สืบสานพระราชปณิธาน
“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเปนกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ ไว้ ให้บริสุทธิ”
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มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.
เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรใน
ชนบทห่างไกลคมนาคมทั่วประเทศ ทรงพบว่าพื้นที่เหล่านั้นยังขาดแคลนบริการทางการแพทย์
ราษฎรเมื่อเจ็บป่วยก็ไม่มีโอกาสได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเหมาะสม จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี หรือ พอ.สว. ขึ้นใน พ.ศ.
๒๕๑๒ หน่วยแพทย์นี้ปฏิบัติงานโดยอาสาสมัคร ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสายสนับสนุน โปรดให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ตามเสด็จเสมอ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๖ ทรงเริ่มนำระบบการสื่อสารทางวิทยุ รับ - ส่ง มาใช้ให้
คำปรึกษาและรักษาผู้ป่วย ซึ่งเรียกว่า “แพทย์ทางอากาศ” หรือ “แพทย์ทางวิทยุ”
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเล็งเห็นว่ากิจการและดำเนินการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประสบผลและเป็นคุณประโยชน์อย่าง
มหาศาล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๑ ล้านบาท
เป็นทุนแรกเริ่มจดทะเบียน ตั้งเป็น “มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.)” เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ทรงรับตำแหน่งเป็นนายิกากิตติมศักดิ์
เมื่อเสด็จสวรรคตแล้ว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ ต่อมา

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ พอ.สว.
๑. จัดหาและส่งเสริมให้แพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาลป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารหรือห่างไกลคมนาคม หรือท้องถิ่นที่คณะกรรมการ
กำหนด
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สื่อสาร

๒. จัดให้มีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดารโดยสั่งการรักษาทางเครื่องมือ
๓. ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๔. ดำเนินการอื่นๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
๕. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

จังหวัด พอ.สว.

ปัจจุบันมูลนิธิ พอ.สว. ดำเนินกิจกรรมใน ๕๑ จังหวัด พอ.สว. โดยใช้การแบ่งเขต
ตามเขตการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
เขต ๒ นครนายก
เขต ๓ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด จันทบุรี ระยอง
เขต ๔ ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
เขต ๕ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
เขต ๖ ขอนแก่น เลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร หนองบัวลำภู
เขต ๗ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครพนม มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร
เขต ๘ ตาก
เขต ๙ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ น่าน อุตรดิตถ์
เขต ๑๐ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน
เขต ๑๑ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่
เขต ๑๒ สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
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กิจกรรมของมูลนิธิ พอ.สว.

๑. งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จัดหาอาสาสมัครสายการแพทย์และสาธารณสุข
และสายสนับสนุนไปปฏิบัติงานรักษา ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน
และเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมหรือในที่ที่มีปัญหาสาธารณสุขใน ๕๑
จังหวัด พอ.สว.
๒. งานรักษาเฉพาะโรคที่มูลนิธิ พอ.สว. กำหนด ให้การรักษาโรคต่างๆ โดยการผ่าตัด
ได้แก่ ตาต้อกระจก ปากแหว่ง-เพดานโหว่ ปลูกแก้วตาเทียม ใส่กายอุปกรณ์แขน - ขาเทียม
ฟันคุด หัวใจรูห์มาติกและหัวใจพิการแต่กำเนิด และโรคไตซึ่งมีภาวะไตวายขั้นสุดท้ายและรักษา
ด้วยการเปลี่ยนไตจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
๓. งานฝึกอบรม แบ่งเป็นการฝึกอบรมตามแผนงานของจังหวัด พอ.สว. และการฝึก
อบรมซึ่งสำนักงานมูลนิธิ พอ.สว. เป็นผู้ดำเนินการ
๔. งานทันตสาธารณสุข พอ.สว.
๕. โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาดอยตุงด้านสาธารณสุข
๖. โครงการทดลองแพทย์ทางโทรศัพท์ พอ.สว. ให้การรักษาพยาบาลและช่วยเหลือ
ผู้ป่วยที่อยู่ท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล โดยใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องมือติดต่อแพทย์ เพื่อสั่งการรักษา
แก่ผู้ป่วยซึ่งมารับบริการที่สถานีอนามัย
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๗. กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ทุกวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ได้แก่ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในจังหวัด
พอ.สว. การรณรงค์รักษาสุขภาพปากและฟัน การรณรงค์รักษาโรคต่างๆ ด้วยการผ่าตัด เช่น
โรคตาต้อกระจก และโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ฯลฯ
๘. กิจกรรมเพื่อโดยเสด็จพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ ๖ พฤษภาคม ได้แก่ การออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ในจังหวัด พอ.สว. การรณรงค์รักษาโรคต่างๆ ด้วยการผ่าตัด เช่น โรคตา
ต้อกระจก และโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ฯลฯ
๙. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร
เป็นโครงการเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานจากโรคในช่องปาก
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โครงการทันตกรรมพระราชทาน
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงสร้างรากฐานวิชา
ทันตแพทยศาสตร์ของไทย พระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้แก่ศาสตราจารย์ พ.ท.สี สิริสิงห
และพระราชทานพระราชูปถัมภ์แก่ ศาสตราจารย์ พ.อ. หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ทั้งสองศึกษาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา เมือ่ สำเร็จการศึกษาแล้วได้เป็นกำลัง
สำคัญการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
แห่งแรกของประเทศไทย
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พระราชปณิธาณของสมเด็จพระบรมราชชนกที่จะพัฒนาการทันตแพทย์ได้สืบสานสู่
พระราชวงศ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามพระยุคลบาท
ทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทุนการศึกษา ชื่อ ทุนสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ แก่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ในพุทธศักราช ๒๕๑๒ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพบว่า ราษฎรที่อยู่
ห่างไกลคมนาคมในถิ่นทุรกันดารมักจะได้รับทุกข์ทรมานจากโรคฟัน และขาดการดูแลรักษาที่
ถูกต้อง ซึ่งปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันของประชาชนจำเป็นต้องได้รับการดูแลตั้งแต่วัยเด็ก
เมื่อโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามเสด็จ จึงมีทันตแพทย์ร่วมตามเสด็จเป็น
อาสาสมัครด้วยทุกครั้ง
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ทรงพระเมตตาแก่ ทั น ตแพทย์ อ าสายิ่ ง นั ก
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างเครื่องมือ และประดิษฐ์เก้าอี้ทำฟันมีน้ำหนักเบา
ใช้งานได้สะดวก นอกจากนี้ยังพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่วงการทันตแพทย์เป็นอเนก
ประการ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงสื บ สานพระราชกรณี ย กิ จ ด้ า นการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข ทรงเอือ้ อาทรห่วงใยประชาราษฎร์ในด้านทันตสุขภาพ จึงโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์
พระราชทานและทันตแพทย์ที่ตามเสด็จให้บริการรักษาด้านทันตกรรมแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส
ต่อมา ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้ง “หน่วยทันตกรรมพระราชทาน” พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จัดฉายภาพยนตร์
ส่วนพระองค์เพื่อรวบรวมรายได้จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
สมทบกับงบประมาณแผ่นดินสร้างอาคารเรียนปฏิบตั กิ ารคลินกิ และการวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์
และพระราชทานทุน “อานันทมหิดล” สาขาทันตแพทย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๓๕ เป็นต้นมา
เมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. ทรงสนับสนุนกิจกรรมทางด้านทันตกรรม
บำบัด และการให้ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขศึกษาแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร
เพื่อสนองพระราชปณิธาน คณาจารย์ บุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนมากได้เป็นอาสาสมัครสมาชิกของ พอ.สว. และได้ร่วมทำกิจกรรมของมูลนิธิอย่าง
สม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง
หน่ ว ยแพทย์ พ ระราชทานเพื่ อ ตรวจรั ก ษาประชาชน จั ด ทำโครงการเฝ้ า ระวั ง ทั น ตสุ ข ภาพ
โครงการแปรงฟันหลังอาหารในโรงเรียน ฯลฯ และโปรดเกล้าฯ ให้คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ เพื่อตรวจรักษานักเรียนในโครงการ
พระราชดำริและประชาชนทั่วไป และออกหน่วยเคลื่อนที่ในโอกาสที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร
ในท้องถิ่นทุรกันดาร ทรงพระราชดำริให้ทางคณะฯ ดำเนินการโครงการส่งเสริมป้องกันและ
การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์แบบครบวงจร เพื่อลดปัญหาและจำนวนโรคในช่องปากและระบบ
ขบเคี้ยวของราษฎรและนักเรียนในโครงการพระราชดำริ
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มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้านต่างๆ เช่น ค่ายา
ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการ
ผ่าตัดเปลี่ยนไต นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย ตลอดจนสนับสนุนทุนศึกษา
ต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่แพทย์โรคไต รวมทั้งการอบรมพยาบาลไตเทียม เพื่อพัฒนา
ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ และเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตที่ถูกต้องแก่ประชาชน
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ มี ๕ ประการ ดังนี้
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะ
รวมทั้งการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายด้วยเครื่องไตเทียม และการผ่าตัดเปลี่ยนไต
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคไตและทางเดินปัสสาวะ
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๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อทำให้การรักษาและป้องกันโรคไต
และทางเดินปัสสาวะเป็นผลดียิ่งขึ้น
๔. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตและทางเดินปัสสาวะ
๕. ร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับองค์การการกุศลอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ
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การดำเนินการช่วยเหลือของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นช่วยเหลือสนับสนุน
และส่งเสริมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตให้ได้ผลดีที่สุดที่จะทำได้ ได้แก่
สนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะ โดยการ
๑. ให้การรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
๑.๑ จัดตั้ง “หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย” ๕ แห่ง รักษาผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งละ
๑,๐๐๐.๐๐ บาท
		 - หน่ ว ยไตเที ย มมู ล นิ ธิ โ รคไตแห่ ง ประเทศไทย ณ ตึ ก กั ล ยาณิ วั ฒ นา
โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดดำเนินการเมื่อ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ปัจจุบันมีเครื่องฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม จำนวน ๕๘ เครื่อง	
		 - หน่ ว ยไตเที ย มมู ล นิ ธิ โ รคไตแห่ ง ประเทศไทย ณ โรงพยาบาลศิริราช
(ห้องกัลยาณิวัฒนา) เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ปัจจุบันมีเครื่องฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๒๔ เครื่อง
		 - หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ กองแพทย์หลวงพระบรม
มหาราชวัง ก่อตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ปัจจุบันมีเครื่องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
จำนวน ๑๖ เครื่อง
		 - หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ กองแพทย์หลวง สวน
จิตรลดา ก่อตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ปัจจุบันมีเครื่องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
จำนวน ๒๔ เครื่อง
		 - หน่ ว ยไตเที ย มมู ล นิ ธิ โ รคไตแห่ ง ประเทศไทย ณ ตึ ก ศรี สั ง วาลย์
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ปัจจุบันมีเครื่องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๘ เครื่อง
๑.๒ สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลต่างๆ และเพิ่มเติมเครื่อง
ไตเทียม, เครื่อง CAVH, เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง (CRRT) รวมทั้งระบบ
น้ำ RO และระบบน้ำเคลื่อนที่ (Portable RO) ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน
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๑.๓ จัดตั้ง “หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา” เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา
และเพื่อให้มีหน่วยไตเทียมครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๓๘ แห่ง ใน ๓๔ จังหวัด
โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จไปทรง
เปิดหน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทัง้ ได้จดั สรรเครือ่ งไตเทียม จำนวน ๒๗๓ เครือ่ ง, เครือ่ ง
CAVH จำนวน ๑ เครื่อง, เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง (CRRT) จำนวน
๓ เครื่อง, ระบบน้ำ RO จำนวน ๕๒ เครื่อง และระบบน้ำเคลื่อนที่ (Portable RO) จำนวน
๖ เครื่อง
๒. จัดสรรค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศกว่า ๑๐๐ แห่ง
เป็นเงินกว่า ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ให้การสนับสนุนการผ่าตัดเปลี่ยนไต โดยการ
๓.๑ สนับสนุนคณะแพทย์และโรงพยาบาลจัดตั้งโครงการผ่าตัดเปลี่ยนไต จำนวน
๑๔ แห่ง
๓.๒ สนับสนุนช่วยเหลือค่าผ่าตัดเปลี่ยนไตให้แก่ผู้ป่วยที่ขัดสนรายละ ๕๐,๐๐๐.๐๐
บาท 	
๓.๓ ช่วยเหลือค่ายากดภูมิคุ้มกันหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไตแก่ผู้ป่วย ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๔๑ นับถึง พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วจำนวน ๓๕๔ ราย เป็นเงินกว่า ๒๐
ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งใช้จากเงินพระราชทาน “ทุนการกุศลสมเด็จย่า” และเงินส่วนพระองค์
ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้
พระราชทานให้แก่มูลนิธิฯ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่ง
ใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้จัดทำ “โครงการเปลี่ยนไตถวายเป็นพระกุศล ๘๐ พรรษา สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ผ่าตัดเปลี่ยนไตให้แก่
ผู้ป่วยที่ยากไร้ในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ๒๐ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยทำการผ่าตัดเปลี่ยนไตรวม ๑๗๓ ราย
พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดทำ “โครงการเปลี่ยนไตถวายเป็นพระราชกุศล ๘๐ และ ๘๔ พรรษา”
เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ ปี ในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ผ่าตัด
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เปลี่ยนไตให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ๒๓ แห่ง ระหว่างวันที่
๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
นอกจากจะให้การสนับสนุนการให้การรักษาผู้ป่วยโรคไตโดยตรงแล้ว มูลนิธิฯ ยังเห็น
ความสำคัญของการพัฒนาความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ที่ต้องให้การรักษาและ
พยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ที่จะต้องมีความรู้ก้าวทันโรค และต้องนำความรู้นั้นมา
ดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มูลนิธิฯ จึงให้การสนับสนุนทุนศึกษาอบรม
แก่แพทย์และพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งงานวิจัยด้วย
๔. ส่งเสริมการจัดทำตำราและหนังสือ “ตำราโรคไต” และหนังสือ “พยาธิวิทยาของ
โรคไต” รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ผลงานวิจัย เป็นเงิน ๒,๒๑๒,๐๐๐.- บาท
๕. สนับสนุนการมาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการแพทย์ด้านอายุรศาสตร์โรคไตในประเทศ
ไทยแก่แพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการ
แพทย์กับประเทศเพื่อนบ้าน
นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยและประชาชน
ทั่วไปทาง “วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย” และสื่อมวลชนต่างๆ ทุกสาขา รวมทั้ง
จัดประชุมวิชาการสำหรับประชาชนเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นมา
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มูลนิธิถันยรักษ์
มูลนิธิถันยรักษ์ เป็นมูลนิธิสุดท้ายที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จดั ตัง้ เมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยทรงตระหนักว่า ผูห้ ญิงไทย
ที่เป็นมะเร็งเต้านมมีจำนวนสูงมาก และต้องทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงและใช้เวลานาน เป็นการบั่นทอนกำลังกายกำลังใจของผู้ป่วยและ
ครอบครัว ถ้าผู้หญิงไทยมีโอกาสได้เข้าใจถึงอันตรายจากโรคมะเร็ง และรู้จักวิธีดูแลป้องกัน
ตนเองให้ถูกต้อง สามารถค้นพบก้อนมะเร็งและรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ก็สามารถลดอัตรา
การเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคนี้ได้ ทำให้ผู้หญิงไทยมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้น
ดังนั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานเงินจาก “ทุนการกุศลสมเด็จย่า” จำนวน ๑๒ ล้านบาท เป็นทุนก่อตั้งมูลนิธิ
พระราชทานชื่อว่า “ถันยรักษ์” และทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์
และสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธาน
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มู ล นิ ธิ ถั น ยรั ก ษ์ ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ถั น ยรั ก ษ์ ขึ้ น ที่ โ รงพยาบาลศิ ริ ร าช เพื่ อ เป็ น สถานที่
ตรวจวินิจฉัยเต้านม เป็นศูนย์อิสระที่ดำเนินงานโดยใช้เงินจากมูลนิธิ และได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลศิริราชในเรื่องสถานที่และแพทย์จากคณะต่างๆ มูลนิธิฯ ได้นำเงินพระราชทานและ
เงินบริจาคไปจัดซือ้ เครือ่ งเอกซเรย์เต้านมแมมโมแกรม เครือ่ งอัลตราซาวนด์ และเครือ่ งตรวจเจาะ
ชิ้นเนื้อที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้น นอกจากนี้ ศูนย์ถันยรักษ์ยังได้เผยแพร่ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม
และการตรวจเต้านมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ฝึกอบรมรังสีแพทย์และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค
ทัว่ ประเทศตามพระราชปณิธานทีจ่ ะให้ผหู้ ญิงไทยรอดพ้นอันตรายจากโรคมะเร็งเต้านม โดยได้รบั
ความรู้ความเข้าใจและการป้องกันตัวเองที่ถูกต้อง รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยจากศูนย์ถันยรักษ์
โดยเท่าเทียมกัน
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ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีแนวพระดำริที่ทรง
เห็นแก่ประโยชน์ของราษฎรเป็นที่ตั้ง พระราชปณิธานนั้นได้ถ่ายทอดไปยังพระราชวงศ์ ดังที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระดำรัสในการก่อตั้ง
ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ว่า
“ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง
และเป็นการยกระดับการรักษาให้ได้มาตรฐานสากล ช่วยพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
รวมถึงการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทัดเทียมนานา
ประเทศ สมดังที่ข้าพเจ้าได้ตั้งปณิธานไว้”
ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง เป็นหน่วยงานในสังกัดของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ก่อกำเนิดขึ้นจากพระปณิธานแน่วแน่ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงก่อตั้งศูนย์แห่งความเป็น
เลิศทางวิชาการขึ้นเพื่อช่วยประเทศชาติพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล สามารถ
ให้การบำบัดรักษาโรคมะเร็งได้ผลดีทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้วที่มีความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ด้านนี้
นอกจากทรงสอนนักศึกษาแพทย์และพยาบาลด้านความรู้พื้นฐานของการเกิดมะเร็ง ใน
ฐานะศาสตราจารย์ประจำของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ยังได้
ทรงวางรากฐานดำเนินการวิจัยโรคมะเร็งมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยทรงรับเป็น
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็ง ดำเนินการ
วิจัยเพื่อค้นคว้าหาสารเคมีที่มีคุณสมบัติฆ่าเซลล์มะเร็ง ป้องกันการเกิดมะเร็ง และศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของยีนส์ที่ทำให้เกิดมะเร็งหรือยีนส์ที่ระงับการเกิดมะเร็งในโรค
มะเร็งซึ่งพบบ่อยในประชากรไทย
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นอกจากนี้ ยังทรงวางนโยบายให้มีการจัดโครงการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งครบวงจร
ทรงจัดตั้ง “คลังชีววัตถุโรคมะเร็ง” (Tumor Bank) สำหรับมะเร็งชนิดที่พบมากในประชากรไทย
ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลว่าในอนาคตชิ้นเนื้อเหล่านี้ บางชนิดจะหาได้ยาก และการตัดชิ้นเนื้อ
มะเร็งซึ่งเป็นวิธีการรักษาด้านศัลยกรรมจะลดน้อยลง คลังชีววัตถุโรคมะเร็งนี้ย่อมจะมีค่าต่อการ
ศึกษาวิจัยในระดับโมเลกุล นำไปสู่วิธีการรักษาในแนวใหม่ รัฐบาลได้สนับสนุนด้านงบประมาณ
และนักวิจัยจากสถาบันและองค์กรระหว่างประเทศให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งยังมีการจัด
กิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ด้านโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง
ศูนย์ฯ ถึงขั้นสมควรพัฒนาไปยังระยะที่สอง คือ การจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทาง และดำเนิน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้เป็น
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ซึ่งนำการวิจัยทางคลินิกมารองรับการตรวจวินิจฉัย การรักษา และบำบัด
โรคมะเร็ง ร่วมกับฐานการวิจัยทางชีวการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร ให้ได้วิธีการ
รักษาที่ได้ผลมากขึ้น จัดการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่แพทย์ทั่วประเทศ
เป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงจัดตั้งศูนย์แห่งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร
ที่ทำการศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
กำหนดเปิดให้บริการในพุทธศักราช ๒๕๕๑
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ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ในโอกาสฉลอง ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศถวายพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญ
ด้านวัฒนธรรมระดับโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๓๖ ในฐานะทรงมีผลงานดีเด่น
ต่อมนุษยชาติ และทรงอุทิศพระองค์เพื่อความก้าวหน้าทางการศึกษา ทรงใช้ความรู้เพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ
รัฐบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติไปจัดแสดง
ณ สำนักงานใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส และที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วนำกลับ
มาหมุนเวียนจัดแสดงในประเทศไทย จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๖ จึงมอบนิทรรศการชุดนี้ให้แก่คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลใน
สมัยนั้น ได้อนุมัติให้จัดตั้ง “ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก” เป็นพิพิธภัณฑสถานจัดแสดง
นิทรรศการถาวรพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเทิดพระเกียรติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าสำหรับแพทย์
พยาบาล นั ก เรี ย นแพทย์ และประชาชนผู้ ส นใจ โดยมอบหมายให้ ง านจดหมายเหตุ แ ละ
พิพิธภัณฑสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ รับผิดชอบดำเนินงาน
นิทรรศการถาวรดังกล่าวแสดงเนื้อหาพระราชประวัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระราชประวัติ
ด้านการศึกษา พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะและพระราชนิพนธ์ การทรงงาน พระราชกรณียกิจ
ทางการแพทย์ การสาธารณสุขและเภสัชศาสตร์ การปรับปรุงการศึกษาแพทยศาสตร์ พระราช
กรณียกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลศิริราช พระราชกรณียกิจที่เป็นคุณูปการด้านการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุข
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สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ทรงพระกรุณาเสด็จมาทอดพระเนตรห้องสมเด็จพระบรมราชชนกเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗
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พุทธศักราช ๒๕๔๘ นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติมีปัญหาการเสื่อมสภาพ
นอกจากนี้จากการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเอกสารจดหมายเหตุ ทำให้ค้นพบ
ข้อมูลและภาพสำคัญเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมราชชนกเพิ่มขึ้น งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงดำเนินการปรับปรุงนิทรรศการและการจัดแสดง
ภายในห้องสมเด็จพระบรมราชชนก แล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๔๙
ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก จัดแสดงเอกสารและวัตถุภณั ฑ์เกีย่ วกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อาทิ
• เครื่องมือแพทย์ส่วนพระองค์
• พระฉายาลักษณ์
• เอกสารจดหมายเหตุสำเนาลายพระหัตถ์
• สำเนาสมุดทรงงาน วิชาทหารเรือ แพทยศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์
• พระรูปหล่อสมเด็จพระบรมราชชนก ในงานฉลอง ๗๒ ปี โรงพยาบาลศิริราช
• เหรียญที่ระลึกและของที่ระลึกเนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราช
สมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
• เหรียญและประกาศนียบัตรรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
• ปลาบู่มหิดล
• ธงที่ระลึกวันมหิดล
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ภายในห้องสมเด็จพระบรมราชชนกยังจัดแสดงสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกเนื่องในงานฉลอง
๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระนิพนธ์และของ
ที่ระลึกที่เกี่ยวข้องในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
นอกจากนั้น ยังจัดแสดงเอกสารและวัตถุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับประวัติพัฒนาการของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลศิริราช เช่น
• ที่ระลึกงานท้องสนามหลวง ปี ๑๒๔๙ (กล่องที่ระลึกงานพระราชทานเพลิง
พระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์)
• เข็มอุปการคุณกิตติมศักดิ์
• พระพุทธบูชาและพระเครื่องที่ระลึก จัดสร้างในโอกาสต่างๆ ของโรงพยาบาล
ศิริราช
• เหรี ย ญที่ ร ะลึ ก และเหรี ย ญกษาปณ์ ที่ ร ะลึ ก จั ด สร้ า งในโอกาสต่ า งๆ ของ
โรงพยาบาลศิริราช
• เหรียญรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมหลักสูตรแพทยศาสตร์ หัวเข็มขัด เข็มกลัด
เครื่องแบบนักศึกษา
• ของที่ระลึกในงานฉลอง ๗๒ ปี ๘๔ ปี ๑๐๐ ปี และ ๑๒๐ ปีศิริราช
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ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก เปิดให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ภายใน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และประชาชนผู้สนใจ เข้าศึกษาเยี่ยมชมได้ทุกวัน เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ แต่สามารถติดต่อขอเข้าชมได้ล่วงหน้าในกรณีเป็น
หมู่คณะ) และเปิดบริการเข้าเยี่ยมชมในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิดโรงพยาบาล วันมหิดล
นอกจากนั้น ยังเป็นสถานที่จัดงานแถลงข่าวผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมถ์ และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญ
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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