเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

ใหม่ล่าสุดของการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง ระบบประสาท และ

หัวใจ สามารถเก็บข้อมูล dynamic whole body แบบ real-time  

เพื่อน�ามาสร้างภาพ และบ่งชี้ถึงระดับเมตตาบอลิซึมของสาร 

เภสัชรังสเีป็นค่าเชิงตัวเลขได้อย่างถูกต้องและแม่นย�า สแกนได้

ด้วยความรวดเร็ว และให้ภาพที่มีความคมชัดสูง ท�าให้สามารถ

ประเมินผู้ป่วยเพ่ือวางแผนการรักษาได้อย่างเฉพาะเจาะจง 

และมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ บริเวณช่องรับตัวผู้ป่วย 

ที่กว้าง และขนาดอุโมงค์ที่สั้นจะช่วยลดความอึดอัด และเพ่ิม

ความสบายให้กับผู้ป่วยระหว่างการตรวจวินิจฉัย

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาล

จุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจด้วยเทคโนโลยีระดับสูงนี้เป็นแห่งแรก 

ในเอเชยี ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2562 ในอตัราค่าบรกิารท่ีผู้ป่วย

ชาวไทยทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ เพื่อสนองพระปณิธาน

อันมุ่งมั่นของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะให้

ประชาชนสามารถเข ้าถึงการตรวจรักษาด้วย 

เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกัน
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มูลนิธิจุฬาภรณ์

ช่วยเหลือ เพื่อปวงประชา

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 

วลัยลักษณ ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

องค์ประธานมลูนิธจิฬุาภรณ์ ทรงตระหนกัถึงปัญหาด้านสุขภาพของ

เหล่าราษฎร อันเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข รวมถึงการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ยังขาด

การสนับสนุนที่ดี จึงทรงก่อตั้ง “กองทุนจฬุาภรณ์” ในขั้นต้น เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การด�าเนินงานทางการแพทย์และ 

การสาธารณสุข และต่อมาได้พระราชทานเงินทุนจุฬาภรณ์ จ�านวน 1 ล้านบาท 

เป็นทุนจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิจุฬาภรณ์” เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529  

เพือ่ด�าเนนิงานสนองพระปณิธานอันมุ่งม่ันทีจ่ะน�าความก้าวหน้าและการพฒันาทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร

การด�าเนินงานให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิจุฬาภรณ์

บำ�บัดทุกข์ผู้ป่วยย�กไร้ 

และให้ก�รดูแลรักษ�

อย่�งต่อเนื่องแก่ผู้ป่วย

ในพระอนุเคร�ะห์

จัดห�เวชภัณฑ์

แก่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

และมอบเครื่องมือแพทย์

ที่จำ�เป็นให้แก่โรงพย�บ�ล

สนับสนุนมูลนิธิ

และหน่วยง�นต่�ง  ๆ

อุปก�ระเลี้ยงดู

ผู้ย�กไร้และด้อยโอก�ส

สร้�งอน�คตให้เย�วชน

ที่ย�กจน มอบโอก�ส

ท�งก�รศึกษ�

อุปก�ระค่�เล่�เรียน

บรรเท�คว�มเดือดร้อน

ผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ

56%

15%

5%

6%

8%
10%
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จัดทำ�โดย มูลนิธิจุฬ�ภรณ์ ที่ปรึกษ� ร้อยโท ชวัช อรรถยุกติ เลข�ธิก�รมูลนิธิจุฬ�ภรณ์ และคณะผู้บริห�รสถ�บันวิจัยจุฬ�ภรณ์  

โรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ และสถ�บันบัณฑิตศึกษ�จุฬ�ภรณ์ ผู ้จัดทำ� คณะทำ�ง�นว�รส�รมูลนิธิจุฬ�ภรณ์ และสำ�นักบริห�ร  

สถ�บันวิจัยจุฬ�ภรณ์ โทรศัพท์ 0-2553-8555 ต่อ 8631 โทรส�ร 0-2553-8527 อีเมล info@cri.or.th

เจ้�ของ มูลนิธิจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนกำ�แพงเพชร 6 แขวงตล�ดบ�งเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมห�นคร 10210

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

สานสายใย

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิจุฬาภรณ์” 

สามารถสนับสนุนได้ด้วยวิธีดังนี้

 เงินสด น�าส่งโดยตรงที่ ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ ชั้น 2 
อาคารบรหิาร สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ พร้อมท้ังรบัใบเสรจ็รบัเงนิ

 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์ เลขที่บัญชี  
026-2-52296-1 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์  
สาขารามาธบิด ีและส่งหลกัฐานการบรจิาคพร้อมทีอ่ยูไ่ปที่ 
โทรสาร 0-2553-8527 เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

 สั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ในนามมูลนิธิจุฬาภรณ์ และส่ง 
หลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2553-8697-8

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อได้ที่ 

• ร้าน ดร.น�้าจิต-ดร.น�้าใจ 

 (เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น.)

 : ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ 

  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

  : ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 บางเขน กรุงเทพฯ 

• ร้านผลติภณัฑ์ 906 องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร (ตลาด อตก.) 

จตุจักร กรุงเทพฯ (เปิดทุกวัน เวลา 10.00-16.30 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

พระต�าหนักจักรีบงกช จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ 0-2598-6635, 0-2598-2976, 092-682-1100

ติดตามข่าวสารได้ทาง Dr.Namjit

ร่วมสร้างบุญ ร่วมสร้างกุศล 
ร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์หลากหลาย

จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ “หลากลาย...หลายชีวิต”

ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รายได้จากการจ�าหน่ายน�าสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อผู้ยากไร้

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ที่ต้องการความช่วยเหลือ  

รวมถึงทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ เพื่อ “ชีวิตที่ดีกว่า” 

ของพี่น้องไทย

เสื้อยืดและเสื้อโปโล

พร้อมลายเซ็นพระนาม

แก้วเซรามิก

ถุงผ้ารักษ์โลกร้อน

สานสายใย


