


วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ถือเป็นวันส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับคณะผู้บริหาร
และบุคลากรขององค์กรภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ ด้วยเป็น “วันคล้ายวันประสูติของ 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 
องค์ประธานมลูนธิจิฬุาภรณ์” ผูท้รงมีพระกรณุาธิคุณอย่างยิง่แก่ประเทศและประชาชน
ชาวไทย ในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ และ
เพ่ือส่งเสรมิให้พสกนกิรได้มีชวีติความเป็นอยูท่ีดี่ ห่างไกลจากโรคร้ายโดยเฉพาะโรคมะเรง็ 
ตลอดจนทรงส่งเสริมพัฒนางานวิจัยต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้านที่ 
เกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต อันจะเป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังสืบไป

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ พร้อมเพรียงกันจัดพิธีถวาย
พระพรชัยมงคลและเทดิพระเกยีรติด้วยความจงรกัภักดี เพือ่น้อมร�าลึกถงึพระกรณุาธคิณุ
อันยิ่งใหญ่ที่ได้ทรงริเริ่ม และทรงงานด้านต่างๆ ด้วยพระวิริยอุตสาหะตลอดระยะเวลา
อันยาวนาน นับตั้งแต่ท่ีทรงก่อตั้งมูลนิธิจุฬาภรณ์ในปีพุทธศักราช 2529 ตลอดจน 
ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย ดลบนัดาลให้ทรงมกี�าลงัพระทยั
และพระพลานามยัสมบรูณ์แขง็แรงในการทรงงานเพือ่ประเทศชาตแิละประชาชน อกีทัง้
พระกรณียกิจต่างๆ ในโครงการวิจัยและวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
และคุณภาพชีวิต ตลอดจนการด�าเนินงานทั้งปวงของ 3 หน่วยงาน ให้ส�าเร็จลุล่วง 
ด้วยดีดังพระปณิธาน

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์

กิจกรรมในวันคล ้ายวันประสูติ  

4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 นี้ ประกอบ

ด้วย พิธีสักการะศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีสงฆ์ และ 

พิธีลงนามถวายพระพร ตลอดจนกิจกรรม

อุทิศถวายเป็นพระกุศล อาทิ การบริจาค

โลหิตเพื่อสภากาชาดไทย โครงการ 

บ�าเพ็ญพระกุศลตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง 

แก่ประชาชน ซึ่งได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่

พุทธศักราช 2552 ได้แก่ มะเร็งล�าไส้ใหญ่ 

มะเรง็ปอด มะเรง็ตบั และมะเรง็ปากมดลกู 

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีโอกาส 

ได้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอย่าง

จริงจัง  

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงสร้อย 

ฝีพระหัตถ์ในโครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก” 

และการรับบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธ ิ

จุฬาภรณ์ (พร้อมรับสร้อยในโครงการฯ 

เป ็นที่ระลึก) ตลอดจนการแสดงและ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการพิเศษ 

สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ ซึง่เป็นโครงการสร้าง

อาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน



ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2557



การเสด็จเยือนประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 7 - 19 มกราคม พ.ศ. 2557

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า-
ลูกเธอ เจ ้าฟ ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อคัรราชกมุาร ีเสดจ็เยอืนประเทศแคนาดา
เพื่อทอดพระเนตรการด�าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย ที่คณะ
ระบบแผ่นดินและอาหาร (Faculty of 
Land and Food Systems) 

มหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย เป็น
มหาวิทยาลัยอันดับที่ 2 ของประเทศ
แคนาดา และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 
ช้ันน�าของโลก คณะระบบแผ่นดินและ
อาหาร มหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย นั้น 
มุ่งเน้นที่จะพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆ 
ในด้านที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน
ของโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ
ของมวลมนุษย์ ความยั่งยืนของแหล่ง
อาหารและทรัพยากรน�้า และการใช ้
ประโยชน์จากพื้นดินที่มีอยู ่จ�ากัดอย่าง
ประหยัด และเหมาะสม

คณะระบบแผ่นดินและอาหาร ม ี
การเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา  
อาทิ วิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนาการ 
พฤกษศาสตร ์  สัตววิทยา กีฏวิทยา 
วศิวกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ เกษตรกรรม 
และเศรษฐศาสตร์การอาหาร นอกจากนี้ 

พระกรณียกิจในต่างประเทศ

การเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ยังมีผลงานโดดเด่นด้านการเป็นศูนย์วิจัย   
เพือ่การพฒันาผลติภณัฑ์ไวน์ และการวจิยั
ด้านการใช้สารจากพืชเพื่อประโยชน์ทาง
โภชนาการ ข้อมูลและผลงานการวิจัยของ

คณะที่ได้กราบทูลนั้น จะเป็นประโยชน์ 
ต ่องานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
โดยเฉพาะในด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็น
อย่างมาก

การเสดจ็เยอืนในครัง้นี ้องค์ประธาน
มูลนิธิจุฬาภรณ์ พระราชทานพระวโรกาส
ให้พระอาจารย์ฉาง จิ้ง และนายวิบูลย์ 
คสูกลุ เอกอคัรราชทตูประจ�าสาธารณรฐั
ประชาชนจีนเฝ้าฯ เพื่อทรงร่วมหารือ

เตรียมความพร้อมส�าหรับการแสดงดนตรี
และวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” 
ครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2558

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาส

ให้ นายไช่ อู่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมจีนเข้าเฝ้าฯ ซึ่ง นายไช่ อู ่  
ได ้กราบทูลแสดงความยินดีต ่อความ 
ส�าเร็จในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม  

“สายสัมพันธ ์สองแผ ่นดิน” ครั้ งที่  6  
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ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี เม่ือปี พ.ศ. 2556 
และส�านกึในพระกรณุาธคุิณทีท่รงให้ความ
ส�าคัญต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
และมิตรภาพระหว่างไทย-จีน โดยเฉพาะ
ความสมัพนัธ์ด้านวฒันธรรม  จากการทีท่รง
มีพระวิริยอุตสาหะในการฝึกซ้อมกู ่เจิง  
จนประชาชนชาวไทยและจีนได้ประจักษ์ 
ถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี นอกจากนี้  

ยงัทรงน�าดนตรกีูเ่จงิไปเผยแพร่ระหว่างการ

เสด็จเยือนประเทศต่างๆ ทั่วโลกตลอดมา     

ในการนี ้ทรงร่วมฝึกซ้อมการบรรเลง

กู่เจิงกับพระอาจารย์ฉาง จิ้ง อยู่หลายครั้ง 

เพื่อทรงศึกษาเทคนิคการทรงกู่เจิงขั้นสูง 

รวมทัง้การวางไหล่ แขน และนิว้ให้ผ่อนคลาย 

ซึ่งเป็นพื้นฐานในการท�าให้เสียงของกู่เจิง

ไพเราะยิง่ขึน้ และเสยีงทีอ่อกมากจ็ะมพีลงั

มากขึ้นตามไปด้วย

การเสด็จเยือนมลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2557

องค ์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์  

ทรงมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมกู่เจิงเพ่ือทรง

เตรียมความพร้อมที่จะแสดงดนตรีและ

วัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” 

ครั้งที่ 7 ที่จะมีขึ้นในประเทศไทยปีหน้า 

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมระหว่าง

ไทย-จนี ซึง่ดนตรถีอืเป็น “ซอฟท์พาวเวอร์” 

อย่างหนึ่ง ที่มีพลังในการประสานความ

สัมพันธ์อย่างแนบแน่น หากทั้งสอง

ประเทศมีความเข้าใจในวัฒนธรรม 

ซึง่กนัและกนัแล้ว จะน�าไปสูค่วามเข้าใจ 

ทกุด้าน ทัง้ด้านเศรษฐกจิ การเมอืง หรอื

แม้แต่ด้านการทหาร

องค ์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ 

เสด็จไปทอดพระเนตรและทรงศึกษา 

ดูงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ 

โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อการเรียนการสอน

ของ มหาวิทยาลัยโคโลราโด สเตท มลรัฐ

โคโลราโด สหรฐัอเมรกิา ซึง่จดัตัง้ขึน้เพือ่

ดแูลรกัษาสตัว์ไปพร้อมกับการจดัการเรยีน

การสอน และให้ความรู้แก่นักศึกษาและ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

ในการนี ้ทรงน�านกัวชิาการผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ

บุคลากรด้านสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงาน 

และทศันศกึษาความรูท้างวชิาการเกีย่วกบั

การพัฒนาการป้องกัน การวินิจฉัย และ

การรักษามะเร็งในสัตว์เลี้ยง เพื่อถ่ายทอด

งานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน ์

สู่การรักษามะเร็งในคน โดยมีภารกิจการ

ด�าเนินงานในการพัฒนา การป้องกัน การ

วินิจฉัย และการรักษามะเร็งในสัตว์เลี้ยง 

ซึ่งมีเครื่องมือการวินิจฉัยที่ทันสมัยที่สุด 

ในการวินิจฉัยและการรักษาขั้นสูง ทั้ง 
ในการท�าศัลยกรรม การให้เคมีบ�าบัด  
และการให้รังสีรักษา 

ศูนย์มะเร็งในสัตว์แห่งนี้ ได้บรรลุ 
เป้าหมายการด�าเนินการรักษาด้านมะเร็ง 
ให้บริการทางคลินิกเนื้องอก การทดลอง
การรักษาทางคลินิก และมีการฝึกงาน 
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ทั้งด้านคลินิกและงานวิจัย พร้อมทั้งให้ 

ค�าปรึกษาแก่เจ้าของสัตว์และสัตวแพทย์

ทั่วไปอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์เพื่อ

การรักษามะเร็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ

สหรัฐอเมริกา โดยการด�าเนินงานควบคู่ 

การเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4 - 14 เมษายน พ.ศ. 2557

องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรง
แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันที่มี 
ชื่อเสียงของสหราชอาณาจักรมาอย่าง 
ต่อเนือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการศึกษา
วิจัย การวินิจฉัยโรคที่ เน ้นการพัฒนา
เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรมใหม่
เพ่ือประสิทธิภาพในการรักษามะเร็ง ด้วย
ทรงห่วงใยถงึปัญหาโรคมะเรง็ ทีเ่ป็นสาเหตุ
การตายอันดับต้นของโลก ทั้งในประเทศที่
พฒันาแล้วและประเทศท่ีก�าลงัพฒันา และ
ยงัมีแนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต จงึเป็น
ที่คาดว่าใน 10 ปีข้างหน้า จะมีผู้เสียชีวิต
จากโรคมะเร็งเป็นจ�านวนถึง 84 ล้านคน  
ซึง่ในจ�านวนนี ้ร้อยละ 70 จะเป็นประชากร
ของประเทศที่ก�าลังพัฒนา และในขณะนี้ 

วิจัยเกี่ยวกับสารก่อมะเร็ง ผู้อ�านวยการ

ศูนย์มะเร็งในสัตว์ มหาวิทยาลัยโคโลราโด 

สเตท จึงให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และ

เล็งเห็นถึงโอกาสความร่วมมือต่อการ

พัฒนางานด้านวิชาการระหว่างสถาบัน

วิจัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยโคโลราโด 

สเตท เพ่ือถ่ายทอดงานวิจัยมะเร็งในสัตว์ 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการน�าไป

ประยกุต์ใช้สูก่ารรกัษามะเรง็ในคนได้ต่อไป

ในอนาคต     

ไปพร้อมกัน ทั้งการรักษา การท�าวิจัย และ

พัฒนาการรักษาใหม่ๆ

พร้อมกันนี้ ทรงแลกเปลี่ยนความรู้

เรื่องสาเหตุการเกิดมะเร็งทั้งในสัตว์เลี้ยง

และในคน ซึ่งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มีงาน

โรคมะเร็งเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการตาย

อนัดบัหนึง่ของประเทศไทย การทรงแสวงหา

ความร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงของ 

สหราชอาณาจักรในครั้งนี้ คาดว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อวงการแพทย์โลก ที่ได้มีการ

พัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบในการรักษา

โรคมะเรง็ ในการน�ารปูแบบและเทคโนโลยี

ทีท่นัสมยัเหล่านัน้มาใช้กบัผูป่้วยอย่างเตม็
รูปแบบ

การเสด็จครั้ง น้ี ทรงลงพระนาม 
ในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัย
จฬุาภรณ์กบัส�านกังานสาธารณสขุองักฤษ 
เพือ่เป็นพืน้ฐานของการสร้างความร่วมมอื
ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษกับ
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สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านเทคนิค และความรู้ของทั้ง
สององค์กรในการปกป้องการสาธารณสุข
จากภัยคุกคามทางธรรมชาติและการ 
ใช ้สารเคมี ตลอดจนภัยคุกคามด ้าน 
สาธารณสขุอืน่ๆ โดยจดัให้มีการศึกษาและ
ฝึกอบรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ผลการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่ยังไม่มีการ
ศกึษาอย่างแพร่หลาย เพือ่ประโยชน์ในการ
พัฒนาการสาธารณสุขในภาพรวม 

กรอบความร่วมมือที่จะด�าเนินการ
ร่วมกันประกอบด้วย ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ แห่งแคว้นเวลส์  
ในส่วนของการประสานความร่วมมือ 
ขององค์การอนามัยโลกด้านสารเคมี  
การพัฒนาการสอนหลักสูตรการเรียน  
การฝึกอบรมทางไกลในการประเมินความ
เสี่ยงจากสารเคมีด้านการวางมาตรการ
ควบคุมดูแลระบบการใช้สารเคมี การเฝ้า
ระวัง และในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ  

ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศและประชาชนชาวไทยโดยตรงแล้ว 
ยังจะช่วยลดปัญหาภัยคุกคามต่อสุขภาพ
อนามัย การป้องกนัการเกดิโรคจากการรบั
สัมผัสสารเคมี ตลอดจนจากภัยคุกคาม 
ด้านสาธารณสุขอื่นๆ ที่เวทีโลกมีความ
ห่วงใย นอกจากนี้ นักวิจัยจากองค์กร
สาธารณสุขประจ�าศูนย์วิจัยขององค์กร 
ในเมืองอ๊อกซฟอร์ด ยังให้ความสนใจ 
ที่จะร ่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
ในเรื่องการศึกษาผลกระทบของมลพิษ 

ในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษในอากาศ
ต่อสุขภาพของประชาชนวัยต่างๆ ด้วย

ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาส
ให้ ศาสตราจารย์ เซอร์ อลนั แบตเตอร์สบี 
เฝ้าฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล 
การวิจัยด้านเคมี ซึ่งศาสตราจารย์ เซอร์  
อลัน แบตเตอร์สบี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
เคมีอินทรย์ีแห่งภาควชิาเคม ีมหาวทิยาลยั
เคมบรดิจ์ สหราชอาณาจกัร และทรงเยีย่ม

ในฐานะที่เคยเป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางการวิจัยด้านเคมีอินทรีย์ของพระองค์ 
เมือ่คร้ังทีเ่สดจ็มาทรงศกึษาวิจัยทีม่หาวทิยาลยั
เคมบริดจ์

โอกาสนี ้เสดจ็ไปยงัราชสมาคมแห่ง
อังกฤษ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 
เพื่อทอดพระเนตรเอกสารและหลักฐาน
ส�าคัญทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนความ
สัมพันธ ์ทางประวัติศาสตร์ของวงการ
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย นับเป็นการ
เริ่มต้นความสัมพันธ์กับนักวิทยาศาสตร์
ของราชสมาคม ซึ่งเป็นสมาคมทางด้าน
วิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และ 
มีบทบาทส�าคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์ 
เป็นอย่างมาก อันจะน�าไปสู่ความส�าเร็จ
ทางการวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติ 
ในอนาคต

การเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 7 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ในการเสดจ็เยอืนสาธารณรฐัฝรัง่เศส
ครั้งนี้ เพื่อทรงศึกษาและทอดพระเนตร 
งานด้านการสกัดน�้าหอมจากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ ณ เมืองต่างๆ จากโรงงานผลิต

น�้าหอมชั้นน�าของสาธารณรัฐฝรั่งเศส  
เพื่อทรงน�าความรู ้ ท่ีได ้ไปประยุกต ์ใช ้
ส�าหรับการวิจัยและพัฒนาสกัดน�้าหอม
จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทย ด้วยทรง

เล็ง เห็นว ่าดอกไม ้ ไทยมีหลากหลาย 
สายพันธุ ์  ตลอดจนมีความหอมเป ็น
เอกลักษณ์ สามารถน�ามาพัฒนาศักยภาพ
เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในชีวิต
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ประจ�าวันได้ ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้าง
ไกลในการทีจ่ะส่งเสรมิให้เกษตรกรของไทย
มีอาชีพ และรายได้ในการปลูกดอกไม้
นานาพนัธุ ์รวมถงึส่งเสรมิการวจิยัไทยทีจ่ะ
น�าไปสู่การท�าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในเชิง
ธุรกิจต่อไป 

ในการนี ้องค์ประธานมลูนธิจิฬุาภรณ์ 
เสด็จไปยังเมืองกราส เพื่อทอดพระเนตร 
การสกัดน�้าหอมจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
จากโรงงานผลิตน�้าหอมชั้นน�าของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้แก่ โรงงานผลิต
น�า้หอม โรเบอร์เทท ทรงรบัฟังการบรรยาย
ถึงประวัติความเป็นมาของโรงงานแห่งนี้  
และทอดพระเนตรศูนย์สร้างสรรค์และ 
ห้องทดลอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอน
การผลิตน�้าหอมจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
นานาชนิด เพื่อน�าไปผสมกับผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน อาทิ การแต่ง
กลิ่นอาหาร การน�าไปผสมกับผลิตภัณฑ์

ส�าหรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน เครื่องส�าอาง 
ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว และเส้นผม เป็นต้น 

จากนั้น เสด็จไปยัง โรงงานผลิต
น�้าหอม IFF-LMR Naturals ซึ่งเป็น
โรงงานผู้ผลิตเครื่องหอมและสารแต่งรส 
ที่เก่าแก่และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 
เพือ่ทอดพระเนตรกรรมวธิกีารผลติน�า้หอม
จากดอกไม้นานาพันธุ์

นอกจากนี้ เสด็จไปทอดพระเนตร 
ไร่กุหลาบแคมเปร์จูว ซึ่งเป็นแหล่งปลูก 
ดอกกุหลาบที่มีชื่อเสียงของเมืองกราส 
ทอดพระเนตรกระบวนการผลติหวัน�า้หอม
จากดอกกหุลาบพนัธุโ์รซ่า เซนทิโฟเรยี หรอื
เรียกว่า กุหลาบร้อยใบ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มี
กลิ่นหอม และถูกน�าไปใช้ในกระบวนการ
ผลิตน�้าหอมยี่ห้อชั้นน�าของโลก ทรงให้
ความสนพระทัยในกระบวนการสกัด 
กลิ่นหอมจากดอกไม้ปริมาณมากๆ ที่ 
เป ็นการท�าเชิงอุตสาหกรรมในแต่ละ 
ขั้นตอน เพื่อทรงน�าความรู ้ เหล่านี้มา
พัฒนาการสกัดน�้าหอมจากดอกไม้ไทย 
และผลติภัณฑ์ธรรมชาตขิองไทยในอนาคต
และเสด็จไปทอดพระเนตร โรงงานผลิต 
น�้าหอมฟราโกนาร์ด ซึ่งเป ็นโรงงาน 
ผลิตน�้าหอมที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของ 
เมอืงกราส ทรงเข้าเยีย่มชมการด�าเนนิงาน
และวิวัฒนาการของกระบวนการผลิต

น�้าหอม และทรงร ่วมทดลองดมกลิ่น
น�้าหอมนานาชนิด ในห้องวิจัยภายใน
โรงงานแห่งนี้ด้วย

โอกาสนี้ ได้เสด็จไปโรงงานผลิต
น�า้หอม ไอ.เอฟ.เอฟ. ณ กรงุปารสี เพือ่ทรง
รับฟังการบรรยายสรุปและทอดพระเนตร
กระบวนการผลติน�า้หอม และการปรงุแต่ง
กลิ่นต่างๆ ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ ด�าเนิน
กจิการผลติน�า้หอมและปรงุแต่งกลิน่ต่างๆ 
มากว่า 125 ปีแล้ว
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พระกรณียกิจในประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า-

ลูกเธอ เจ ้าฟ ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ 

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จเยี่ยมเยียน

ราษฎรและผู ้ เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร 

หลายจังหวัดอย่างต่อเน่ือง ส�าหรับในปี 

พ.ศ. 2557 ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน บึงกาฬ 

ร ้อยเอ็ด ชัยภูมิ เลย ระนอง ชุมพร  

และสรุาษฎร์ธาน ีด้วยทรงห่วงใยในทกุข์สขุ

และชีวิตความเป ็นอยู ่ ของพสกนิกร  

แม้ในบางครั้งระหว่างที่ทรงเดินทางนั้น  

พระอาการประชวรยังมิหายดีก็ตาม 

ในการเสดจ็ทกุคร้ัง ทรงเยีย่มราษฎร

ที่มาเฝ้ารับเสด็จ และทรงมีพระปฏิสันถาร

อย่างใกล้ชิดกับผู ้ป ่วยที่พระราชทาน 

ความช่วยเหลือ พร้อมกันนี้ทรงติดตาม 

การด�าเนินงานของหน่วยแพทย์มูลนิธิ 

พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทาน

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทีโ่ปรดเกล้าฯ 

ให้ออกปฏิบตังิานร่วมกนั ในการตรวจดแูล

รักษาอาการเจ็บป่วย เพื่อให้ราษฎรที่ยากไร้

ได้มีโอกาสรับการรักษาท่ีเหมาะสมและมี

คุณภาพชีวติท่ีดขีึน้ รวมถงึหน่วยสัตวแพทย์

อาสาจุฬาภรณ์ ท่ีร่วมบริการตรวจรักษา

สตัว์เลีย้งและให้ค�าแนะน�าแก่ราษฎรในการ

ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตน 

นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรด-

เกล้าฯ ให้มูลนิธิจุฬาภรณ์ได้มีส่วนร่วมให้

ความช่วยเหลอืผูป่้วยในพระอนเุคราะห์ให้

ได้รับการรักษาท่ีดีท่ีสดุ พร้อมทัง้พระราชทาน

เงินชว่ยเหลือ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย

และครอบครวั ในกรณทีีผู่ป่้วยต้องเดนิทาง

ไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลแห่งอื่นต่อไป
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ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี ทรงตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของเหล่าราษฎรที่เกิดจาก 

การขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ปัญหาและอุปสรรคของ

นกัศกึษาทีเ่ล่าเรยีนสาขาวิทยาศาสตร์ เคมี การแพทย์ เทคนคิการแพทย์ และการพยาบาล 

ทีมี่พลงัสมองแต่ขาดแคลนทนุทรพัย์ทีจ่ะศึกษาต่อ รวมถงึปัญหาด้านการศกึษาวจัิยต่างๆ 

ที่ยังขาดการสนับสนุนที่ดี จึงทรงก่อตั้ง “กองทุนจุฬาภรณ์” ขึ้นในขั้นแรก เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การด�าเนินงานทางการแพทย์และการสาธารณสุข  

และต่อมาพระราชทานเงินทุนจุฬาภรณ์จ�านวน 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 

“มูลนิธิจุฬาภรณ์” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ด้วยพระปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะ

น�าความก้าวหน้าและการพฒันาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้เพือ่

ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร

กิจกรรมของมูลนิธิจุฬาภรณ์

• ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ อาทิ ด�าเนินการจัดหาอวัยวะ

เทียมแก่ผู้พิการยากไร้ อุปการะดูแลเด็กยากจน รวมถึงเด็กที่บิดามารดาเสียชีวิตจาก

เหตุการณ์ภัยธรณีพิบัติ ดังเช่นเหตุการณ์สึนามิ เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยพระราชทาน 

ค่าเลี้ยงดูให้เป็นรายเดือน

• บ�าบัดทุกข์ผู้ป่วยยากไร้และรักษาผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ อาทิ มอบเงิน

พระราชทานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของราษฎร และจัดหาเวชภัณฑ์

ส�าหรับหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ เป็นต้น

• บรรเทาความเดือดร ้อนแก ่
ผู้ประสบภัยพิบัติทั้งในและต่างประเทศ 
อาทิ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎร 
จัดหน่วยแพทย์พระราชทานออกตรวจ
รักษาผู้ป่วยในพื้นที่ภัยพิบัติ

• สนับสนุนการศึกษา มอบทุน 
การศึกษาแก่เด็กนักเรียนนักศึกษาผู้ขาด 
ทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึง
ปริญญาเอก ตลอดจนทุนการศึกษาและ
ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

มูลนิธิจุฬาภรณ์
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• พัฒนาโครงการสร ้างชุมชน 
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 
อาทิ การด�าเนินงานโครงการจุฬาภรณ์
พฒันา โครงการทบัทมิสยาม และโครงการ
ชุมชนบ้านน�้าใส เพื่อสร้างที่พักอาศัยและ
ฝึกอาชีพให้ราษฎร ตลอดจนเพื่อปลูกฝัง
ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักหวงแหนและรักษา
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นตน

• สร้างอาชีพและเสริมรายได้ให้

ประชาชน น�าภมูปัิญญาของแต่ละท้องถิน่

ไปใช้สร้างสรรค์งานศิลปกรรม และจัดท�า

โครงการฝึกอาชีพ เช่น โครงการศิลปาชีพ 

โครงการเซรามิก เป็นต้น

ในการด�าเนินงานเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนดังวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้น 

จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมเีงินทนุสนบัสนนุ

ที่มากพอ ซึ่งองค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์

มิได้ทรงเห็นเป็นอุปสรรคแต่อย่างใด หาก

สิ่งที่ทรงกระท�านั้นจะเป็นสิ่งจ�าเป็นและ

เกิดประโยชน์ต่อราษฎร ด้วยเหตุนี้จึงทรง

ตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่และทรงงานหนัก

นานปัการเพือ่ระดมเงนิทนุทีจ่ะเอ้ืออ�านวย

ให้มูลนิธิจุฬาภรณ์สามารถด�าเนินการ

ต่างๆ ได้ดังพระปณิธาณ

นอกจากโครงการพฒันาอย่างยัง่ยนื

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ทรงริเริ่มด้วย

พระปรีชาสามารถทางวิทยาศาสตร์แล้ว  

ยังทรงน�าพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ

การดนตรีไปเป็นคุณประโยชน์ในการหา

รายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ด้วย 

เช่นกัน อาทิ งานเพลงพระนิพนธ์  

งานคอนเสิร์ตการกุศล และการทรง

เครือ่งดนตรกีูเ่จงิในการแสดงดนตรแีละ

วฒันธรรม “สายสมัพนัธ์สองแผ่นดนิ” 

ล้วนเพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุน 

มูลนิธิจุฬาภรณ์อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในเวลาท่ีทรงว่างเว้นจากพระกรณียกิจอันมากมาย ยังทรงทุ่มเท 

พระวรกายเรียงร้อยสร้อยฝีพระหัตถ์ ท่ีมีการน�าออกแสดงและจ�าหน่ายในโครงการ  

“ถักร้อย-สร้อยรัก” เพื่อเป็นกิจกรรมระดมทุนอีกกิจกรรมหนึ่ง ผู ้มีจิตศรัทธา 

ทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ที่เสด็จฯ ไปประกอบพระกรณียกิจ จึงมีโอกาส 

ได้ร่วมสร้างบญุกศุลกบัมลูนธิจิฬุาภรณ์ ช่วยเหลอืชาวไทยทัง้หลายทีย่งัยากไร้ขาดแคลน 

โดยเฉพาะผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง

มูลนิธิจุฬาภรณ์ เป็นเสมือนส่ือกลางท่ีน�าพระเมตตาและความห่วงใยที่เจ้าฟ้า 

นกัวทิยาศาสตร์ทรงมอียูเ่ป็นนจิพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ดงันัน้ มลูนธิจิฬุาภรณ์

จึงมีความมุ่งหวังแและปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการบริจาคสมทบทุนจาก 

ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย เพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายส�าคัญตามพระปณิธาน คือ 

“เพื่อประโยชน์สุขของชาวไทย ให้มีคุณภาพชีวิต

และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้”
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ทุนการศึกษาเพื่อรากฐานของการพัฒนาประเทศ

“อยากเรียนหนังสือให้จบเร็วๆ จะได้หางานท�า ไม่ต้องรบกวนเงินพ่อแม่อีก

ต่อไป พึ่งตัวเองได้เมื่อไร จะได้ช่วยพ่อแม่ด้วย ตอบแทนบุญคุณที่ให้เรากินเราใช้ 

ได้เรียนหนังสือ ถึงเวลาเราต้องดูแลพ่อแม่ เพราะทั้งสองคนเหนื่อยมาตลอดชีวิตแล้ว 

และก็แก่เฒ่าลงไปทุกวัน” นี่คือความฝันของเด็กไทยวัยเรียนที่รักดีในครอบครัวไทย

ทั่วไปที่มิได้มั่งคั่งร�่ารวย

เด็กไทยทีไ่ด้รับการพร�า่สอนเช่นนีจ้ากบดิามารดา จะตระหนกัว่าหน้าท่ีส�าคญัท่ีสุด

ของตนเอง คือศึกษาเล่าเรียนให้จบ ในปัจจุบันเป้าหมายของความใฝ่ฝันด้านการศึกษา 

ได้ขยายไปถึงระดับปริญญาตรี มิใช่เพียงระดับมัธยมปลาย หรือประถมศึกษา เหมือน 

ในอดีต

ส่วนผู้เป็นบิดามารดา มักจะเอ่ยเสมอว่า... “ขยันเรียนนะลูก เรียนให้จบ พ่อกับแม่

ชื่นใจ เหนื่อยก็ไม่ว่า เพราะให้ลูกได้แค่นี้แหละ ไม่มีสมบัติอื่นจะให้นอกจากวิชาความรู้ 

วันข้างหน้าจะได้ท�ามาหากิน เลี้ยงตัวเองได้”

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ป็นความรบัผดิชอบ และภาระหนกัของบดิามารดาต่อบตุรในวยัเรยีน 

คือ ให้การศึกษาระดับสูงสุด เท่าที่ตนเองจะมีก�าลัง 

แต่ส�าหรบัครอบครวัไทยหลายครอบครวั การส่งบตุรหลานไปถงึเป้าหมายดงักล่าว 

เป็นสิง่ทีย่ากล�าบาก เพราะด้วยความฝืดเคอืงของการท�ามาหาเลีย้งชพี หรอืปัญหารายได้

ไม่เพียงพอ หรือบางครอบครัวอาจมีภาระหนี้สินครัวเรือน  ในกรณีเช่นนี้ ทุนการศึกษา

ที่มีผู้เมตตาหยิบยื่นให้แก่ครอบครัวที่ประสบปัญหา จึงเป็นการสานต่อความหวัง

อันยิ่งใหญ่ของครอบครัวที่บุตรจะได้ศึกษาจนส�าเร็จ

ครอบครัวของ นางสาวกฤชติยาภรณ์ คงธนะวานิช เป็นอีกรายหนึ่งที่ประสบ

ปัญหา ครอบครัวชาวอ�าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบครัวนี้ มีอยู่ 7 ชีวิต

รวมกัน คือ พ่อ แม่ ลูก 3 คน (พิการ 1 คน) และปู่ ย่า

“ดิฉันเรยีนเภสชัศาสตร์ ปี 4 ทีม่หาวทิยาลยั

วลยัลักษณ์ค่ะ พอ่เปิดร้านรบัถ่ายเอกสาร มรีายได้

ไม่แน่นอน ส่วนแม่รับราชการพยาบาล รายได้

ครอบครัวรวมแล้วไม่ถึงสามหมื่นบาทต่อเดือน...

...ดิฉันมีน้อง 2 คน น้องชาย อายุ 16 ปี  

ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะพิการค่ะ ส่วนน้องสาว 

อายุ 15 ปี ก�าลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่บ้าน

มีปู่กับย่าอยู่กับเราด้วยค่ะ พ่อแม่มีรายได้น้อย 

ไม่พอกับค่าใช้จ่ายของครอบครัว ท�าให้มีหนี้สิน

ประมาณ 500,000 บาท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นค่ารกัษา

พยาบาลน้องชายท่ีพิการ เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ 

ดิฉันจงึท�างานพเิศษระหว่างเรยีน เคยเป็นตวิเตอร์

วิชาเคมีในโครงการรุ่นพ่ีทบทวนบทเรียน 

ให้รุ่นน้องของมหาวิทยาลัย และโครงการ

นักศึกษาทุนท�างานพิเศษ…

ในพิธีรับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากการเป็น 

ผู้มีจิตอาสาและบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

โดยการเป็นพี่ติวเตอร์ดีเด่น สาขาเคมี 

ปีการศึกษา 2555

ขณะเข้าร่วมโครงการหมอยาอาสาพัฒนา

ชมุชน พ.ศ. 2556 ของส�านกัวชิาเภสชัศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

...ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556 

เพราะขดัสนทางการเงิน ดฉินัจงึขอรับการ

สนับสนุนจากกองทุนเงินกู ้ยืมเพื่อการ

ศกึษาของรฐับาล และกองทนุกูย้มืเพือ่การ

ศกึษามหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ รวมเป็นเงนิ 

146,500 บาท นอกจากนี้ ยังมีทุนการ

ศึกษาทั่วไปที่ดิฉันเคยได้รับ คือ ทุนบริษัท 

มาสุ (พ.ศ. 2545 จ�านวน 20,000 บาท) 

และทุนเรียนดีของมูลนิธิสวิง – อนงค์  

วงษ์ดนตรีอุปถัมป์ 2 อีก 5,000 บาท ใน 

พ.ศ. 2556”
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แต่มาในปีนี้ เงินทุนที่เคยยืมหรือ

ขอไว้ได้หมดไปแล้ว นักศึกษาเรียนด ี

ผูน้ี ้จะส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ได้อย่างไร?

ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้า-

ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ 

ทรงมพีระเมตตาและพระราชทานความ

ช่วยเหลือแก่นางสาวกฤชติยาภรณ์  

คงธนะวานิช โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธ ิ

จุฬาภรณ์สนับสนุนทุนการศึกษาแก่

นางสาวกฤชติยาภรณ์จนจบระดับ

ปริญญาตรี เนื่องจากเป็นนักศึกษา 

ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์

อีกท้ังมีความรู้และความมุ่งมั่นที่จะน�า

ความรู้ด้านเภสัชกรรมไปประยุกต์ใช้ 

เพ่ือดูแลผู ้ป ่วยโรคมะเร็งในอนาคต 

อีกด้วย

นางสาวกฤชติยาภรณ์ จงึมโีอกาส

ได้ศึกษาต่อ และได้เขียนเรื่องราวของตน

ให้แก่วารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์ฉบับนี้

ความเป็นมาของการสนใจศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
“เนือ่งจากดฉินัสนใจศกึษาเกีย่วกบัโรคมะเรง็ตัง้แต่เรยีนอยูร่ะดบัมธัยมศกึษา ด้วย

แรงบันดาลใจจากการเสียชีวิตของญาติอันเป็นที่รักด้วยโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่ ดิฉันได้เริ่ม
หาความรูเ้กีย่วกบัโรคมะเรง็จากหลายๆ ช่องทาง ทัง้จากหนงัสอืทีม่ขีายทัว่ไปตามท้องตลาด 
สื่ออินเทอร์เน็ต การอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมถึงการติดตาม
พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่ง
สามารถติดตามได้ทุกวันทางโทรทัศน์ช่วงเวลาที่มีการน�าเสนอข่าวในพระราชส�านัก

ภาพถ่ายร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. หม่อม-

ราชวงศ์ ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ดร. เกรียงศักดิ์  

เลิศประภามงคล และเพื่อนนักศึกษาที่ไป

ศึกษาดูงานพร้อมกัน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  

พ.ศ. 2556 ขณะก�าลังศึกษาดงูานห้องปฏบัิตกิาร

ชีวเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ขณะดิฉันก�าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโอกาสได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่าย  Thai Science Camp ครั้งที่ 2 ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร. หม่อมราชวงศ์ ชิษณุสรร 
สวัสดิวัตน์ ร่วมเป็นวิทยากร ดิฉันจึงได้ทราบว่าอาจารย์ท�างานที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
ดฉัินได้ตดิต่อผ่านกบั ดร. เกรยีงศกัดิ ์เลศิประภามงคล ซึง่เป็นนกัวจิยัในทมีวจิยัของท่าน  
และขออนุญาตไปศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการชีวเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์เป็นเวลา 1 วัน  
ขณะก�าลังเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นับตั้งแต่ได้ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการชีวเคมีในครั้งนั้น ท�าให้ดิฉันทราบว่าดิฉัน
ชอบศกึษาเกีย่วกบัมะเรง็ในแง่มมุของวทิยาศาสตร์และการวจิยั  และขณะเรยีนอยูร่ะดบั
ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 ดิฉันได้ขออนุญาตไปศึกษาดูงานห้องปฏิบัติชีวเคมี สถาบันวิจัย 
จุฬาภรณ์ อีกครั้ง เป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยดิฉัน 
ได้ใช้เงินที่ได้จากการท�างานพิเศษระหว่างเรียนของตนเองเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
นอกจากนีดิ้ฉันได้ติดต่ออาจารย์ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพ่ือขอศึกษาและฝึกปฏิบัต ิ
ทางห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการซึ่งวิจัยเกี่ยวกับ
มะเร็งช่องปาก เพื่อให้มีพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์และทักษะทางห้องปฏิบัติการที่ดี

ปัจจุบัน ดิฉันก�าลังหาข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อขอศึกษาดูงานและฝึกงาน 
เกีย่วกบัมะเรง็เพิม่เติม นอกเหนอืจากการฝึกงานท่ีก�าหนดไว้ตามหลกัสตูรท่ีก�าลงัศกึษาอยู ่
เรื่องที่ดิฉันสนใจเป็นพิเศษคือ การพัฒนาระบบน�าส่งยาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง (Drug 
delivery systems) และการหาเป้าหมายการออกฤทธิข์องยารกัษาโรคมะเรง็ (Drug target 
discovery)

ตลอดช่วงเวลาที่ได้ศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทุกครั้งที่ดิฉันเดินผ่าน 
โรงพยาบาลจฬุาภรณ์แล้วมองเหน็ผูป่้วยโรคมะเรง็ ท�าให้ดฉินัมกี�าลงัใจและตัง้ใจเสมอว่า  
สักวันหนึ่งความพยายามท่ีดิฉันตั้งใจศึกษาเรื่องมะเร็งจะสามารถช่วยผู้ป่วยเหล่านี้ได้ 

ดิฉันหวงัอย่างยิง่จะเรยีนให้สูงท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท�าได้ เพือ่น�าความรูแ้ละประสบการณ์

“ดิฉันมีก�ำลังใจและตั้งใจเสมอว่ำ  

สักวันหนึ่งควำมพยำยำมที่ดิฉันตั้งใจ

ศึกษำเรื่องมะเร็งจะสำมำรถช่วยผู้ป่วย

เหลำ่นี้ได้ ”
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ทีม่กีลบัมาพฒันาภมูลิ�าเนาบ้านเกดิ โดยช่วยเหลอืผูป่้วยมะเรง็ในแนวทางทีต่นเองถนดั 

ควบคู่กับธรรมะ คุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และให้โอกาสแก ่

ผู้อื่นต่อไป ดังเช่นที่ดิฉันเคยได้รับโอกาสที่ดีจากมูลนิธิจุฬาภรณ์ หน่วยงานต่างๆ และ

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เป้าหมายสูงสุดของดิฉันเพื่อเป็นเยาวชน และบุคคล 

ท่ีสามารถตอบแทนคณุของประเทศ และช่วยพฒันาแก้ปัญหาด้านสขุภาพของประชาชน”

ขณะนี้ นางสาวกฤชติยาภรณ์ คงธนะวานิช ก�าลังศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์ “ดีใจมากค่ะ ดิฉันได้เรียนต่อแล้ว ได้รับพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ เพราะ

หากไม่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิจุฬาภรณ์ ก็ไม่มีทุนอื่นท่ีจะหาได้แล้ว และ 

กไ็ม่ทราบว่าจะหาเงนิได้จากทีไ่หน ทนุพระราชทานทีไ่ด้รบันี ้เป็นเกยีรตยิศแก่ดฉินั

และครอบครัว ภูมิใจมาก จะตั้งใจเรียน

ให้ได้ดีที่สุด”  

และจบท้ายว่า “เหตุที่ดิฉันรู ้จัก 

มูลนิธิจุฬาภรณ์ ก็เพราะเมื่อครั้งที่ดิฉัน

ไปทีส่ถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ ได้เหน็วารสาร

มูลนิธิจุฬาภรณ์จึงหยิบมาอ่าน ซึ่งเวลา

นั้นเป็นช่วงที่ก�าลังประสบปัญหาเรื่อง

เรียนต่อ จึงทราบเรื่องทุนการศึกษา

พระราชทาน ซึ่งดิฉันก็โชคดีจริงๆ ที่ได้

รับโอกาสที่ส�าคัญนี้ในชีวิต”

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับงานวิจัยด้านโรคมะเร็ง

โรคมะเรง็เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึง่ของประเทศ การวจัิยโรคมะเรง็ของสถาบนั

วิจัยจุฬาภรณ์มีทั้งโครงการวิจัยเดี่ยวและเชิงบูรณาการ โดยครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่ 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง การพัฒนาดัชนีชี้วัดความเส่ียงของการเกิดโรคมะเร็ง 

กลไกการเกดิโรคมะเรง็ การพฒันายารกัษาโรคมะเรง็ ทัง้จากการสังเคราะห์จากผลิตภณัฑ์

ธรรมชาติ การวิจัยมีการด�าเนินการทั้งในห้องปฏิบัติการ และการวิจัยภาคสนาม 

การวิจัยแบบพื้นฐานและประยุกต์ ที่ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ด�าเนินการอยู่ ได้แก่

• การจัดตั้งคลังชีววัตถุมะเร็ง (Tumor Bank) 

การศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลอง จะได้เพียงข้อมูลส่วนหนึ่ง ดังนั้น ชีววัตถุที่ได้จาก 

ผู้ป่วยมะเร็ง และกลุ่มควบคุม จะเป็นแหล่งที่สามารถน�าไปศึกษาวิจัยในเชิงลึกได้ใน

อนาคตเมือ่วงการวิทยาศาสตร์มคีวามเจรญิก้าวหน้าเพิม่ขึน้ การจดัตัง้คลงัชวีวตัถมุะเรง็

ชนิดที่พบมากในคนไทย จึงเป็นการเตรียมการที่ส�าคัญเพื่ออนาคต 

ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กับ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศไทย ได้มีการริเริ่มจัดตั้งคลังชีววัตถุมะเร็งตับและ

มะเร็งท่อน�า้ดขีึน้ ตัวอย่างของมะเรง็ทัง้สองชนดิ จะได้มกีารเกบ็รวบรวมไว้ทีส่ถาบนัวจิยั 

จุฬาภรณ์ เพื่อจะได้ท�าการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ต่อไป 

•  การหาตัวบ่งชี้ผลทางชีวภาพ (Biomarkers)

 ห้องปฏิบัติการชีวเคมี ได้ใช้เทคนิคโปรติโอมิกส์มาเป็นเครื่องมือในการหาดัชนี

ชีวภาพ (biomarker) ของมะเร็ง และได้ค้นพบโปรตีนหลายชนิดท่ีน่าจะสามารถใช้เป็น

สารบ่งช้ีมะเรง็ชนดิต่างๆ ได้ เช่น คาเทปซนิ บ ี(cathepsin B) ซึง่เป็นโปรตนีทีพ่บปรมิาณ

สูงมากในเนื้องอกไทรอยด์ (neoplastic) และกาเล็กติน-ทรี (galectin-3) ซึ่งเป็นโปรตีน 

ท่ีพบปริมาณสูงมากในเนื้อเยื่อมะเร็ง

ไทรอยด์ชนิดพาพิลารี่ (papillary) นอกจากนี้

การศึกษาโปรติโอมิกส์ของเซลล์มะเร็งตับ

และเซลล์มะเรง็ท่อน�า้ดใีนตับ ซึง่เป็นตวัแทน

ของมะเร็งสองชนิดท่ีพบมากในคนไทย 

สามารถแสดงให้เห็นกลุ่มโปรตีนท่ีอาจน�า

ไปบ่งชี้ความแตกต่างระหว่างโรคมะเร็ง 

ทั้งสองชนิดนี้ได้
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หลังจมูก และมะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งมีสาเหตุของการเกิดมะเร็งที่แตกต่างกันไปตาม
ภูมิภาคของประเทศไทย   

• การพัฒนายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการสังเคราะห์
 มีการด�าเนินงานอยู่ในห้องปฏิบัติการ

ต่างๆ และห้องปฏิบัติการกลางของสถาบัน 
ท�าการศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติทัง้แบบคดักรองคณุสมบตัสิารสกดั
และสารบริสุทธิ์ และการศึกษากลไกการ
ออกฤทธิ์ในกระบวนการต่างๆ ของการเกิด
มะเร็ง เช่น มีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจ�านวนของ
เซลล์ ต่อต้านการอักเสบ ต่อต้านการกลายพันธุ์ของยีน และต่อต้านกระบวนการ 
ออกซเิดชัน่ รวมทัง้กระบวนการเหนีย่วน�าให้เกดิโปรแกรมการตายของเซลล์ (apoptosis) 
เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาได้พบคุณสมบัติเหล่านี้ในสมุนไพรและสารสังเคราะห์หลายชนิด  
อันจะมีประโยชน์ในการป้องกันโรคนี้ต่อไปในอนาคต

ในด้านการผลิตยา เป็นที่ทราบกันดีในวงการผลิตยาใหม่ว่าจะต้องใช้เวลามาก  
ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการผลติยามมีลูค่าหลายพนัล้านบาท และมโีอกาสเสีย่งสงูมากทีจ่ะ
ไม่ได้ยาตามต้องการ การผลติยามขีัน้ตอนมากมาย ตัง้แต่การหาสารเคมสี�าคญัออกฤทธิ์
ทั้งจากการสังเคราะห์ทางเคมี การแยกให้บริสุทธิ์จากธรรมชาติซึ่งมีปริมาณน้อย เมื่อ
ทดสอบฤทธิต่์างๆ เพือ่ดศูกัยภาพแล้ว ยงัจะต้องมกีารศกึษาความเป็นพษิและฤทธิต่์างๆ  
นอกเหนือจากฤทธิ์ที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง การพัฒนารูปแบบยา การศึกษาความคงตัวของ
ผลิตภัณฑ์และคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนจะน�าไปทดลองในระดับคลินิก กระบวนการ 
ดังกล่าวใช้เวลาอย่างน้อย 8-10 ปี 

ดังนั้น เพื่อย่นระยะเวลาการพัฒนายา ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาจึงมุ่งงานวิจัย
ไปที่ยาสมุนไพร หรืออาหารเสริมท่ีใช้กันแพร่หลายแล้วมาทดลองประสิทธิภาพ ได้แก่ 
การศึกษาชาปัญจขันธ์ ฟ้าทะลายโจร ข้าวสี งา และล�าไย เป็นต้น 

ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่อยู ่
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการ
เภสัชวิทยาและห้องปฏิบัติการทางด้านเคมี 
ได้ศึกษาสารบริสุทธิ์หลายชนิดที่สกัดจาก
ส่วนต่างๆ ของฟ้าทะลายโจร พบว่านอกจาก
มีฤทธิ์ต้านเกร็ดเลือดและลดความดันเลือด
แล้ว ในการศึกษาระดับเซลล์ในเซลล์มะเร็ง 

หลายชนิด ท�าให้ทราบกลไกการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วย ซึ่งได้ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร 
ในการใช้รักษาโรคมะเร็งตับ และท่อน�้าดีแล้ว และขณะนี้อยู่ในขั้นการเตรียมโครงการวิจัย
คลินิกเพื่อขออนุมัติการทดลองในผู้ป่วย 

ส�าหรับการพัฒนายาโดยวิธีการสังเคราะห์ ห้องปฏิบัติการด้านเคมีได้ริเริ่ม
ใช้เทคนคิ “เคมสีเีขยีว” เพือ่ลดผลกระทบของสารตวัท�าละลายต่อสิง่แวดล้อมและ
สขุภาพ ขณะนีห้้องปฏบิตักิารพบสารเคมทีัง้ทีไ่ด้จากธรรมชาตแิละทีส่งัเคราะห์ขึน้ 
ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นยาได้ต่อไป

• การศึกษาการดื้อยาและแพร่
กระจายของเซลล์มะเร็ง

การดื้อยาและการแพร่กระจายของ
เซลล์มะเรง็เป็นปัญหาส�าคญัของการรกัษา
โรคมะเรง็ ห้องปฏบัิติการชวีเคม ีได้พฒันา
เซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงที่มีคุณสมบัติดื้อยา
หลายชนิด (multidrug resistant cell line) 
เพื่อศึกษากลไกการดื้อยาของเซลล์มะเร็ง 
และใช้เพ่ือคัดกรองหาสารที่มีฤทธ์ิยับยั้ง
การดือ้ยาจากสารผลติภณัฑ์ธรรมชาตหิรอื
สารสังเคราะห์ต่างๆ 

งานวจิยัอกีด้านหนึง่ทีห้่องปฏบิตักิาร
ให้ความสนใจคอื การศกึษากลไกทีค่วบคมุ
เซลล์มะเร็งในขั้นตอนต่างๆ ของการแพร่
กระจาย พบว่า “สารวานิลลิน” (vanillin) 
ซ่ึงเป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสวานิลลา 
สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของ
เซลล์มะเร็งเต้านมในหนูทดลองได้ 
โดยสารวานิลลินมีฤทธิ์ยับยั้งวิถีการส่ง
สัญญาณที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของเซลล์
มะเร็ง นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการชีวเคม ี
ยังมีความร่วมมือกับกลุ ่มนักวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพือ่ค้นหาวธีิเพิม่
ผลส�าเรจ็ของการบ�าบดัโรคมะเรง็ให้ได้มาก
ยิ่งขึ้น

• การศึกษาการกลายพันธุ ์ของ
มะเร็งชนิดที่พบบ่อยในประเทศไทย

เพือ่เรยีนรูถ้งึกระบวนการเปลีย่นแปลง
ในระดับโมเลกุลที่มีผลต่อการเกิดมะเร็ง 
ห้องปฏิบัติการการเกิดมะเร็งจากสารเคมี
ได้ท�าการศึกษาประเภทของมะเร็งที่พบ
บ่อยในประเทศไทย เช่น มะเรง็หลอดอาหาร  
มะเร็งตับ มะเร็งท่อน�้าดีตับ มะเร็งโพรง 
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“การรักษาโรคมะเร็งด้วยความร้อน” หรือ “Hyperthermia” ทางเลือกของการ

รักษามะเร็งรูปแบบใหม่ ที่หลายๆ คนอาจเคยได้ยินกันมาบ้างในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ 

เรียกได้ว่าท�าให้หลายคนต้องประหลาดใจ เพราะขึ้นชื่อว่ามะเร็งแล้ว แนวทางการรักษา

ท่ีเรามักคุ้นเคยคือการผ่าตัด การฉายรังสี หรือการให้ยาเคมีบ�าบัด แต่พอได้ยินว่า  

“ใช้ความร้อนรักษามะเร็ง” จึงท�าให้หลายคนสงสัยว่า... ท�าได้จริงหรือ...? แล้ว

ประสิทธิภาพเป็นอย่างไร..? ให้ผลการรักษาดีหรือไม่…? และในขณะเดียวกัน ส�าหรับ 

ผู้ป่วยบางรายอาจเป็นการจุดประกายความหวังในการต่อสู้กับโรคมะเร็งอีกครั้ง 

 ก่อนอื่นต้องท�าความเข้าใจกันก่อนว่า การรักษาโรคมะเร็งโดยการให้ความร้อน

ไปยังก้อนมะเร็งนั้น มีแหล่งก�าเนิดความร้อนหลายวิธี ได้แก่ การใช้คล่ืนอัลตร้าซาวด์ 

(Ultrasound) คลืน่ไมโครเวฟ (Microwave) และคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าความถีส่งูหรอืคลืน่วทิยุ 

(RF : Radio Frequency) ซึ่งความแตกต่างของแหล่งก�าเนิดความร้อนนี้จะมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการให้ความร้อนไปยังก้อนมะเร็งต่างกัน กล่าวคือ ก้อนมะเร็งอาจเกิด

ขึ้นได้กับทุกๆ ส่วนในร่างกาย บางจุดอาจอยู่ในบริเวณพื้นผิวตื้นๆ หรือบางจุดอาจอยู่

ลึกเข้าไปในร่างกาย ซึ่งพลังความร้อนจากแหล่งก�าเนิดของแต่ละคลื่นจะมีข้อจ�ากัด นั้นคือ

พลังในการทะลุทะลวงเพื่อเข้าไปถึงจุดต่างๆ ได้ไม่เท่ากัน เช่น คลื่นอัลตร้าซาวด์จะ 

ไม่สามารถวิ่งผ่านกระดูก และอวัยวะที่มีอากาศอยู่ภายในได้ เช่น ก้อนเนื้อที่อยู่ภายใต้

ซี่โครง ปอด ล�าไส้ เป็นต้น หรือในการใช้คลื่นไมโครเวฟก็ท�าได้เพียงรักษาในบริเวณ 

ที่ตื้นๆ เท่านั้น แต่หากเป็นคลื่น RF จะ

สามารถเข้าถึงก้อนมะเร็งท่ีอยู่ลึกลงไปใน

ร่างกาย (Deep Seated Tumor) ได้เกือบ

ทุกต�าแหน่ง 

ด้วยความพเิศษของคลืน่ RF ในการ

รักษาโรคมะเร็งจึงได้รับการพัฒนาออกมา

ในรูปแบบของเครื่องมือแพทย์ที่เรียกว่า 

Thermotron-RF8 (เทอร์โมตรอน อาร์เอฟ

แปด) เครื่องรักษามะเร็งด้วยความร้อน 

โดยมหีลกัการท�างานของเครือ่งคอื การให้

พลังงานความร้อนไปยังก ้อนมะเร็งที่

อุณหภูมิประมาณ 42-43 องศาเซลเซียส 

ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สามารถท�าลายก้อน

มะเร็งท่ีอยู่ไม่ลึกจากผิวหนัง (Superficial 

Tumor) และก้อนมะเร็งที่อยู่ลึกลงไปใน

ร่างกายได้ถงึ 15 เซนตเิมตร (Deep Seated 

Tumor) ด ้วยคล่ืน RF ท่ีความถี่คลื่น  

“ความร้อนสู้มะเร็ง”กับ Thermotron-RF8

นวัตกรรมทางเลือกใหม่!! ของการรักษามะเร็งระดับลึก
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8 เมกะเฮิรตซ์ จึงท�าให้การกระจายความ

ร้อนมีผลต่อเนื้องอกมากกว่าเนื้อเยื่อปกติ 

และท่ีส�าคัญคือ สามารถท�าการรักษาได้ 

ในเกือบทุกต�าแหน่งอวัยวะของร่างกาย  

จะมีข้อยกเว้นก็คือบริเวณสมอง ตา และ 

ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว รวมทั้งผู้ที่เคย

ผ่าตัดใส่ตัวกระตุ้นหัวใจ หรือผู้ที่มีโลหะ 

อยู่ในร่างกายเท่านั้น

ส� าห รั บกา ร รั กษาด ้ ว ย เ ค รื่ อ ง 

Thermotron-RF8 เป็นการรักษาไปที่ 

เป้าหมายอย่างเจาะจงได้ตรงต�าแหน่งก้อน

เนื้องอกหรือเซลล์มะเร็ง ท�าให้ขนาดก้อน

เล็กลง หรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์

มะเรง็ได้โดยไม่ท�าลายผิวหนงัหรอืเนือ้เยือ่

อื่นๆ และยังสามารถผ่านกระดูกหรือใช ้

ในอวัยวะที่เป็นท่อกลวงหรืออวัยวะที่มี

อากาศอยู่ภายในได้ เช่น กระเพาะอาหาร 

ล�าไส้ ปอด เป็นต้น เพราะฉะนั้นการรักษา

มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งล�าไส้ และ

มะเร็งปอด ในผู้ป่วยบางรายด้วยเครื่อง 

Thermotron-RF8 จึงมีประสิทธิภาพ 

เทียบเท่าการผ่าตัด 

นอกจากนี้ เครื่อง Thermotron-RF8 

ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพ

ของการรักษาโรคมะเร็งได้เป็นอย่างมาก 

เม่ือน�ามาใช้ร่วมกบัการฉายรงัส ีการให้เคมี

บ�าบัด การผ่าตัด และการรักษาแบบ

ภูมิคุ้มกันบ�าบัด เนื่องจากคลื่นความร้อน

จะช่วยในการเพิ่มความไวต่อการให้รังสี

เพื่อท�าลายเซลล์มะเร็ง และช่วยเสริมการ

ท�างานของยาเคมีบ�าบัด และยาต้านมะเร็งในการดูดซึมยา ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อ 

ผลการรักษาแล้ว ยังช่วยลดผลข้างเคียงต่างๆ จากการให้ยาเคมีบ�าบัดหรือการฉายรังสี

อีกด้วย เพราะผู้ป่วยได้รับรังสีและปริมาณการให้ยาที่ลดน้อยลง ตลอดจนช่วยลดการ

ซ่อมแซมของเซลล์มะเร็งหลังจากการรักษาด้วยรังสีหรือยาเคมีบ�าบัดอีกด้วย นอกจากนี้ 

การให้ความร้อนยังเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ช่วยฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้น ท�าให้ผู้ป่วย

สามารถใช้ชีวิตประจ�าวันได้อย่างเป็นปกติ เพราะเป็นการรักษาที่ช่วยลดอาการเจ็บปวด 

รับประทานทานอาหารและนอนหลับได้มากขึ้น และไม่มีอาการข้างเคียงที่รุนแรง ท�าให้

ผู ้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได้รับการรักษา แต่ทั้งนี้ การจะใช้วิธีการรักษา 

ด้วยความร้อนควบคู่กับวิธีใดต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา เพื่อให้ผู้ป่วย 

ไม่ทรมาน และได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด

โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ ในฐานะโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเรง็ ทีพ่รัง่พร้อม

ไปด้วยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย จึงน�า

ความหวงัใหม่มาสู่ผูป่้วยมะเรง็อกีครัง้ กบัทางเลือกใหม่ของการรกัษาโรคมะเรง็ด้วยเครือ่ง 

Thermotron-RF8 ซึ่งได้รับการรับรองจาก Ministry of Health, Labour and Welfare 

Government of Japan และใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น นับเป็นเครื่องแรก

ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้ความร้อนเพื่อรักษา

มะเร็งในระดับลึก ขณะนี้มีการติดตั้งแล้วที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเริ่มเปิด 

ให้บริการแก่ประชาชนแล้วตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 
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โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ในสาขาวิชาอินทรีย์เคมีในภูมิภาคเอเชีย 

เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับนานาชาติ โดยอาศัยเครือข่ายท่ีมีอยู่ของ 

ในแต่ละประเทศสมาชกิเป็นรากฐาน โดยมปีระเทศญีปุ่น่ สาธารณรฐัเกาหล ีสาธารณรฐั

ประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ประเทศไทย เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย 

เป็นสมาชกิ มกีจิกรรมหลกัทีส่�าคญัคอืการ

ประชุมประจ�าปีที่แต่ละประเทศหมุนเวียน

ผลัดเปลี่ยนกันเป็นประเทศเจ้าภาพเพื่อ

เป็นส่ือกลางท่ีส�าคญัในการน�าเสนอผลงาน

วจิยัทีโ่ดดเด่น มคีณุภาพดเียีย่มจากนกัวจิยั 

และคณาจารย์ในแต่ละประเทศสมาชิก 

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการมอบรางวัล 

lectureship ให้กับผู้ท่ีมีผลงานและการน�า

เสนอยอดเยี่ยมจากการประชุมในแต่ละ

ครั้ง เพ่ือเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยและ 

ดูงาน แลกเปลี่ยนความคิด สร้างเสริม 

เครือข่ายวิจัยกับนักวิจัยและคณาจารย์ 

อื่นๆ ในประเทศสมาชิกที่เชิญ 

โครงการวิชาการนี้ จึ ง เป ็นการ 

ยกระดับการท�างานวิจัยให้มีความเข้มแข็ง  

ทันต่อความก้าวหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน

ภูมิภาคเอเชีย สามารถน�าความรู ้และ

เทคโนโลยใีหม่ๆ มาประยกุต์ใช้กับงานวจิยั

ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นประโยชน์

ในเชงิกว้างต่อวงการวทิยาศาสตร์และวจิยั

ของไทยในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จาก

งานวิจัยให้มีความทันสมัยต่อไป โครงการ

ความร่วมมือนี้อยู่ภายใต้โครงการ Asian 

Core Program (ACP) โดยได้รับการ

สนบัสนนุจากส�านกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ (วช.) 

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ- 

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี ได้ทรงเข้าร่วมและทรง

บรรยายพิเศษในการประชุมประจ�าปี 

ที่จัดขึ้นที่เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น 

(ครั้งที่ 1) เมืองหางโจว สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (ครั้งที่ 3) กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย (ครั้งที่ 4) และเมืองโอซากา 

ประเทศญี่ปุ่น (ครั้งที่ 8)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

ในสาขาวิชาอินทรีย์เคมีในภูมิภาคเอเชีย

ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์
ดร. พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์

ส�านักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
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ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

โครงการวชิาการน้ีได้เริม่ด�าเนนิการ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดยสามารถแบ่งออก 

ได้เป็น 2 ช่วง คือ ระยะแรกระหว่าง  

พ.ศ. 2548-2552 และระยะทีส่องระหว่าง 

พ.ศ. 2553-ปัจจบัุน ซ่ึงโครงการความร่วมมอื

นี้ เกิดขึ้นได ้จากการก่อตั้งร ่วมกันของ 

ผู้ประสานงานโครงการในประเทศสมาชิก 

5 ประเทศและเขตบริหารพิเศษ ได้แก่ 

ศาสตราจารย์ ดร. Minoru Isobe (ประเทศ

ญี่ปุ่น) ศาสตราจารย์ ดร. Sunggak Kim 

(สาธารณรัฐเกาหลี) ศาสตราจารย์ ดร. 

Guoqiang Lin (สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

ศาสตราจารย์ ดร. Chun-Chen Liao 

(สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต ้หวัน) ) 

ศาสตราจารย์ ดร. Henry N. C. Wong (เขต

บริหารพิเศษฮ่องกง) และศาสตราจารย์  

ดร. สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ (ประเทศไทย) ซึ่งได้

มีการจัดประชุมประจ�าปีอย่างต่อเนื่องที่

ประเทศญ่ีปุน่ สาธารณรัฐเกาหล ีสาธารณรฐั

ประชาชนจีน และไทย ตามล�าดับ หลงัจากนัน้

สาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย

จึงได้เข้าร่วมโครงการนี้อย่างเป็นทางการ

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. Teck Peng Loh 

และ ศาสตราจารย์ ดร. Noorsaadah Abd. 

Rahman เป็นผู้ประสานงาน 

จากนั้นในระยะที่สองของโครงการ

ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นที่ สาธารณรัฐ-

ประชาชนจีน (ไต้หวัน) เขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกง สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศ

ญี่ปุ่น ตามล�าดับ โดยจะมีการจัดประชุม

ครั้งสุดท้ายของโครงการระยะที่สองที่

ประเทศมาเลเซยีในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 

และจะมีการจัดประชุมเตรียมความพร้อม

เพื่อด�าเนินการโครงการในระยะที่สาม

ระหว่าง พ.ศ. 2558-2562

การด�าเนินงานและผลกระทบที่มีต่อประชาคมอินทรีย์เคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง

 ในช่วงระยะเวลา 9 ปีท่ีผ่านมาโครงการนี้ได้ท�าให้เกิดความตื่นตัวต่อความ

ก้าวหน้า ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทางด้านอินทรีย์เคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภายในประเทศและในระดับนานาชาติ โดยมีจ�านวนนักวิจัยและคณาจารย์ที่เข้าร่วม

โครงการนีเ้พิม่ขึน้ เกดิการสร้างเครอืข่ายวจิยัภายในประเทศทีเ่ข้มแขง็ และเนือ่งจากการ

เข้าร่วมประชุมประจ�าปีสามารถท�าได้โดยการรับเชิญจากผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น

ซึง่พจิารณาจากผลงานวจิยัดเียีย่มของนกัวจิยัและคณาจารย์ ท�าให้เกดิการยกระดบังาน

วจิยัให้ทดัเทยีมกบัประเทศอืน่ๆ โดยเฉพาะในประเทศสมาชกิ นอกจากนีก้ารได้รบัรางวลั 

lectureship จากการประชุมนั้นยังเป็นโอกาสให้นักวิจัยและคณาจารย์ไปเสนอผลงาน

วิจัยและดูงาน แลกเปลี่ยนความคิด สร้างเสริมเครือข่ายวิจัยกับนักวิจัยและคณาจารย์

อื่นๆ ในประเทศเจ้าภาพที่เชิญ

 จากความส�าเร็จของโครงการในระยะแรกดังกล่าว ผู้ประสานงานโครงการจาก

แต่ละประเทศได้เล็งเห็นความส�าคัญในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการบ่มเพาะ

นักศึกษาปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยดีเยี่ยมให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมนานาชาต ิ

ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับงานประชุมประจ�าปีของโครงการ โดยมีนักวิจัยและคณาจารย์

อาวุโสจ�านวนหนึ่งท�าหน้าท่ีด�าเนินการจัดการประชุม โดยเน้นบรรยากาศการประชุม 

ที่สร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างกว้างขวาง สร้างเสริมเครือข่ายวิจัยและ

มิตรภาพอันดีระหว่างนักศึกษาปริญญาเอกด้วยกันรวมทั้งระหว่างนักศึกษากับนักวิจัย

และคณาจารย์อาวุโสอีกด้วย ทั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมในระดับนักศึกษาปริญญาเอกขึ้น

ทั้งสิ้นจ�านวน 4 ครั้ง ท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประเทศมาเลเซีย และประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556 ตามล�าดับ

การมส่ีวนร่วมของหน่วยงานภายใต้มลูนธิจิฬุาภรณ์กบัโครงการความร่วมมอืทาง

วิชาการในสาขาวิชาอินทรีย์เคมีในภูมิภาคเอเชีย

ศาสตราจารย์ ดร. สมศักด์ิ รุจิรวัฒน์ ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

ฝ่ายวิจัย และอธิการบดี สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้มีส่วนร่วมก่อตั้งโครงการนี ้

ทัง้ในฐานะผูป้ระสานงานโครงการประจ�าประเทศไทยและในฐานะผูป้ระสานงานอาวโุส

นานาชาติของโครงการนี้  

ดังนั้นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

จงึเป็นศนูย์กลางการประสาน

งานและด�าเนนิการโครงการ

วชิาการนีโ้ดยอาศยัเครอืข่าย

วิจัยทางอินทรีย์เคมีท่ีมีอยู่

ก่อนหน้านี ้ท�าให้การด�าเนนิ

งานที่ผ่านมาเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ สามารถ 
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ผลักดันให้โครงการนี้เป็น 

ส่ือกลางในการน�าเสนอ 

ผลงานวิ จั ยดี เยี่ ยมของ 

นักวิจัยและคณาจารย์จาก

สถาบันวิ จัยและสถาบัน 

การศึกษาชั้นน�าของประเทศ 

นอกจากนี้ นั ก วิ จั ย จาก

สถ าบั น วิ จั ย จุ ฬ าภ รณ  ์

หลายท่านยังได้รับรางวัล 

l e c t u r e sh i p  ไปดู ง าน 

ในประเทศสมาชิกอย่าง 

ต่อเนื่องอีกด้วย นับเป็น 

การสร้างบรรทัดฐานและ 

ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย

ของประเทศให้สูงขึ้น

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 

2552 ประเทศไทยได้รับ

เกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมนานาชาติประจ�าปีครั้งที่ 4 ของโครงการนี้  ซึ่งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในฐานะ

สถาบันหลักในการด�าเนินงานได้จัดให้มีขึ้นที่ศูนย์ประชุมของสถาบัน การด�าเนินงาน 

ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี และในปลายปี พ.ศ. 2557 นี้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะได้

รับเกียรติให้จัดการประชุมนานาชาติส�าหรับนักศึกษาปริญญาเอกอีกด้วย

 ทั้งนี้ บุคลากรสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังได้รับเกียรติให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญใน

โครงการนี้ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของโครงการ 

ในระยะทีส่อง ดร. พนูศกัดิ ์พลอยประดษิฐ์ นกัวจิยัช�านาญการ ห้องปฏบิตักิารเภสชัเคมี 

ได้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยประสานงานโครงการของประเทศไทย ดร. มนทกานติ์ จิตต์แจ้ง  

นกัวจิยัช�านาญการ ห้องปฏิบตักิารเภสชัเคมี ได้รบัเกยีรตใิห้ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารของ

โครงการนี้ในระดับนานาชาติระหว่างปี พ.ศ. 2549-2555 รวมทั้งระหว่างการประชุม

ประจ�าปีครั้งที่ 4-7 และ ดร. นพพร ทัศนา นักวิจัยช�านาญการ ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี 

ได้รบัเกยีรตใิห้ด�ารงต�าแหน่งเดียวกนัระหว่างการประชมุประจ�าปีครัง้ที ่8 ซึง่การท�าหน้าที่

ดงักล่าวได้สะท้อนให้เหน็ถงึศักยภาพและความน่าเชือ่ถอืของบคุลากรสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์

ในการด�ารงต�าแหน่งที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานของโครงการได้เป็นอย่างดี

 นอกจากนี้นักศึกษาปริญญาเอกจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้รับ 

คัดเลือกให้เข้าร่วมประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นส�าหรับนักศึกษาปริญญาเอกทุกครั้ง และ 

ได้รับรางวัลการน�าเสนอผลงานยอดเยี่ยมทุกครั้งเช่นกัน สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ 

งานวิจัย ศักยภาพ และความสามารถในการน�าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติของ

นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

บทสรุป

โครงการความร่วมมอืเพือ่สนบัสนนุ

การวจัิยนีไ้ด้รบัการสนบัสนนุจากส�านกังาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กิจกรรม 

ต ่างๆ ท่ีทางโครงการได ้จัดขึ้นโดยม ี

ผู ้ประสานงานระดับชาติท�างานร่วมกับ 

ผู ้ประสานงานโครงการของประเทศ 

สมาชิกได้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงกว้าง 

ต่อประชาคมวิจัยในสาขาอินทรีย ์เคมี 

รวมท้ังสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยสามารถ

กระตุ้นความตื่นตัว การมีส่วนร่วมและ 

การสร ้ าง เครือข ่ ายวิจัยของนักวิจัย 

และคณาจารย์ในสาขาอินทรีย์เคมีจาก

สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาชั้นน�า

ของประเทศ รวมทั้งยังสามารถยกระดับ

คุณภาพงานวิจัยภายในประเทศให้สูงขึ้น

เพื่อให้ทัดเทียมคุณภาพงานวิจัยในประเทศ

สมาชิกอื่นๆ อีกด้วย 

ทัง้นี ้บคุลากรจากหน่วยงานภายใต้

มูลนิธิจุฬาภรณ์ ซึ่งรวมถึงนักศึกษา 

จากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์

ได้มีส่วนร่วมและเป็นก�าลังส�าคัญใน 

การผลักดัน สนับสนุน และด�าเนินงาน

โครงการนี้ให้เป็นที่รู ้จักและประสบ

ความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ 

คาดหมายว่าโครงการความร่วมมือ 

ทางวิชาการในสาขาวิชาอินทรีย์เคม ี

ในภูมิภาคเอเชียในระยะที่สามซึ่งจะ 

เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2558 จะสามารถด�าเนิน 

ต่อไปและประสบความส�าเร็จดังเช่น

โครงการในระยะท่ีหนึ่ง (2548-2552) 

และระยะที่สอง (2553-2557)
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สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล “โครงการที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก”

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับการ
คดัเลอืกจาก SAICM (Strategic Approach 
to International Chemicals Management) 
ให้ได้รับรางวัล “โครงการที่ดีที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก” ในการประชุม 
Asia-Pacific Regional Meeting on 
SAICM ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
พ.ศ. 2557 ณ กรงุกวัลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย

SAICM เป ็นหน่วยงานภายใต ้
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Environment Project - 
UNEP) ด�าเนินการจัดการประชุม Asia-
Pacific Regional Meeting on SAICM  
ซึ่งเป็นการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก ว่าด้วยการบริหารจัดการสารเคมี
ระหว่างประเทศ โดยในครั้งที่ 4 นี้ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม พ.ศ. 2557  
ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อติดตามความ 
คืบหน ้าและพัฒนายุทธศาสตร ์การ 
ด�าเนินการระหว่างประเทศว่าด้วยการ
จัดการสารเคมี ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้
ในแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ของ
การประชมุ Earth Summit เมือ่ พ.ศ. 2535

กล่าวคอื ภายในปี พ.ศ. 2563 ทัว่โลก
ควรจะมีการใช้ และการผลิตสารเคมี 

ที่ ไม ่ก ่อให ้เกิดผลกระทบอันไม ่พึง 
ประสงค์ต่อสุขอนามัยของมนุษย์ และ 
สิ่งแวดล้อม

สบืเนือ่งจากการท่ี  พระบาทสมเดจ็-
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
เสด็จแทนพระองค์ และทรงเป็นหัวหน้า
คณะรัฐบาลไทย ร่วมการประชุมองค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พฒันาทีย่ัง่ยนื (United Nations Conference 
on Environment and Development - 

UNCED) หรือท่ีเรียกว่า “Earth Summit”  
ท่ีนครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล  
เมื่อปี พ.ศ. 2535 

แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นที่
ยอมรับในเวทีประชาคมโลกมากยิ่งขึ้น  
และผลจากการประชุม ได้รับรองเอกสาร
ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา (Rio Declaration on Environment 
and Development) อนัเป็นหลกัการเกีย่วกบั
สทิธ ิและความรบัผดิชอบของสหประชาชาติ
ในการด�าเนินงานพัฒนาเพื่อปรับปรุง
คณุภาพชวีติของประชาชน แผนปฏิบัตกิาร 
21 (Agenda 21) จงึเป็นแผนแม่บทของโลก
ในการด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

จากการประชุมดังกล่าว และการ
ประชมุต่อเนือ่งขององค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยการพฒันาท่ียัง่ยนื Rio + 10 (United 
Nations Conference on Sustainable 
Development - UNCSD) ท่ีประเทศแอฟรกิาใต้ 
ในปี พ.ศ. 2545 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 
อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานมูลนิธิ
จุฬาภรณ์ ได้พระราชทานนโยบายแก่
สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ ในการมุง่เน้นพฒันา
บุคลากรเพ่ือตอบสนองแผนแม่บทการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์
ได้ด�าเนนิการตามพระนโยบายอย่างต่อเนือ่ง
มาเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ 
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ขณะเดียวกัน เพื่อให้มีการพัฒนา
บคุลากรในวงกว้างและเป็นจ�านวนมาก จงึ
ได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกล 
(electronic Distance Learning Tool - 
eDLT) ด้านการประเมินความเสี่ยงจาก
สารเคมีและการบริหารจัดการ ภายใต้
การสนับสนุนของยุทธศาสตร์การด�าเนิน
งานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการ 
สารเคม ี(Strategic Approach to International 
Chemicals Management - SAICM)  
โดยร่วมมือกับโครงการระหว่างประเทศ  
ว่าด้วยความปลอดภัยทางด้านสารเคมี 
(International Programme on Chemical 
Safety - IPCS) ขององค์การอนามัยโลก 
มหาวทิยาลยัอเูทรค็ แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ 
และมหาวิทยาลัยออตตาวา แห่งประเทศ
แคนาดา ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือของ
องค์การอนามัยโลก

สื่อการเรียนการสอนทางไกล 
นี้  ได ้ทรงเปิดใช้อย่างเป็นทางการ  
ณ ส�านักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization - WHO) 
ภาคพื้ น เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้  
กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อต้นปี 

พ.ศ. 2556 และมกีารประกาศให้สถาบนั
วิจัยจุฬาภรณ์ เป็น WHO Regional 
Training Centre for Chemical Safety 
อีกด้วย

ทั้งนี้  ได ้มีการทดลองใช ้สื่อการ 
เรียนการสอนทางไกลนี้กับผู้ร่วมฝึกอบรม 
144 คน จาก 19 ประเทศ และในการประชุม
ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการ
บริหารจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ 
(Strategic Approach to International 
Chemicals Management - SAICM) ครั้งที่ 
4 นี้ ได้มีการคัดเลือกโครงการท่ี SAICM 
สนับสนุนให ้ได ้รับรางวัลโครงการท่ีด ี
ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยการ 

ลงคะแนนของผู้ท่ีเข้าร่วมประชุม SAICM 
Most Outstanding Quick Start Programme 
Project ซึ่งโครงการพัฒนาสื่อการเรียน 
การสอนทางไกล (eDLT) ด้านการประเมิน
ความเสี่ยงจากสารเคมีและการบริหาร
จัดการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัลโครงการที่ดีที่สุด 
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งนี้ 

นบัเป็นความภาคภมูใิจอกีสิง่หนึง่
ของประเทศ และเป็นก้าวส�าคญัอย่างย่ิง 
ต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภยัต่อสขุอนามยัของมวลมนษุยชาติ 
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

การฝึกอบรมระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยการ
สนับสนุนจากส�านักงานความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) 
ในโครงการพระราชด�ารเิพือ่ความร่วมมอื
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ
กับต่างประเทศ จัดการฝึกอบรมนานาชาต ิ
ในหัวข้อ “Detection of Environmental 
Pollution, Testing and Screening of 
Toxicity” ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ –  
7 มนีาคม พ.ศ. 2557 ณ สถาบนัวจัิยจุฬาภรณ์ 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญงิมธุรส 
รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
ฝ่ายวิจัยและวิชาการ และหัวหน้าห้อง
ปฏิบัติการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม เป็น
วิทยากร ร ่วมกับวิทยากรรับเชิญจาก 
ต่างประเทศ ดร. Norbert Frank, ดร. Beate 
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Pfundstein และ ดร. Eva Frei จากศูนย์วจิยั
โรคมะเร็งแห่งเยอรมนี (German Cancer 
Research Center) สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

การอบรมในครั้งน้ี จัดขึ้นเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรทางการวิจัยด้าน 

พษิวทิยาสิง่แวดล้อมและการบรหิารจัดการ
สารเคมีทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
ผูเ้ข้ารบัการอบรมเป็นนกัศกึษาจากสถาบนั
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และจากนานา
ประเทศ อาทิ ราชอาณาจักรภูฏาน 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐรวันดา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย 
ศรีลังกา

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเยี่ยมชมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 
ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์  
ผู ้ช ่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
ฝ่ายวิจัย และหัวหน้าห้องปฏิบัติการ
เภสัชเคมี  เป ็นตัวแทนส�านักวิจัย  
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับ 
ศาสตราจารย์ ดร. Leiv K. Sydnes  
จากภาควชิาเคมี มหาวทิยาลัยเบอร์เกน 
(University of Bergen) ราชอาณาจักร
นอร์เวย์ 

ศาสตราจารย์ ดร. Sydnes เป็น 
ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านอนิทรย์ีเคมสีงัเคราะห์ 
และได้สร ้างองค์ความรู ้ใหม่ทางด้าน
อนิทรย์ีเคมสีงัเคราะห์มาอย่างต่อเนือ่ง ใน 
พ.ศ. 2547-2548 ได้ด�ารงต�าแหน่งประธาน
สหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต ์
ระหว่างประเทศ (International Union of 
Pure and Applied Chemistry - IUPAC) ซึง่
เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีบทบาท

ส�าคัญในการส่งเสริมความก้าวหน้าด้าน
เคมีในระดับสากล และให้ความร่วมมือ
ด ้านเคมีประยุกต ์ในด ้านต ่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ของมนุษยชาติ และเป็นองค์กร
หลกัในด้านการสร้างระบบมาตรฐานในการ
เรียกชื่อสารเคมีในระดับระหว่างประเทศ 

ศาสตราจารย์ ดร. Sydnes ได้เดนิทาง
มาเยี่ยมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษที่สถาบันมาแล้ว
หลายครั้ง ส�าหรับครั้งนี้ได้บรรยายพิเศษ
เรื่อง “Some New Heterocycles from 
Conjugated Acetylenic Ketones”  
ซึ่งเป ็นงานวิจัยที่ เกิดจากความสนใจ 
ทางวชิาการของ ศาสตราจารย์ ดร. Sydnes 
ในการศึกษาปฏิกิริยาของสารประกอบ
ประเภท Conjugated Acetylenic Ketones 
ตลอดระยะเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมา เนื้อหา
การบรรยายเป็นความรู ้ที่ได้จากการน�า
ปฏิกิริยานี้ไปประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์
สารประกอบอินทรีย์ชนิดใหม่ 

นอกจากนี ้ศาสตราจารย์ ดร. Sydnes 
ยังกล่าวถึงโอกาสในการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลัยเบอร์เกนด้วย
ว่า ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเพื่อขอรับทุน
การศึกษาในระหว่างท�าการศึกษาได้ 

จากนัน้ในวนัที ่7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส  
รจุริวฒัน์  รองประธานสถาบันวจัิยจุฬาภรณ์ 
ฝ่ายวิจัยและวิชาการ และหัวหน้าห้อง
ปฏิบัติการพิษวิทยาส่ิงแวดล้อม เป็น
ประธานเปิดการสมัมนาพเิศษ ในหวัข้อ 
“The Need for Innovative Transdisciplinary 

Research to Reduce Exposures and 
Disease Burden” วทิยากรในการสมัมนา 
คือ ดร. William A. Suk ผู้อ�านวยการ 
Center for Risk and Integrated Sciences 
และผู้อ�านวยการ Superfund Research 
Program สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Institute of 
Environmental Health Sciences - NIEHS) 
สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติสหรัฐอเมริกา 
(National Institute of Health - NIH) ซึง่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
และยงัด�ารงต�าแหน่งสมาชกิคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาต่างประเทศของสถาบันวิจัย 
จุฬาภรณ์ด้วย 

การสัมมนาในครั้งนี้ ดร. Suk ได้
กล่าวถงึปัญหาและผลกระทบจากมลพษิใน
สิง่แวดล้อมทีเ่กดิจากสารเคม ีกากสารเคมี
และขยะอเิล็กทรอนกิส์ ซึง่ส่งผลต่อสขุภาพ 
ปัจจุบันมีอุบัติการณ์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ หากก�าจัดโดย
การเผาท�าลายอย่างไม่ถกูวธิ ีจะปล่อยสาร
มลพษิท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพทัง้ในระยะ
สั้นและระยะยาว จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
สร้างโครงข่ายการวจิยัอนัจะน�าไปสูก่ารแก้
ปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
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ความตระหนักในเรื่องดังกล ่าว 
ท�าให้สหรัฐอเมริกาโดยสภาคองเกรสได้มี
การจัดตั้งกองทุน Superfund ด้วยการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเองและ
จากภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ 
ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และ
จัดท�าโครงการ Superfund Research 

Program ขึ้นใน พ.ศ. 2529 ซึ่งยังคง 
ด�าเนินงานจนถึงป ัจจุบัน เพื่อให ้ทุน
สนับสนุนการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมแก่มหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ รวมท้ังให้การสนบัสนนุการ
จัดการฝึกอบรมหรือการประชุมระหว่าง
ประเทศ เพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรู้และ
สร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ให้มาก
ขึ้น อันสอดคล้องกับกิจกรรมของสถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ์เป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นโอกาส
อันดีของการสร้างความร่วมมอืท้ังทางด้าน
วิชาการและด้านการวิจัยระหว่างกัน 

วันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 
ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์  
ผู ้ช ่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
และหัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี 
เป็นตัวแทนส�านักวิจัยในการต้อนรับ  
ดร. Raymond Horvath หวัหน้าฝ่ายพฒันา
โครงการวิจัย สถาบันโนวาร์ทิสเพื่อการ
วิจัยโรคเขตร้อน (Novartis Institute for 
Tropical Diseases) สาธารณรฐัสงิคโปร์ 

ดร. Horvath เป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านเภสชัเคม ีซึง่เป็นสาขาทีม่คีวามส�าคญั
ในการออกแบบ สังเคราะห์ และปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมี เพื่อพัฒนาเป็น
สารส�าคัญท่ีแสดงฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีน่า
สนใจ และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมมากขึ้น 

ส�าหรับการน�ามาใช ้ เป ็นยารักษาโรค 
นอกจากนี้ ดร. Horvath ยงัมีประสบการณ์
ในการท�างานวจิยัทีห่ลากหลายอันเก่ียวข้อง
กับงานค้นคว้าและวิจัยทางยา 

ในการมาเยีย่มสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์
ครัง้นี ้ดร. Horvath ได้บรรยายพเิศษในเรือ่ง 
“Topology I I  CRF-1 Receptor 
Antagonists” โดยได้กล่าวถึงงานวิจัยที่
เกีย่วกบัการคดิค้นและพฒันาสารออกฤทธิ์
ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงต่อตัวรับสัญญาณ
ชนิด corticotropin releasing factor-1 
(CRF-1 receptor) ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่
การค้นพบยารักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบ
ประสาทส่วนกลาง 

การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ. 2557 

หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

และยา ส�านักวจัิย สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ 

จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “Enhanced 

Characterization of Recombinant 

Glycoprotein” โดยมี ดร. มยุรี เฟื่องทอง 

หวัหน้าแผนกปฏบิติัการชวีวตัถ ุหน่วยวจิยั

และวิ เคราะห ์คุณภาพอาหารและยา  

เป็นวิทยากรร่วมกับ ดร. Robin Philip  

ผู้จัดการฝ่าย LC/MS Solutions Development 

บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส ์(ประเทศไทย) 

จ�ากัด 
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วัตถุประสงค ์ของการอบรมเชิง
ปฏิบัติการนี้คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
นักวิจัยของส�านักวิจัยให้มีความรู ้ความ
ช�านาญในการวิเคราะห์โครงสร้างของ
โปรตีน ซึ่งเป็นกระบวนการส�าคัญในการ
สร้างและผลิตสารชีววัตถุเพื่อประโยชน ์
ในทางยา โดยในภาคทฤษฎีเป ็นการ
บรรยายถึงหลักการและวิธีการวิเคราะห์
คุณสมบัติ การพิสูจน์อัตลักษณ์ และการ
วิเคราะห์คุณลักษณะทางโครงสร้างของ
โปรตีน รวมถึงโครงสร้างของหมู่น�้าตาล 
ที่เกาะอยู่บนโมเลกุลโปรตีนนั้น 

ส�าหรับภาคปฏิบัติ เป็นการสาธิต 
วิธีการใช้และการวิเคราะห์โปรตีนด้วย
เครื่อง Liquid Chromatography-Mass 
Spectrophotometer (LCMS) ซ่ึงเป็น 
เครื่องมือในการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
และวิ เคราะห ์ โครงสร ้างทางเคมีที่มี
ประสิทธิภาพสูง

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557  
ส�านักวิจัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “Use of Laboratory Animals in 

Scientific Research” แก่นักศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ สาขาวิชา 
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเคมี
ชีวภาพ โดยมี อาจารย์ สพ.ญ. วันทนีย์ 
รัตนศักดิ์ ที่ปรึกษาหน่วยสัตว์ทดลอง 
สพ.ญ. ลลนา พนิตนันท์ สัตวแพทย ์
ของหน่วยสัตว์ทดลอง และ ดร. นิลุบล 
ปาริชาติธนกุล นักวิจัย ห้องปฏิบัติการ
ชีวเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากร 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่หน่วยสัตว์
ทดลองของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับ 
การรับรองจากหน่วยงานระดับสากล 
Associat ion for Assessment and 
Accreditation of Laboratory Animal Care 
International (AAALAC International) ใน

ด้านมาตรฐานการดูแลสัตว์ทดลองบน 
พื้นฐานของสวัสดิภาพสัตว์และคุณภาพ 
ผลงานวิจัย จึงได้มีการฝึกอบรมหัวข้อ 
ดงักล่าวแก่นกัศกึษา เพือ่ส่งเสรมิและสร้าง
นักวิจัยที่มีความรู ้ในเรื่องมาตรฐานการ
ดแูลสตัว์ทดลองอย่างมจีรยิธรรมตามหลกั
ปฏบิตัริะดบัสากล และการด�าเนนิงานวจิยั
ที่ใช้สัตว์ทดลองอย่างมีคุณภาพตามหลัก
การปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการ หรือ 
Good Laboratory Practice (GLP) 

คลินิกลอยฟ้า ครั้งที่ 12 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย

หน่วยงานทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและ

เอกชนกว่า 9 แห่ง ร่วมงานคลินิกลอยฟ้า 

ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นโดย รถไฟฟ้า บีทีเอส 

ระหว่างวนัที ่22 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

โดยมี นางมาริสา สมบัติบูรณ์ หัวหน้า 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

ร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งเป็นตัวแทนรับ 

มอบของทีร่ะลกึจาก ดร. อาณัต ิอาภาภิรม 

ประธานกรรมการฝ่ายจัดการ รถไฟฟ้า 

บีทีเอส

ความร่วมมือกันตรวจสุขภาพให้แก่

ผู้ประชาชนท่ีมาใช้บริการในปีนี้ แบ่งเป็น

โซนสถานีสุขภาพต่างๆ ได้แก่ สถานีมะเร็ง 

สถานีเบาหวาน สถานีหัวใจ สถานีตา 

สถานีกระดูกและข้อ สถานีแพทย์แผนไทย 

สถานกีารแพทย์แผนตะวนัออก และสถานี

รักตับ โดยทุกสถานีได้จัดโปรแกรมการ

ตรวจสุขภาพส�าหรับโรคท่ีมีความเสี่ยงสูง 

และเป ็นป ัจจัยก ่อให ้เกิดโรคร ้ายแรง 

ในอนาคตของชาวเมืองในยุคปัจจุบัน 

กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นการประสานงานกัน 

เพื่ อร ่ วมกันช ่ วย เหลือสั งคมในการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตด ้านสาธารณสุข 

ให้แก่ประชาชน

ส�าหรบัโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ ได้ร่วม

จัดคลินิกประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง  
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ผ่านแบบสอบถามระบบคอมพิวเตอร์  

ซึ่งจัดอยู่ในโซนสถานีมะเร็ง ให้บริการ

ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งแก่

ประชาชนที่เข้ามารับบริการรวมจ�านวน 

396 ราย แบ่งเป็นชาย 73 ราย และหญิง 

323 ราย ปรากฏผลว่าส่วนใหญ่ คือ  

255 ราย อยู่ในระดับความเสี่ยงปกติ 
ระดับปานกลาง 114 ราย และมีผู้อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงสูง 27 ราย 

อีกทั้งยังพบว่า ประชาชนที่รับ
บริการ มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค
มะเร็งตับ 18 ราย มะเร็งปอด 8 ราย 

มะเรง็ศรีษะและล�าคอ 7 ราย และมะเรง็
ตับอ่อนอีก 2 ราย 

ท้ังนี้  แพทย์และพยาบาลได้ให ้
ค�าแนะน�าในเบื้องต้น พร้อมท้ังช้ีแนะ
แนวทางการตรวจรักษาเพิ่มเติม ท่ีต้อง
อาศัยเครื่องมือท่ีทันสมัย ร่วมกับการ
วางแผนการรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้
ประชาชนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวใช้ชีวิต
อย่างระมดัระวงั และสมควรได้รบัการตรวจ
อย่างละเอียดที่โรงพยาบาลใกล้เคียง หรือ
โรงพยาบาลท่ีมีความช�านาญในการรักษา
โรคมะเร็งต่อไป

นอกจากนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  
ยงัได้จดักจิกรรมเสวนา “ฉลากโภชนาการ” 
ที่หน ้าคลินิกประเมินความเสี่ยงโรค 
มะเร็งด้วย โดย คุณวัชรพล ขุนอินทร์  
นักโภชนาการจาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
เป ็นผู ้ ร ่ วมให ้ความรู ้ เกี่ ยวกับฉลาก
โภชนาการ และการบริโภคอาหารมี
ประโยชน ์  ที่จะช ่วยให ้ห ่างไกลจาก 
โรคมะเร็ง กิจกรรมดังกล่าวได้รับความ
สนใจเป ็นอย ่างดีจากผู ้มารับบริการ 
ในหน่วย ที่ร ่วมสนุกสนานกับการเล่น 
เกมตอบค�าถามแจกรางวัล ขณะรอ 
การตรวจของคลินิกประเมินความเส่ียง 
โรคมะเร็ง 

โครงการตรวจรักษามะเร็งล�าไส้ใหญ่ระยะที่ 2 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่ )  
ขอเชิญผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่ระยะที่ 2 
อายุระหว่าง 20 – 65 ปี สัญชาติไทย เข้า
ร่วมโครงการบ�าเพ็ญพระกุศล “โครงการ
ตรวจรักษามะเร็งล�าไส้ใหญ่ระยะที่ 2 
โดยใช้รหัสพันธุกรรมเฉพาะบุคคล”  
ในโอกาสวนัคล้ายวนัประสติู ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ-
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตั้งแต ่วันที่  
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

ผู้ป่วยที่สนใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  
0-2576-6600-05 ในวนัและเวลาราชการ
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม 

สถาบนับณัฑติศกึษาจฬุาภรณ์ ได้รบั
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบสาม จากส�านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) น�าโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร. สุมนต์ สกลไชย ประธานกรรมการ 
ผู ้ประเมินภายนอก พร้อมด้วย ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ กัลยา แสงเดือน และ 
รองศาสตราจารย์ ดร. กัญญดา อนุวงศ์ 
เมื่อวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

ภายหลังการประเมิน เสร็ จ ส้ิน  
คณะผู้ประเมินได้แจ้งผลการประเมินต่อ 
ผู ้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ซึ่ง
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพรอบสาม ด้วยค่าเฉลี่ย  
19 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.50 ซึ่งเป็นคะแนน 
ในระดับดี โดย สมศ. จะยืนยันรับรองผล 
อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง 

การฝึกอบรม “Safety in Science Education” ครั้งที่ 3

เพื่อสนองพระด�าริของเจ ้าฟ ้า 
นักวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ 
อัครราชกุมารี ผู้ทรงเป็นองค์นายกสภา
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ พันธกิจ
ประการหนึ่งของสถาบันบัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ์จึงเป็นการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม สถาบันได้จัดโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Safety in Science 
Education” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดย 
ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  
พ.ศ. 2555 ในหวัข้อ “Chemical Safety and 
Waste Management” และครั้งล่าสุดเมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อ 
“Management of Chemical and Waste” 

การฝึกอบรมทั้ง 3 ครั้ง ให้ความ
ส�าคัญกับการบริหารจัดการสารเคมี 
และของเสียอย่างปลอดภัย ทั้งนี้เพราะ 
สถาบันเล็งเห็นถึงความส�าคัญของความ
ปลอดภัยโดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการเคมี

และชีววทิยาของโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีในขณะ
ปฏิบัติงาน จึงสมควรมีมาตรการด้านการ
จัดการทั้ งสารเคมีและของเสียที่ เป ็น
มาตรฐานสากล 

การอบรมใน 2 ครั้งแรกได้รับความ
สนใจจากครูและอาจารย์วิทยาศาสตร์เป็น
อย่างดี ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง  
ในครั้งที่ 3 นี้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
จึงได้เน้นหัวข้อที่ตรงตามความต้องการ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อครั้งที่ผ่านมา 
และเป็นการจัดอบรมร่วมกับสถาบันวิจัย
จฬุาภรณ์ และศนูย์ความเป็นเลศิด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา คณะวิทยากร
ประกอบด้วย คณะของผูช่้วยศาสตราจารย์
สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อ�านวยการศูนย์การ
จัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ
ของ ดร. พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์ และ 
ดร. ชาญศกัดิ ์ทองซ้อนกลีบ อาจารย์ประจ�า 
สาขาวิชาเคมีชีวภาพ ของสถาบันบัณฑิต
ศึกษาจุฬาภรณ์ 

เนื้อหาของการอบรมเน้นที่การ
บริหารจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
การจัดเก็บสารเคมี ระบบการปล่อยและ
ก�าจดัของเสยีหรอืน�า้เสยีจากห้องปฏบิตักิาร

อย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุ
และท�าให้ผูป้ฏบิตังิานท�างานอย่างปลอดภยั
ในห้องปฏิบัติการเคมี ซึ่งถือเป็นหัวใจ
ส�าคัญ นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานต่างๆ 
ของคณะวิทยากร 

ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมครัง้นี ้นอกจาก
มีครูวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนกว่า 26 แห่ง 
และอาจารย์จากมหาวทิยาลัยและบคุลากร
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนอกีกว่า 10 แห่ง
แล้ว ยงัมนีกัวจิยัจากสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ 
ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ด้วย
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ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุน 

“มูลนิธิจุฬาภรณ์” 

สามารถสนับสนุนได้ด้วยวิธี ดังนี้

	 เงินสด น�าส่งโดยตรงที่ ฝ่ายการเงิน  
มูลนิธิจุฬาภรณ์ ชั้น 2 อาคารบริหาร 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งรับ 
ใบเสร็จรับเงินได้ทันที

	 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์ 
เลขที่บัญชี 026-2-52296-1 บัญชี 
ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
รามาธิบดี และส่งหลักฐานการบริจาค
ไปที่ โทรสาร 0-2553-8527 เพื่อรับ 
ใบเสร็จรับเงิน

	 สั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ในนาม 
มูลนิธิจุฬาภรณ์ และส่งหลักฐานทาง
ไปรษณีย์ไปท่ีมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อรับ 
ใบเสร็จรับเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ 

โทรศัพท์ 0-2553-8555 ต่อ 8697

“มูลนิธิจุฬาภรณ์”ช่วยเหลือพี่น้องชำวไทย ผู้เจ็บป่วย ผู้ยำกไร้ และ

ด�ำเนนิงำนศกึษำวจิยัด้ำนวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ เพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม

จัดท�ำโดย มูลนิธิจุฬำภรณ์  ท่ีปรึกษำ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์ เกษม วัฒนชัย เลขำธิกำรมูลนิธิจุฬำภรณ์ และ         
คณะผู้บริหำรสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ และสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์  คณะผู้จัดท�ำ ส่วนประชำสัมพันธ์ 
ส�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


