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ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย

 กลยุทธ์

 1 สร้าง สรรหา สนับสนุน และคงไว้ซึ่งนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

 2 สร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัย เพื่อเป็นผู้นำาในเวทีระดับชาติ

       และนานาชาติ

 3 สนับสนุนงานวิจัยที่มีความสำาคัญ เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและ

     สังคมโลก

 4 นำาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่า เพื่อพัฒนาศักยภาพใน

       การแข่งขันทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน

 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่ิงเอ้ืออำานวยต่อการวิจัยอย่างครบวงจร

 6 สร้างคลังความรู้ และระบบเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนและสากล
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หาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งขึ้นในรูปแบบมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีการ

บริหารงานแบบราชการ  ดำาเนินงานด้านการเรียนการสอน  วิจัย  บริการวิชาการ

และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ตามรูปแบบเดียวกันกับสถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติ

มาเป็นเวลาหลายสิบปี บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลมีวัฒนธรรมการวิจัยที่ดี

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะงานวิจัยทางสาขาแพทยศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเห็นได้ชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลเป็นจำานวนสูงสุด และ

ได้รับการอ้างอิงในวงวิชาการ (Citation) สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณูปการให้แก่วงการวิชาการ

ของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 นับจากวันที่ 17 ตุลาคม 2550 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศพระราช-

บัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร

มหาวิทยาลัยจากส่วนราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ และสอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงวาระการดำารงตำาแหน่งของผู้บริหารชุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 

2550 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  เป็นอธิการบดี  

และได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลงานวิจัยและการบริหารงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัย จึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการด้านการ

วิจัยของมหาวิทยาลัย  ให้สอดคล้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่น

จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก และเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  (Research Intensive       

University) โดยฝ่ายวิจัยได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานดังนี้
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 1. กำาหนดกรอบนโยบาย 

  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย

ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Research Steering Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรง-

คุณวุฒิจากองค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งผู้แทนจากแหล่งทุน และผู้บริหาร

สถาบันต่างๆ จากภายนอก เพื่อทำาหน้าที่พิจารณานโยบายและยุทธศาสตร์ ทิศทาง

การพัฒนาด้านการวิจัยและกรอบการดำาเนินงานบริหารจัดการทุนวิจัยของ

มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้าทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ และ

ได้มีการกำาหนดยุทธศาสตร์การวิจัยเป็นรูปเล่มที่ชัดเจน 

 2. การกำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย 

  มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำาคัญเรื่องการวิจัยเป็นยุทธศาสตร์

อันดับหน่ึง โดยกองบริหารงานวิจัยได้จัดทำาร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยจาก

การจัดประชุมระดมสมองของผู้บริหารระดับส่วนงาน นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก

ส่วนงาน ดังนี้

   2.1 การประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การ

วิจัย จำานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 และ วันที่ 14 มีนาคม 2551

   2.2 การประชุมผู้บริหารส่วนงานและนักวิจัย ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 

   2.3 การประชุมร่วมกับศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ  

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ซึ่งได้มีการเผยแพร่สื่อสารไปยังทุกส่วนงาน ทั้งระดับ

บริหารและระดับปฏิบัติการ 

   2.4 การนำากรอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนาด้านการวิจัย 

เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551
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 รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์การวิจัยมีดังนี้

  นโยบายการวิจัย

   1) ส่งเสริมการสรรหา  สร้างและรักษานักวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง     

ให้มีการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการทำาวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้เกิดการ

พัฒนาผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในวงวิชาการ

   2) ส่งเสริมการสร้างส่ิงเอ้ืออำานวยความสะดวกและทรัพยากร

ต่างๆ รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนงาน

วิจัยคุณภาพในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล

   3) สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยแบบบูรณาการ โดยสร้างทีม

นักวิจัยและกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยร่วมระหว่างคณะ/สถาบัน เพื่อให้

เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด

   4) สนับสนุนการวิจัยท่ีสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติ 

และความต้องการของแหล่งทุนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะ

เป็นภาครัฐ เอกชน หรืออุตสาหกรรม โดยยึดมั่นในหลักการเป็นมหาวิทยาลัยที่มี

อิสระทางวิชาการ

   5) ส่งเสริมการสร้างระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

และกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและนำาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

   6) ให้การสนับสนุนทุนวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

   7) พัฒนาระบบการสื่อสารและการส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรม

การวิจัยสู่สาธารณชนให้เกิดการนำาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
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  กลยุทธ์การวิจัย 

    ได้จัดทำาให้สอดคล้องกับนโยบายโดยทำาการระดมสมองผู้บริหาร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย  มีรายละเอียดดังนี้

   1)  สร้าง สรรหา สนับสนุน และคงไว้ซึ่งนักวิจัยที่มีคุณภาพ

ระดับสากล

   2) สร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัย เพ่ือเป็นผู้นำาในเวที

ระดับชาติและนานาชาติ

   3) สนับสนุนงานวิจัยที่มีความสำาคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมไทยและสังคมโลก

   4) นำาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่า เพื่อพัฒนา

ศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน

   5) พัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเอื้ออำานวยต่อการวิจัย

อย่างครบวงจร

   6) สร้างคลังความรู้ และระบบเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน

และสากล

 3. ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย  

      มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำาเนินงานที่สำาคัญหลายประการ ได้แก่

  3.1 การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานของกองบริหารงานวิจัย จาก

เดิมมี 5 งาน ซึ่งปฏิบัติงานแบบแยกส่วน ได้แก่ งานธุรการ งานนโยบายและแผน

งานวิจัย งานส่งเสริมและประยุกต์งานวิจัย งานสารสนเทศงานวิจัย และงานพัฒนา

และเผยแพร่งานวิจัย มาเป็นงานที่มีการปฏิบัติงานแบบองค์รวมและบูรณาการ

ร่วมกันมากขึ้น เป็นงานบริหารและส่งเสริมการวิจัย งานบริหารจัดการเงินทุนวิจัย 

และงานบริหารจัดการข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย รวมถึงให้ความสำาคัญกับระบบ

งานส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน แยกเป็นงานอิสระจากการบริหารทุนวิจัยเพื่อ

ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีการบริหารจัดการแยกจากกองบริหารงานวิจัย  แต่

อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของอธิการบดี
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  3.2 การเปล่ียนแปลงวิธีการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีมีการทดลองในคน  

มีการวางระบบ รูปแบบ วิธีการพิจารณา และจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ

เพื่อขอคำารับรองตามหลักเกณฑ์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามหลักสากล ร่วมมือกับบัณฑิต-

วิทยาลัยในการจัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัย จำานวน 

3 ชุด คือ

   1) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัย

มหิดล ชุด A (ชุดกลาง)

   2) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัย

มหิดล ชุด B (ชุดสายสังคมศาสตร์)

   3) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัย

มหิดล ชุด C (ชุดสายพยาบาลศาสตร์)

  3.3 การบริหารจัดการเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย  แต่

เดิมมหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ 4 ประเภท ดังนี้ 

   1) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่  

   2) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง 

   3) ทุนส่งเสริมนักวิจัยหลังปริญญาเอก    

   4) ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย  

  โดยในปี 2551 มีการเพิ่มประเภทของทุนส่งเสริมการวิจัยที่ใช้

เงินรายได้มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของ

นักวิจัยแต่ละระดับ ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพของบุคลากร  โดยมี

การตั้งทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้น ดังนี้

   1) ทุนส่งเสริมนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentorship) มีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำาการที่เพิ่งเริ่มทำาวิจัยและต้องการนักวิจัยพี่เลี้ยง  

เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้คำาแนะนำาและควบคุมกำากับดูแลโครงการวิจัยให้ทำาการวิจัยได้

สำาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเน้นเป้าหมายการพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นสำาคัญ และ

มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ หรือมีผลงานในลักษณะอื่น

ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ เพื่อสร้างบันไดอาชีพนักวิจัย และเป็นการ

พัฒนาอาจารย์ประจำาการให้มีความชำานาญในสายงานด้านวิชาการ
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   2) ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทุน สนับสนุนโครงการวิจัย

ที่เกิดจากความร่วมมือของนักวิจัยระหว่างสถาบันภายในมหาวิทยาลัยกับภายนอก

มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังในประเทศและต่างประเทศเพ่ือก่อให้เกิดการวิจัยข้ามศาสตร์

แบบบูรณาการ (Multidisciplinary Research) สนับสนุนการวิจัยที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของภาครัฐ/ชุมชน ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยมีการร่วมมือกัน

ในการกำาหนดโจทย์วิจัยและมีหน่วยงานร่วมทุน โดยมีการเจรจากับหน่วยงานร่วม

ทุนตั้งแต่เริ่มโครงการ ได้แก่ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อนำาผลผลิต

งานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สามารถนำาไปใช้ประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม 

และสามารถตีพิมพ์ในระดับชาติ และ/หรือจดสิทธิบัตร และ/หรือได้สิ่งประดิษฐ์ที่

มีนวัตกรรมสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการร่วมทุนกับสำานักงานคณะ-

กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

จัดตั้งทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์

   3) ทุนสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัย (Research Cluster) เพื่อ

พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัย 

ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาร่วมกันทำางานวิจัยแบบที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 

(Goal-Oriented) เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากลให้มีจำานวนมากขึ้น 

รวมถึงสร้างผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการเป็นสาขาใหม่ เกิดการสร้างนักวิจัย

รุ่นใหม่ เพื่อสานต่อการทำางานอย่างต่อเนื่องที่ครบวงจร เกิดเครือข่ายงานวิชาการ

ในแนวราบที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงระหว่างคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัย และภายนอก

มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มอำานาจต่อรองในการแสวงหา

ทุนวิจัยและความสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน/ชุมชนและภาค

อุตสาหกรรมอันจะนำามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศ 

เป็นผู้นำาในการสร้างสุขภาวะแก่สังคม

   4) ทุนอุดหนุนในการพัฒนาบุคลากรไปเสนอผลงานทางวิชาการ 

ณ ต่างประเทศ  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่

สาธารณะและสังคมโลก
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  3.4 การสร้างเครือข่ายผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีประสานงานวิจัยภายใน

มหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการประชุมรองคณบดี/รองผู้อำานวยการ ทุกส่วนงานที่

กำากับดูแลฝ่ายวิจัยของส่วนงานทุก 3-4 เดือน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหาร

งานวิจัย เป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในเรื่องการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งยังมีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่

ระดับปฏิบัติการ โดยการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยจากทุกส่วนงาน  โดยมี

การประชุมผู้ประสานงานในระดับปฏิบัติการทุก 4 เดือน เพื่อให้รับทราบนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และจัดฝึกอบรม

ให้ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดอบรมสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย

ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล และผลงานที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) การจัดอบรม

การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ  NRPM Online เป็นต้น

  3.5 การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้

มีข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรภายใน

และผู้สนใจจากภายนอกทั้งในและต่างประเทศเพื่อเข้ามาศึกษาและหาความรู้จาก

มหาวิทยาลัย

 4. วิธีการจัดสรรเงินทุนวิจัย โดยใช้หลักการ Performance-based Research 

Funding 

  โดยพิจารณาจากศักยภาพและผลงานของส่วนงาน นำามาจัดสรร

เงินทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้กับส่วนงาน โดยพิจารณาและให้นำ้ำาหนัก

จากข้อมูล 4 ส่วน คือ จำานวนผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation Index) 20 %, จำานวน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  30 %, จำานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ 10 %, จำานวนผลงาน

วิจัยที่ตีพิมพ์ 40 % 
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 5. การวางระบบบริหารจัดการเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย  

  มีการประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารเงิน

อุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2551 ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2551  ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบ

บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการส่งเสริมการสร้าง

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อให้การบริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับจาก

ภายในประเทศและต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส มี

การควบคุมและตรวจสอบได้ อีกทั้งเอื้ออำานวยต่อการพัฒนาความเป็นเลิศทางการ

วิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีการวางหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย จัดทำาเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้

  5.1    หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย

 พ.ศ. 2551 

  5.2   หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนและค่าใช้สอยในการ 

บริหารเงินอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551

  5.3 หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพิจารณาการวิจ ัย

ของมหาวิทยาลัย และส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 เพื่อนำามาพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย

 6. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  

  จัดตั้งศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อบริหารจัดการงานด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา และจัดตั้งศูนย์พัฒนาปัญญาคม  เพื่อดูแลงานด้านการบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัย

 7. การจัดอบรมอาจารย์ประจำาการและอาจารย์ใหม่ 

  ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้

มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยมหาวิทยาลัยจัดอบรมเผยแพร่

ความรู้ด้านจริยธรรมในหลายหัวข้อ อาทิเช่น การร่าง Standard Operating Procedure 

การเขียนผลงานวิจัยโดยมิให้ละเมิดผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) เป็นต้น

 นับได้ว่าปี 2551 นี้เป็นปีแห่งการปรับปรุงระบบบริหารงานวิจัยและขยาย

กิจการวิจัย ส่งเสริมนักวิจัยให้มีจริยธรรมนำาการวิจัย
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เงินทุนวิจัย

 ในปีงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 

จำานวน 1,509 โครงการ โดยมีงบประมาณที่ดำาเนินการไปแล้ว เป็นจำานวนเงิน 

1,327,191,126 บาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2551)

ผลงานวิจัย

 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ประจำาปี 2551 มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากลอย่างต่อเน่ือง ระหว่างปี 2540-2551 

มีจำานวนดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
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ข้อมูลจากฐานข้อมูล ISI   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552

Year

No. 

Articles 

Cited 

Number of Times Cited 

TotalYear 

1999 

Year 

2000 

Year 

2001 

Year 

2002 

Year 

2003 

Year 

2004 

Year 

2005 

Year 

2006 

Year 

2007 

Year 

2008

2009 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66

2008 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 928

2007 635 0 0 0 0 0 0 0 0 226 1,700 3,029

2006 596 0 0 0 0 0 0 0 228 1,171 1,915 4,313

2005 551 0 0 0 0 0 0 297 1,335 1,802 1,993 6,464

2004 506 0 0 0 0 0 174 1,123 1,522 1,702 1,871 7,264

2003 486 0 0 0 0 101 732 1,207 1,147 1,194 1,228 6,179

2002 369 0 0 0 82 477 810 865 833 890 884 5,265

2001 351 0 0 67 409 630 627 723 674 645 690 4,804

2000 322 0 69 439 690 728 671 807 677 629 639 5,682

1999 295 120 524 781 769 796 729 696 670 665 609 6,658

Total 4,557 120 593 1,287 1,950 2,732 3,743 5,718 7,086 8,924 11,789 50,652

และมีผลงานวิจัยประเภท Articles ที่ได้รับการอ้างอิงทางวิชาการในฐานข้อมูล ISI 

ดังนี้

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล ในปี 2551 

 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยรวม 61 รางวัล โดย

จำาแนกเป็นระดับนานาชาติ 13 รางวัล ระดับชาติ 37 รางวัล และระดับสถาบัน         

11  รางวัล
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 จากการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานวิจัยควบคู่ไปกับการ

พัฒนาองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่โดดเด่น

เป็นประโยชน์ต่อชาติและสังคมโลก ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 1. งานวิจัยด้านโรคไข้เลือดออก  

  1.1 การผลิตวัคซีนไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกเด็งก่ีเกิดจากเชื้อไวรัส

เด็งกี่ 4 ชนิด มียุงลายเป็นพาหะนำาโรคและเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ 

โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน สถานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำาเนินการวิจัยและพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเช้ือเป็นท้ัง 4 ชนิด 

(Live Attenuated Tetravalent Dengue Vaccine) จำานวน 2 ชุด โดยเพาะเลี้ยงในเซลล์

พิเศษ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการพัฒนาเชื้อวัคซีนของมหาวิทยาลัยมหิดลเอง มีการนำา

วัคซีนต้นแบบไปทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในอาสาสมัครผู้ใหญ่

และผู้เยาว์รวม 300 คน องค์การอนามัยโลกได้แต่งต้ังคณะกรรมการระหว่างประเทศ

ให้เป็นผู้ประเมินและติดตามผลงานตลอดมาร่วม 12 ปี มหาวิทยาลัยมหิดลได้จด

สิทธิบัตรวัคซีนชุดแรกที่ European Patent Office โดยมอบให้บริษัทอุตสาหกรรม

แห่งหนึ่งของทวีปยุโรปดำาเนินการพัฒนาการผลิต ต่อมาโครงการฯได้พัฒนาวัคซีน

ไข้เลือดออกเด็งกี่ชุดที่ 2 ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบ ทั ้งในระดับหลอดทดลองและสัตว์ทดลองและมีคุณสมบัติต่างๆ 

ดีกว่าวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่ชุดแรก มีการรายงานให้องค์การอนามัยโลกส่งผู้แทน

ไปตรวจสอบและได้รับคำาแนะนำาให้ทำาการพัฒนาสู่ขั้นตอนการเตรียมเชื้อวัคซีน

ต้นแบบใน GMP Facilities เพื่อเชื่อมโยงกับฝ่ายผลิตระดับอุตสาหกรรมต่อไป 

เชื่อว่าแนวทางนี้จะทำาให้มีวัคซีนที่ได้ผ่านการประเมินในมนุษย์เพื่อนำาไปสู่การขึ้น

ทะเบียนยาโดยเร็ว  
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  1.2 การศึกษาค้นหายีนมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับพยาธิกำาเนิดของโรค   

ไข้เลือดออก ได้ค้นหายีนหรือกลุ่มยีนในคนไทยที่มีบทบาทในพยาธิกำาเนิดของโรค

ไข้เลือดออก โดยใช้เทคโนโลยีทางจีโนมและโปรตีโอมิกส์ร่วมกันตรวจสอบว่ายีน

หรือกลุ่มยีนท่ีมีผลต่อพยาธิกำาเนิดของโรคไข้เลือดออก เพ่ือเข้าใจถึงพยาธิกำาเนิดและ

กลไกการเกิดโรคไข้เลือดออก และค้นหาตัวบ่งช้ีและพยากรณ์โรค (biomarkers) เพื่อให้

ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่ชัดเจนและละเอียดยิ่งขึ้น นับเป็นการสร้าง

นวัตกรรมที่นำามาสู่การค้นพบวัคซีนป้องกันโรคและยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพ

ดียิ่งขึ้นในอนาคต สามารถพัฒนาผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก และพัฒนาวิธี

หรืออุปกรณ์  ชุดตรวจวินิจฉัยโรค (diagnostic test or kit) ที่มีประสิทธิภาพดี และ

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  1.3 การวิจัยหาสารป้องกันไวรัสไข้เลือดออกจากแบคทีเรียในเซลล์

ยุงลาย เป็นนวัตกรรมใหม่ในการป้องกันและรักษาโรคโดยไม่ต้องพึ่งสารสังเคราะห์ 

โครงการวิจัยนี้ผ่านการคัดเลือกจากมูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ ภายใต้ โครงการ  

แกรนด์ ชาเลนจ์ เอ็กซโพเรชั่นส์ (Grand Challenges Explorations) เป็นโครงการเดียว

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็น 1 ใน 104 จากท้ังหมดประมาณ 4,000 โครงการ  

คณะผู้วิจัยได้ทำาการวิจัยเกี่ยวกับยุงพาหะและเชื้อไวรัสในยุงพาหะเพื่อหาวิธีควบคุม

อยู่ก่อนแล้ว และได้พบแนวทางการคิดค้นนวัตกรรมใหม่สำาหรับโรคไข้เลือดออก

ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีการป้องกันหรือรักษา จากการค้นคว้าพบว่าในเซลล์ของ

ยุงลายบางชนิดจะมีแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับเซลล์แบบพึ่งพาอาศัย (Endosymbiosis) 

ป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสไข้เลือดออกจู่โจมเข้าไปในเซลล์ยุงลาย จึงได้ตั้งสมมุติฐานว่า 

แบคทีเรียโวบาเกีย (Wolbachia) ที่อยู่ร่วมกับเซลล์ของยุงลายบางชนิดจะผลิตและ

หลั่งสารบางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่เซลล์ของยุงเอง โดยทดลองศึกษา

เปรียบเทียบระหว่างยุงท่ีมีแบคทีเรียโวบาเกียและยุงท่ีไม่มีแบคทีเรียชนิดน้ี หลังการใส่

เชื้อไวรัสไข้เลือดออกเข้าไป ผลที่ได้พบว่า ยุงที่มีแบคทีเรียดังกล่าวในเซลล์มีอัตรา

การติดเชื้อต่ำามาก
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 2. โรคมาลาเรีย  

  ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาต้านมาลาเรีย

หลายชนิดร่วมกัน สำาหรับเช้ือมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมและไวแวกซ์ ท้ังท่ีเป็นชนิดใหม่

ซึ่งใช้เวลานานกว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนยาเพื่อนำามาใช้ และชนิดเก่าที่มีจำาหน่าย

ในท้องตลาดมาใช้ร่วมกัน โดยพยายามศึกษาหาสูตรสำาเร็จที่มีจำานวนยาและขนาด

ยาที่เหมาะสม เพื่อที่จะใช้ได้ง่าย และมีประสิทธิภาพดี การศึกษาหาสูตรยาร่วมที่ได้    

ตีพิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว ได้แก่ Artesunate + Mefloquine (pre-packed), Artesunate และ 

Dihydroartemisinin Rectal Suppository + Mefloquine, Artemether + Lumefantrine, 

Atovaquone + Proguanil, Dihydroartemisinin + Piperaquine, Dihydroartemisinin + 

Napthoquine + Trimethoprim, Artemisinin + Piperaquine เป็นต้น
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 3. โรคไข้หวัดนก 

   กลุ่มวิจัยไข้หวัดนกของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำาเนินการต่อเนื่อง

มาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2547 โดยใน

ระยะเริ่มต้นงานวิจัยเน้นที่การศึกษาลักษณะต่างๆของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ที่

ระบาดในประเทศไทย เช่น ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะทางแอนติเจน ความไว

ต่อยาต้านไวรัส ความรุนแรงในการก่อโรค และลักษณะทางระบาดวิทยาเบื้องต้น 

โดยเฉพาะการติดเชื้อจากคนไปคน โดยกลุ่มวิจัยได้ร่วมงานกับสำานักระบาดวิทยา

ในการค้นพบการติดเชื้อจากคนไปคนซึ่งเป็นการรายงานครั้งแรกในโลกสำาหรับเชื้อ 

H5N1 นี้ นอกจากนี้ยังได้ทำาการศึกษาพยาธิกำาเนิดของโรคไข้หวัดนกในคน โดยได้

รายงานการตรวจทางพยาธิวิทยาของผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ และได้ค้นพบและรายงาน

ตำาแหน่งที่มีการติดเชื้อไวรัส H5N1 ในร่างกายมนุษย์ว่าเป็นเซลล์บุถุงลมปอด ซึ่ง

ช่วยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการก่อโรคในมนุษย์มีความชัดเจนขึ้น 

  งานวิจัยในระยะต่อมาเน้นศึกษาวิวัฒนาการของไวรัสและระบาดวิทยา 

เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของการปรับตัวของไวรัสให้เข้ากับมนุษย์ และการดำารงอยู่

และการแพร่เชื้อในสัตว์ชนิดต่างๆ โดยในแง่การปรับตัวของไวรัสนั้นกลุ่มวิจัยได้

ศึกษาการกลายพันธุ์ของไวรัสที่อาจทำาให้ไวรัสติดเชื้อและแพร่เชื้อในคนได้ดีขึ้น 

เพื่อที่จะสามารถระวังป้องกันการเกิดเชื้อที่อาจทำาให้เกิดการระบาดใหญ่ในคนได้

ดีข้ึน และสำาหรับด้านระบาดวิทยาน้ันกลุ่มวิจัยได้ศึกษาการติดเช้ือและศึกษาลักษณะ

ทางพันธุกรรมของเชื้อที่แยกได้ในแต่ละปีในพื้นที่ระบาดซำ้าซากและได้ค้นพบว่า 

ไวรัสที่ก่อการระบาดในแต่ละปีนั้นเป็นไวรัสที่แฝงตัวอยู่ในพื้นที่ระบาด  และจาก

การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไวรัสบ่งชี้ว่าไวรัสที่แฝงตัวอยู่ใน

พื้นที่ระบาดน่าจะมีจำานวนไม่มากนักและอาจเป็นเป้าหมายที่อาจสามารถกำาจัดให้

หมดไปได้ ซึ่งได้นำาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการวางแผนกำาจัดเชื้อให้หมด

ไปจากประเทศ

ภาพแสดงเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในชิ้นเนื้อจากปอดผู้ป่วย 

(หัวลูกศรชี้) ซึ่งเป็นเซลล์บุถุงลม (type II alveolar epithelial cells) 

ย้อมด้วยแอนติบอดีจำาเพาะต่อโปรตีนของไวรัส ติดสีนำ้าตาลแดง
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 4. โรคธาลัสซีเมีย   

  ได้ทำาการศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติของยีนที่ทำาให้เกิด

โรคธาลัสซีเมียชนิดต่างๆ ในคนไทย ซ่ึงนำาไปสู่การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์โดยวิธี

การตรวจหาความผิดปกติของยีนได้เป็นกลุ่มแรกในประเทศ การตรวจวินิจฉัยทารก

ในครรภ์ได้ตั้งแต่อายุครรภ์มีความสำาคัญอย่างยิ่ง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

ในการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมีย นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง   

ความผิดปกติของยีนและอาการของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีความรุนแรงของโรค

แตกต่างกัน (genotype-phenotype interaction) ผลงานวิจัยทางคลินิก ทำาให้ได้ข้อมูล

ใหม่ว่าผู้ป่วยธาลัสซีเมียมีโอกาสเป็นโรคติดเช้ือไวรัส แบคทีเรีย ตลอดจนเช้ือราต่างๆ 

มากกว่าคนปกติและยังพบปัญหาออกซิเจนในเลือดต่ำา ซ่ึงเก่ียวข้องกับการอุดตันของ

หลอดเลือดแดงท่ีปอด โดยเฉพาะในผู้ป่วยท่ีตัดม้ามแล้ว งานวิจัยน้ีได้นำาไปสู่การศึกษา

ต่อจนพบความผิดปกติในระบบการแข็งตัวของเลือด ทำาให้ทราบว่าผู้ป่วยธาลัสซีเมียจะ

มีปัญหาเก่ียวกับการแข็งตัวของเลือดเร็วกว่าของคนปกติ (hypercoagulation) ความรู้

ดังกล่าวได้นำาไปสู่การให้ยาท่ีป้องกันการจับตัวของเกร็ดเลือด อาทิ แอสไพริน ในการ

ป้องกันและรักษาภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำาการวิจัยเก่ียวกับการรักษาผู้ป่วยให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ได้มีการทดสอบยาต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) หลายชนิด เช่น 

วิตามินอี โคเอ็นซัยม์ คิว (Q10) และสารสกัดจากขม้ิน (curcumin) ในการป้องกันการ

เกิดการทำาลายของผนังเซลล์และอวัยวะต่างๆด้วยอนุมูลอิสระ (free radicals) และได้

ศึกษาผลการกระตุ้นการสร้างฮีโมโกลบิน เอ๊ฟ ด้วยยาไฮดรอกซียูเรีย (hydroxyurea) 

และศึกษาปัญหาภาวะเหล็กเกินและประโยชน์ท่ีได้จากการใช้ยาขับธาตุเหล็ก ขณะน้ีได้

มีการขยายผลการวิจัยเบ้ืองต้นเก่ียวกับยาขับเหล็กเม็ดรับประทานไปสู่การผลิตยาขับ

เหล็กโดยองค์การเภสัชกรรม ซ่ึงมีราคาถูก คุณภาพดีและจะนำามาใช้รักษาผู้ป่วยธาลัส-

ซีเมียต่อไป
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 5. โครงการวิจัยด้านโปรติโอมิกส์ 

  การศึกษาวิเคราะห์ชนิด ปริมาณ และหน้าท่ีของโปรตีนหลายชนิด

พร้อมกันอย่างเป็นระบบ เป็นวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ซ่ึงเกิดข้ึนหลังจากท่ีมีการศึกษา

หาลำาดับยีนท้ังหมดในมนุษย์และส่ิงมีชีวิตอ่ืน จึงมีนักวิทยาศาสตร์จำานวนมากนำาเอา

เทคโนโลยีทางด้านโปรตีโอมิกส์มาประยุกต์ใช้ศึกษาชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต รวมทั้ง

พยาธิสรีรวิทยาและพยาธิกำาเนิดของโรคในผู้ป่วย หน่วยโปรตีโอมิกส์ทางการแพทย์ 

ได้รับการอนุมัติให้จัดต้ัง เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยสังกัดสถานส่งเสริม

การวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากการดำาเนินงาน

ที่ผ่านมามีโครงการวิจัยด้านโปรตีโอมิกส์อยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 1) การพัฒนาเทคนิค

ด้านโปรตีโอมิกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) การประยุกต์ใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์

ในการศึกษาโรคไตชนิดต่างๆ และ 3) การประยุกต์ใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ในการ

ศึกษาโรคอื่นๆ ในมนุษย์ เช่น โรคเบาหวาน โรคติดเชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต         

โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น โดยมีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ชั้นนำาระดับนานาชาติมากกว่า 60 เรื่อง  ภายในระยะเวลา 5 ปี (นับตั้งแต่ พ.ศ. 2548 

ก่อนจัดต้ังหน่วยฯ) จากผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเหล่าน้ี ทำาให้บุคลากรของหน่วยฯ ได้รับ

รางวัลต่างๆ มากมายท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากน้ีหัวหน้าหน่วยฯ 

ยังได้รับเชิญให้เป็นบรรณาธิการให้กับวารสารและตำาราต่างประเทศ หลายฉบับ/เล่ม 

และยังมีบทบาทสำาคัญในการร่างมาตรฐานในการทำางานวิจัยด้านโปรตีโอมิกส์ใน

ตัวอย่างไตและปัสสาวะสำาหรับนักวิจัยทั่วโลก โดยข้อมูลจากงานวิจัยเหล่านี้แสดง

ให้เห็นว่าโปรตีโอมิกส์เป็นศาสตร์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในงานวิจัยทางการแพทย์ นำามา

สู่องค์ความรู้ใหม่ ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในโรคต่างๆ ของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ โปรตีโอมิกส์ยังเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการค้นหาตัวบ่งช้ีโรค (biomarkers)    

เป้าการรักษาชนิดใหม่ (new therapeutic targets) และวัคซีนป้องกันโรคท่ียังป้องกัน

ไม่ได้หรือได้ผลยังไม่ดีพอ ซ่ึงท้ังหมดดังกล่าวอาจนำามาสู่การวินิจฉัยโรคท่ีรวดเร็วและ

แม่นยำามากข้ึน รวมท้ังผลการรักษาท่ีดีข้ึน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และการป้องกันโรค

อย่างมีประสิทธิผลมากข้ึนในอนาคต
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 6. ชีววิทยาของเซลล์ต้นกำาเนิดและเซลล์ต้นกำาเนิดบำาบัด (Stem Cell Biology 

and Stem Cell Therapy) 

  โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาชีววิทยาของเซลล์ต้นกำาเนิด  ศึกษาการประยุกต์ใช้เซลล์ต้นกำาเนิดทางคลินิก 

และเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เกิดจากความร่วมมือ

ของนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  งานวิจัยพ้ืนฐานเก่ียวกับเซลล์ต้นกำาเนิด มุ่งเน้นการพัฒนาเซลล์ต้นกำาเนิด 

mesenchymal stem cell (MSC) และ endothelial progenitor cell (EPC)  MSC เป็น

เซลล์ต้นกำาเนิดท่ีสามารถเจริญเป็นกระดูก กระดูกอ่อน และเน้ือเย่ือไขมัน รวมท้ัง 

mesenchymal tissue อื่นๆ  มีรายงานว่า MSC จากไขกระดูกมีคุณสมบัติในการ

ป้องกันการเกิดภาวะ graft-versus-host disease ในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดเลือด  

คณะผู้วิจัยศึกษา MSC จากแหล่งอื่น ได้แก่ สายสะดือ รก เนื้อเยื่อ amnion และ 

Wharton’s jelly เปรียบเทียบกับ MSC จากไขกระดูก  โดยเฉพาะคุณสมบัติในการ

ลดปฏิกิริยา mixed lymphocyte culture ผลการศึกษา พบว่า MSC จากแหล่งอื่น 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะใช้แทน MSC จากไขกระดูกได้ 

  EPC มีความสำาคัญในการควบคุม vascular homeostasis และอาจ

มีผลต่อการหายของแผลและขบวนการ atherosclerosis ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

คณะผู้วิจัยศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 พบว่า EPC มีจำานวนน้อยกว่าในคนปกติ 

และพบว่าจำานวน EPC มีความสัมพันธ์ผกผันกับค่านำ้าตาลในเลือดและระดับ Hb 

A1C ผู้ป่วยที่ได้รับการควบคุมระดับนำ้าตาลดี มีจำานวน EPC เพิ่มขึ้น แต่ยังต่ำากว่า

ในคนปกติ  การศึกษาในหลอดทดลองพบว่า นำ้าตาลมีผลต่อ EPC ของคนปกติและ     

ผู้ป่วยเบาหวาน  รวมทั้งมีผลต่อ vessel-forming capacity ด้วย  
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 7. ผลงานวิจัยด้าน Cell Technology & Cell Therapy 

   แบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ งานวิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับการวินิจฉัย

ระดับเซลล์และโมเลกุลของโรคมะเร็งระบบโลหิต และงานวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูก

ถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดเลือดในประเทศไทย 

  7.1 งานวิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับการวินิจฉัยมะเร็งระบบโลหิต 

งานวิจัยของห้องปฏิบัติการมะเร็งระบบโลหิต มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและยกระดับ

การวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวของประเทศไทยให้ทัดเทียมสากล เน่ืองจากการวินิจฉัย

ในอดีตเน้นท่ีการตรวจดูลักษณะเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งการ

ตรวจดังกล่าวแม้จะช่วยในการวินิจฉัยเบื้องต้น แต่ก็มีข้อจำากัดเนื่องจากการแปล

ผลการตรวจขึ้นกับแพทย์ผู้อ่าน และมีความแปรปรวนค่อนข้างมาก จึงได้มุ่งเป้าที่

จะยกระดับการวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน โดยได้รับ

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิอานันทมหิดลเพื่อพัฒนาเทคนิค

การวินิจฉัยระดับเซลล์และโมเลกุล ดังนี้

    7.1.1 การวินิจฉัยระดับเซลล์โดยใช้โมโนโคลนัลแอนติบอดี

และโฟลซัยโตมิเตอร์ ได้ทำาการศึกษาแอนติเจนของเซลล์มะเร็งในคนไทยมากกว่า 

3,000 ราย และได้สร้างเครือข่ายการวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวกับโรงพยาบาลของ

กระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาล

ศูนย์สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลลำาปาง ฯลฯ 

   7.1.2 การวินิจฉัยระดับโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง ได้ดำาเนินการ

พัฒนาการวินิจฉัยระดับโครโมโซม ยีน และโปรตีนในมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยได้ทำาการ

วินิจฉัยโครโมโซมของเซลล์มะเร็งไปมากกว่า 1,500 ราย และได้พัฒนาเทคนิคการวินิจฉัย

ระดับยีนแล้วมากกว่า 6 ชนิด โดยค้นพบการกลายพันธ์ุใหม่  (novel mutation) ในคนไทย

มากกว่า 30 ชนิด ได้รายงานผลงานในวารสารนานาชาติที่มี impact factor ไปแล้ว 

กว่า 10 เรื่อง และกำาลังพัฒนางานด้านโปรตีโอมิคส์ 

  7.2 งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดเลือดในประเทศไทย 

ได้ริเริ่มการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดเลือดให้กับผู้ป่วยมะเร็งไขกระดูกที่เป็น

พังผืดสำาเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2543 และริเริ่มการใช้ purified 

haploidentical CD34+ stem cell ในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือด นอกจากนี้ ยังริเริ่มการ

ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดจากผู้ให้ที่ไม่ใช่พี่น้อง (unrelated donor) สำาเร็จเป็นครั้งแรก

ของโรงพยาบาลศิริราช โดยใช้ไขกระดูกจากชาวไต้หวัน และผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่และ

ปลอดจากโรคมะเร็งจนถึงปัจจุบันกว่า 5 ปีแล้ว
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 8. การศึกษาโรคอุบัติใหม่อุบัติซำ้า

  8.1 การจัดต้ังเครือข่ายวิจัย Emerging Bacterial Disease  โครงการวิจัยน้ี 

ประกอบด้วย นักวิจัยจากหลายหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงหน่วยงาน

วิจัยภายนอก ได้แก่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี-

ชีวภาพแห่งชาติ โดยได้ร่วมกันทำางานวิจัยในแบคทีเรียก่อโรคหลายชนิดที่เป็น

ปัญหาในประเทศไทยในกลุ่มโรคอุบัติใหม่ที่กำาลังมีอัตราการอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น เช่น 

แบคทีเรียก่อโรควัณโรค แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำาคัญโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

แบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น งานวิจัยจะเน้นในด้านการดื้อ

ต่อยาปฏิชีวนะในแบคทีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิด 

ได้ทำาการวิจัยท้ังในด้านระบาดวิทยา และในระดับโมเลกุลของกลไกการด้ือต่อยาต่างๆ 

นอกจากน้ียังศึกษาถึงกลไกการด้ือต่อนำ้ายาฆ่าเช้ือโรคท่ีใช้ในโรงพยาบาล 

  8.2 งานวิจัยเก่ียวกับวัณโรค  ซ่ึงกลับมาเป็นปัญหาอุบัติซำ้าในประเทศไทย

และนานาประเทศ เป็นปัญหาเรื่องเชื้อวัณโรคดื้อยา โดยเฉพาะเชื้อวัณโรคดื้อยา

หลายขนาน (Multidrug-resistant tuberculosis = MDR-TB)  ซึ่งเป็นเชื้อวัณโรคที่

อย่างน้อยดื้อต่อไรแฟมปิซิน (rifampicin) และไอโซไนอะซิด (isoniazid) ทำาให้เกิด

ผลกระทบทางสาธารณสุขอย่างมากในด้านการป้องกันและควบคุมวัณโรค ก่อปัญหา

ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และทำาให้ประเทศชาติสิ้นเปลืองงบประมาณในการดูแล

รักษาและการป้องกันสูงขึ้น

  คณะผู้วิจัยได้ศึกษาหาข้อมูลการผ่าเหล่าของยีนส์ในเชื้อวัณโรคโดย

เฉพาะ rpoB ยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาไรแฟมปิซิน ศึกษาในเชื้อวัณโรคดื้อยาหลาย

ขนานจากผู้ป่วยไทยจำานวนมากถึง 143 สายพันธุ์ สรุปข้อมูลชนิดการผ่าเหล่าของ

ยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาและพัฒนาวิธี Multiplex-allele–specific polymerase 

chain reaction หรือ MAS–PCR สำาหรับตรวจกรองหาเชื้อวัณโรคดื้อยาไรแฟมปิซิน

ให้ได้รวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและใช้ในการควบคุม

วัณโรคระยะยาว
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 9. โครงการ EGAT study  

  ในปีพ.ศ. 2528 ศาสตราจารย์สมชาติ โลจายะ ศาสตราจารย์วิชัย     

ตันไพจิตร และคณะ ได้ทำาการศึกษาร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย

ได้เก็บข้อมูลทางการแพทย์อย่างละเอียดของพนักงานการไฟฟ้าจำานวน 3,499 คน 

ประกอบด้วยการซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียด และการตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการ โดยประชากรที่ศึกษาครอบคลุมประมาณครึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมด 

ในปีพ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ปิยะมิตร ศรีธรา และคณะได้รับผิดชอบ

ในการดำาเนินโครงการอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ โดยได้เพ่ิมเติมกิจรรมความร่วมมือ

กับภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการ

วิจัยเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

  จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านชีวภาพ รูปแบบ

การดำาเนินชีวิตและลักษณะทางสังคมจิตวิทยา ต่อการเกิดปัจจัยเสี่ยงและโรคระบบ

หัวใจและหลอดเลือดนี้ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายวิจัยกับกลุ่มประเทศในกลุ่ม 

South East ASIAN เข้าไว้ในการศึกษานี้ด้วย ทำาให้ได้แบบประเมินความเสี่ยงและ

อิทธิพลของเส้นรอบเอวต่อเส้นเลือดหัวใจอุดตัน (Rama-EGAT heart Score) ซึ่ง

การทำางานวิจัยแบบต่อเนื่องและมีระบบเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ใน Cohort ใน 

Cohort หนึ่ง ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการทำาวิจัยแบบคลินิกและคลินิกชุมชน

 กิจกรรมโครงการ  EGAT study ทำาการศึกษาในพนักงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวยกลุ่มใหม่ที่มีอายุระหว่าง 25-54 ปี

จำานวน 2,500 คน เพื่อหาอัตราและสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ 

รวมถึงอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด



Annual Report 2008

 10. โครงการวิจัยเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก   

  ได้ก่อต้ังต้ังแต่ 10 ตุลาคม 2545 มีพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้ใหม่

ด้านการป้องกันการบาดเจ็บและการสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กท่ีเหมาะสม

สำาหรับสังคมไทย  และจัดการความรู้สู่การขับเคล่ือนสังคมเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย

ในเด็กท้ังในระดับชุมชนและนโยบายสาธารณะ โดยได้ดำาเนินการตามแผนงานวิจัยหลัก 

ดังน้ี  

  10.1 งานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในเด็ก (child 

safety watch)  ได้ดำาเนินการวิจัยเรื่องระบบการทบทวนการตายในเด็ก (CDR: child 

death review) ระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ (product related injury 

surveillance system) ระบบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บในชุมชน ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน 

(community-school-daycare injury surveillance system)

  10.2 งานวิจัยองค์ความรู้ใหม ่ ได้ดำาเนินงานวิจัยในเรื่อง หมวกนิรภัย

ในเด็ก พัฒนาการเด็กและความเสี่ยงต่อการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ในเด็ก

อายุน้อยกว่า 15 ปี  ความรับรู้ความเสี่ยง (risk perception) ของผู้ดูแลเด็กและเด็ก การ

ใช้ที่นั่งนิรภัยในทารก การใช้ที่นั่งเสริมในเด็กวัยก่อนเรียน  เก้าอี้เด็กเล็กป้องกันเท้า

เข้าซี่ล้อถนนจักรยาน เส้นทางปลอดภัยสู่โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ความเสี่ยงและ

การจัดการความเสี่ยงต่อการจมนำ้าในเด็กวัยต่างๆ (risk management) ทักษะการ

ว่ายนำ้าในเด็กอายุมากกว่า 7 ปี หลักสูตรความปลอดภัยทางนำ้าสำาหรับเด็ก  ของเล่น

ปลอดภัย สนามเด็กเล่นปลอดภัย ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ (ของใช้ทารก และ

เด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า) ความปลอดภัยในบ้าน (การจัดการความเสี่ยงในบ้าน อุปกรณ์

เสริมความปลอดภัยในบ้าน) ความปลอดภัยในเด็กกลุ่มเสี่ยงสูง (การบาดเจ็บสมอง

ในเด็กชกมวย)

  10.3 งานวิจัยเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (empowerment 

research) ได้ดำาเนินโครงการชุมชนปลอดภัย 13 ชุมชน โรงเรียนสร้างเสริมความ

ปลอดภัย 20 โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย 60 ศูนย์ เป็นวิจัยศึกษากลยุทธการสร้าง

กระบวนการจัดการความเสี่ยงโดยชุมชนเอง
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  10.4 งานขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างความรับรู้ความเสี่ยง (social    

motivation for risk perception) และสร้างนโยบายสาธารณะ (social motivation 

for public policy) คือการสร้างกระแสสังคมเพื่อยกระดับความรับรู้ความเสี่ยง 

(risk perception) ของสังคมให้สูงขึ้น และส่งผลให้มีการสร้างนโยบายสาธารณะ

ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และการเมือง โดยจัดตั้ง

ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อสาธารณะ (knowledge management for public use) เผยแพร่

ความรู้ด้านความปลอดภัยในเด็กผ่านส่ือรูปแบบต่างๆ และผ่าน www.csip.org และ 

www.safekids-thailand.com และผลักดันนโยบายสาธารณะเร่ืองท่ีได้ดำาเนินการ เช่น  

พรบ. จราจรทางบก โดยให้จับปรับผู้ขับขี่เป็นสองเท่า หากผู้โดยสารไม่ใส่หมวก

นิรภัย เพื่อให้เกิดการดูแลคุ้มครองผู้โดยสารเด็ก  ร่วมผลักดันและกำาหนดมาตรฐาน 

“หมวกนิรภัยเด็ก” “อุปกรณ์เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น”  และ “ของเล่น” โดย

กระทรวงอุตสาหกรรม  ร่วมกับสำานักงานคุ้มครองผู้บริโภค กำาหนดข้อความฉลาก

เพื่อบังคับให้ผู้ผลิตแสดงต่อผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสิ่งอุปกรณ์ดังนี้ 

รองเท้าลูกล้อ เตาไมโครเวฟ รถหัดเดิน ตู้นำ้าเย็น เป็นต้น 
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 11. โครงการวิจัยเรื่องกุ้งและเป้าหมายของโครงการวิจัยใน Centex Shrimp  

  อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันของประเทศไทย คือ การ

เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแปซิฟิก (Penaeus vannamei)  และกุ้งกุลาดำา (Penaeus monodom)  

การเพาะเลี้ยงกุ้งขาวมีปริมาณมากกว่ากุ้งกุลาดำา เพราะความง่ายกว่าของวิธีการ

เพาะเลี้ยงและปริมาณที่เพาะเลี้ยงได้มากกว่าในพื้นที่เพาะเลี้ยงเท่ากัน  อย่างไรก็ตาม

การเพาะเลี้ยงกุ้งขาวนั้นมีข้อเสียที่ราคาค่อนข้างต่ำา เนื่องจากมีประเทศที่เพาะเลี้ยง

ได้หลายประเทศ กล่าวคือมีคู่แข่งมาก ในขณะที่กุ้งกุลาดำา เนื่องจากความยากลำาบาก

ของการเพาะเล้ียง จึงไม่มีคู่แข่งมากนัก แต่ราคาก็ไม่ดีนัก

  ปัญหาการเลี้ยงกุ้งทั้งสองชนิดนี้ด้วยกันคือ เชื้อโรคไวรัสที่มีแต่เดิม

ในกุ้งขาวอาจจะลุกลามติดต่อไปยังกุ้งกุลาดำา  และในทางกลับกัน  การที่จะป้องกัน

ไม่ให้ไวรัสของกุ้งทั้งสองชนิดนี้ถ่ายทอดซึ่งกันและกันนั้น เป็นสิ่งที่กระทำายาก 

เพราะเกษตรกรอาจจะเพาะเลี้ยงกุ้งทั้งสองชนิดนี้อยู่ในฟาร์มเดียวกัน หรือแม้แต่บ่อ

เดียวกัน  ดังนั้นจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาชีววิทยาโมเลกุลของเชื้อไวรัสแต่ละชนิด 

โดยเฉพาะชนิดที่ทำาให้กุ้งตายหรือโตช้า ยิ่งไปกว่านั้นจะต้องศึกษากลไกการแสดง

ของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนั้น  จากการศึกษาที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 

15 ปี ได้พบว่ากุ้งที่มีปัญหาจากการติดเชื้อไวรัสนั้นมิใช่เกิดจากตัวเชื้อไวรัสเองที่ไป

ทำาลายหรือรบกวนสรีรวิทยาของกุ้งเท่านั้น แต่ยังเกิดจากปฎิกิริยาตอบโต้ของกุ้ง

จากเชื้อนั้นๆ นั้นหมายความว่ากุ้งที่ติดเชื้อไวรัสทุกตัวไม่จำาเป็นที่จะต้องเกิดปัญหา

ทุกตัว และกุ้งที่เกิดปัญหาอันเกิดจากเชื้อไวรัสก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณของ

เช้ือไวรัสท่ีอยู่ในกุ้งน้ัน จะเห็นว่าปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาของ virus-host interaction 

มากกว่าการติดเชื้อไวรัสโดยตรง  ดังนั้นการศึกษาด้านชีวโมเลกุล หรือด้านการ

แสดงออกของยีนต่อเชื้อไวรัสจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะยีนที่เกี่ยวข้อง 

กับปฎิกิริยาต่อต้านเชื้อไวรัส เช่น apoptosis genes, metabolic genes, intracellular 

transportation genes  และอื่นๆ การศึกษานี้จึงรวมไปถึงการคัดเลือกสายพันธุ์กุ้ง 

(selective breeding program) ที่มี expression ของ genes เหล่านี้ต่างๆ กันด้วย



รายงานประจำาปี 2551

  โครงการวิจัยนี้มีทั้งการนำาความรู้ทางอณูชีวภาพที่ทันสมัย ควบคู่ไป

กับงานทดลองในระดับบ่อเพาะเลี้ยง นำามาแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นบางส่วน โดย

มีเป้าหมายว่าจะก่อให้เกิดการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำา Penaeus monodon และกุ้งขาว 

Litopenaeus vannamei ในประเทศไทย ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการ

ของตลาด เพื่อการพยุงราคากุ้งให้อยู่ในราคาที่เกษตรกรทั้งรายใหญ่ รายปานกลาง 

และรายเล็ก สามารถได้รับผลประโยชน์

  การพัฒนาสายพันธ์ุกุ้งท่ีต้านทานโรคและโตเร็วก็เป็นเป้าหมายหน่ึง

ของโครงการนี้ ทั้งนี้จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับความรู้เรื่องความสัมพันธุ์ของ

เซลล์กุ้งกับเชื้อโรค  กล่าวคือ เราจะทราบเหตุผลว่าทำาไมกุ้งบางสายพันธุ์จึงต้านทาน

โรคได้  ในปัจจุบันนี้ ก็มีสายพันธุ์กุ้งที่ต้านทานโรคได้อยู่ แต่ยังเป็นสายพันธุ์ที่ถือว่า

ต้านทานได้ไม่เต็มที่ การพัฒนาให้ได้สายพันธุ์กุ้งที่ต้านทานได้มากขึ้นนั้น จึงเป็น

ส่ิงพึงประสงค์ ในการพัฒนาทางด้านน้ี จำาต้องได้ครอบครัวกุ้งท่ีมีระบบสืบพันธ์ุท่ีดี 

หรือมีความสามารถในการสืบพันธ์ุท่ีแน่นอน จากการศึกษากุ้งกุลาดำาท่ีเพาะเล้ียงเอง

จนเป็นพ่อแม่พันธุ์นั้น พบว่าระบบสืบพันธุ์ของพ่อกุ้งกุลาดำามีความไม่แน่นอนสูง 

กล่าวคือในบางครอบครัว หรือสายพันธุ์ อาจมีปัญหาในการสร้างเชื้ออสุจิที่สมบูรณ์  

ดังนั้นการศึกษาทางด้านนี้จึงมีความสำาคัญ และเป็นจักรกลที่จะนำาไปสู่การพัฒนา

สายพันธุ์

  ท้ายสุด และเป็นเร่ืองท่ีมองข้ามไม่ได้ น่ันคือการเพาะเล้ียงกุ้งท่ีไม่ทำาลาย

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อม

ที่ดีทำาให้เลี้ยงกุ้งได้ยั่งยืน แต่มีน้อยรายที่ตั้งใจรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทั้งๆที่

กรรมวิธีในการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นมีอยู่แล้ว เช่นการถ่ายนำ้าที่เพาะเลี้ยงแล้วลงใน

บ่อปลา บ่อหอย และบ่อสาหร่าย หรือกรรมวิธีอื่นๆ ทั้งที่ใช้แบบธรรมชาติและที่ใช้

แบบเครื่องกล สาเหตุที่ไม่มีผู้สนใจในเรื่องนี้มากนักอาจเป็นเพราะว่าต้องเสียพื้นที่

ไปในการขุดบ่อต่างๆขึ้นมา และต้องเสียเวลาไปดูแลในสิ่งเห็นว่าไม่ได้เกิดผลกำาไร 
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ดังน้ันในชุดโครงการวิจัยน้ีจึงเสนอการวิจัยเพ่ือเพาะเล้ียงสาหร่ายผมนาง (Gracilaria) 

และสาหร่ายทะเลชนิดอื่นๆ เพื่อกำาจัดของเสียประเภทไนโตรเจนและสารอื่นๆออก

จากนำ้าที่เพาะเลี้ยงกุ้ง และเพื่อให้เกิดผลกำาไร จึงมีการวิจัยเพื่อสกัดสารบางชนิดที่มี

ประโยชน์และสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันของกุ้งได้ นำาออกมาใช้ผสมอาหารกุ้งเพื่อให้กุ้ง

ได้รับประโยชน์ในการป้องกันโรค 

  ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมกุ้งนำารายได้มาสู่ประเทศไทย

มากกว่าปีละสองแสนล้านบาท แต่การให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกุ้งในทั้งประเทศไม่น่า

มากกว่าปีละ 30 ล้านบาท คิดเป็น 0.015% หากการลงทุนนี้ก่อให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น

เพียง 10% ของรายได้จากอุตสาหกรรมกุ้ง ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศถึง

ปีละ 20,000 ล้านบาท โดยทั่วไป การป้องกันโรคกุ้งที่มีประสิทธิภาพเพียงประการ

เดียวจะลดอัตราการเกิดโรคระบาดได้ถึง 30% ตัวเลขที่ประมาณไว้เป็น 10% นี้ จึงเป็น

ตัวเลขที่คิดในขั้นต่ำาที่สุด 

  ผลกระทบเชิงสังคม อุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทยในปัจจุบัน (พ.ศ. 

2552) ประกอบด้วยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ต่างกับอุตสาหกรรมกุ้ง

ในอดีตเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ซึ่งมีผู้ประกอบการเป็นผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อย หรือแบบครอบครัว

เป็นส่วนใหญ่ สาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการ

เพาะเลี้ยงมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถเข้าใจและไม่สามารถลงทุนใน

ต้นทุนที่สูงขึ้นได้  หากงานวิจัยนี้สามารถทำาให้การเพาะเลี้ยงกุ้ง ไม่ว่าจะเป็นกุ้งกุลาดำา

หรือกุ้งขาว เป็นการเพาะเล้ียงท่ีแน่นอนข้ึน คือมีอัตราเส่ียงท่ีน้อยลง เกษตรกรรายย่อย  

ก็อาจจะกลับมามีโอกาสเพาะเลี้ยงได้อีก ความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจอาจจะ

น้อยลง ปัญหาสังคมก็จะน้อยลงด้วย
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 12. งานวิจัยและพัฒนาด้านยาง  

  งานวิจัยและพัฒนาด้านยางของศูนย์วิจัยยางและเทคโนโลยี คณะ

วิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของยางธรรมชาติให้ดีขึ้นตรงตาม

ความต้องการของตลาดโลก ดัดแปรยางธรรมชาติให้มีสมบัติและมูลค่าเพิ่มขึ้น 

พัฒนากระบวนการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตและลด

ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรม

ผลิตยางธรรมชาติไทยที่สร้างรายได้ให้ประเทศปีละไม่ต่ำากว่า 200,000 ล้านบาท  

นอกจากนี้ยังวิจัยและพัฒนาเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตโดย

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กของไทยโดยเน้นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จาก 

นำ้ายาง เช่นถุงมือยางและอุตสาหกรรมผลิตยางล้อรถ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์

ยางหลักที่ทำารายได้ให้ประเทศ รายได้ของประเทศจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง คือ  

ปีละ 150,000 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยยางและเทคโนโลยีได้รับงบประมาณ

จากสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 31 ล้านบาทในการจัดตั้งห้อง

ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบยางล้อเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมยางล้อไทย มีผลงานวิจัย

และพัฒนาในปีที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังนี้

  12.1 การพัฒนาคุณภาพของยางธรรมชาต ิ ปัญหาของยางธรรมชาติ

คือมีคุณภาพแปรปรวนไม่คงท่ีและมีความหนืดสูง ทำาให้เกิดปัญหาในการนำาไปใช้งาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยางสมัยใหม่ที่ใช้เครื่องจักร

ผลิตอัตโนมัติมากขึ้นและต้องการวัตถุดิบที่มีคุณภาพคงที่ ศูนย์วิจัยยางฯ ได้ศึกษา

โครงสร้างโมเลกุลของยางธรรมชาติ ความเข้าใจนี้สามารถนำาไปใช้ในการพัฒนา

เทคโนโลยีใหม่เพื่อแก้ไขการแข็งขึ้นของยางธรรมชาติระหว่างการเก็บได้ เป็นการ

ช่วยลดปัญหาความไม่คงที่ของสมบัติของยางธรรมชาติได้ทางหนึ่ง 
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  12.2 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติ ศูนย์วิจัยยางฯ กำาลัง

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

โดยใช้ “เทคโนโลยีสะอาด” เพื่อลดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต และให้ยางที่มี

สมบัติคงท่ีมากข้ึน มีความปลอดภัยต่อการนำาไปใช้งานมากข้ึน เทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นคือ

เทคโนโลยีการรักษาสภาพนำา้ยางใหม่โดยไม่ใช้แอมโมเนีย ซ่ึงเป็นสารท่ีมีกล่ินแรงและอาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ และเทคโนโลยีการจับตัวนำ้ายางสกิมใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึนโดยไม่ใช้กรดซัลฟูริคซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยีท้ังสอง

ดังกล่าวกำาลังศึกษาในระดับโรงงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพในระดับใหญ่ขึ้น

และคำานวณต้นทุนการผลิต นอกจากนี้การศึกษายางสกิมที่ผลิตได้พบว่าเป็นยางที่

มีอนุภาคเล็ก มีนำ้าหนักโมเลกุลต่ำา ศูนย์วิจัยยางฯ ได้นำาไปประยุกต์ทำาผลิตภัณฑ์ เช่น 

หมากฝรั่งและกาว แต่พบว่ายังมีข้อจำากัดในเรื่องการแพ้โปรตีน

  12.3 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ศูนย์วิจัยยางฯได้

ศึกษาการนำานาโนเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสมบัติใหม่ของยางหรือปรับปรุง

สมบัติเดิม กล่าวคือนำาสารเคมียางหรือสารตัวเติมขนาดนาโนเมตรมาใช้ในสูตร

ส่วนผสมยาง ทำาให้สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้งานวิจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำา

ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาถุงมือยางหรือยางในรถจักรยานยนต์
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 13. โครงการวิจัยด้านสมุนไพรและยาเพื่ออุตสาหกรรม

  13.1 โครงการวิจัยพริก เป็นโครงการซ่ึงประกอบด้วยนักวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร เป็นต้น ได้รับการการสนับสนุนโดยฝ่ายเกษตร สำานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย  คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล รับผิดชอบศึกษาผลของพริกในการลด

คอเลสเตอรอล และ LDL ในเลือด โดยมีฤทธ์ิใกล้เคียงกับ simvastatin 40 มก./กก./วัน  และ

ยังมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตได้ใกล้เคียงกับ captopul ขนาด 25 มก./กก.  การทดสอบ

ผลต่อการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร พบว่าขนาดต่ำาให้ผลดี ในด้านยาได้มี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนของสาร capsaicin เพื่อใช้ในการทำาครีมรักษาอาหารปวด

ปลายประสาท  ขณะนี้มีการทดลองผลิตภัณฑ์ลดคอเลสเตอรอล และยาแก้ปวดทาง

คลินิก  นอกจากนี้ ยังได้พัฒนายาแก้ง่วงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจาก

ภาคเอกชน อยู่ระหว่างดำาเนินการถ่ายทอด

  13.2 เจลฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้เสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ  

(Andrographis Paniculata Gel as an Adjunct for the Treatment of  Periodontitis) 

เป็นผลงานวิจัยที่นำาสมุนไพรไทย คือ ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรสมบัติล้ำาค่าของไทย

มาพัฒนาเป็นยาสมุนไพรแผนปัจจุบัน ด้วยวิธีการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล ได้รับ

ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบของเจลออกฤทธิ์นาน สำาหรับฉีดเข้าสู่ร่องลึกปริทันต์ เพื่อ

ช่วยเสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ สถานะภาพปัจจุบันอยู่ระหว่างดำาเนินการ

ขึ้นทะเบียน อย. ในประเทศ และศึกษาความเป็นไปได้ของการดำาเนินการขึ้นทะเบียน

อย. ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
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  13.3 ชิปสมุนไพรผสมสารสกัดจากบัวบกและเปลือกทับทิมสำาหรับ

ใช้ร่วมรักษาโรคปริทันต์อักเสบ (Herbal Chip from Centella asiatica and Punica 

granatum extract for Adjunctive periodontal treatment) สมุนไพรบัวบก และเปลือก

ทับทิม มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการหายของแผล เพิ่มความแข็งแรงสมบูรณ์

ของเนื้อเยื่อหลังการหายโดยเฉพาะเนื้อเยื่อที่มีเส้นใยคอลลาเจน เช่น เนื้อเยื่อเหงือก 

คณะผู้วิจัยจึงศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรนี้ และประดิษฐ์รูปลักษณ์ที่ใส่ในร่อง

เหงือกได้ เป็นแผ่นบางๆ ขนาด 4-5 มิลลิเมตร ใช้สะดวก มีความคงตัว เก็บรักษาง่าย 

ใช้ร่วมในการรักษารอยโรคปริทันต์อักเสบ ช่วยเสริมการหายและซ่อมสร้างเนื้อเยื่อ

อวัยวะปริทันต์ ให้แข็งแรงต้านทานการกลับมาเป็นใหม่

  ชิปสมุนไพรได้ผ่านการประเมินผลโดยใช้ร่วมกับการรักษาแบบ

อนุรักษ์ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบระดับรุนแรง ซึ่งมีร่องลึกปริทันต์ 5-8 มิลลิเมตร 

โดยใส่ชิปสมุนไพรที่ร่องลึกปริทันต์ทันทีหลังทำาความสะอาดและเกลารากฟัน     ใช้

ชิปยาหลอกและไม่ใส่ชิปใดๆ เป็นกลุ่มควบคุมในผู้ป่วยคนเดียวกัน โดยแบ่งการ

ทดลองในขากรรไกรบน/ล่าง ข้างซ้าย/ข้างขวา สลับกัน ติดตามผลเป็นระยะ 0, 3 

และ 6 เดือนโดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางคลินิก พบว่า กลุ่มใส่ชิปสมุนไพร

จะมีร่องลึกปริทันต์ลดลงมากกว่าและเพิ่มการยึดกลับติดใหม่ของเหงือกได้มากกว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ และพบว่าในกลุ่มโรครุนแรงระดับร่องลึก 

ปริทันต์ 7-8 มิลลิเมตร จะได้ผลดีมากขึ้น 
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 14. งานวิจัยด้าน Biomedical Engineering 

  14.1 เทคโนโลยีกระตุ้นไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดลกำาลังพัฒนา

เทคโนโลยีกระตุ้นไฟฟ้านี้เพื่อคนไทย   จากความร่วมมือของ 5 ส่วนงาน คือ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์พัฒนาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดฝังในร่างกาย (IPG)  ดังแสดงใน

รูป ก-ข คณะวิทยาศาสตร์ทำาการวิจัยการบรรจุแผงวงจรไฟฟ้าของเครื่อง IPG ให้

สามารถทำางานในร่างกายได้โดยไม่ทำาอันตรายกับผู้ใช้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ทำาการ

ทดสอบเครื่อง IPG นี้ในสัตว์ทดลองภายในปลายปี 2552  คาดว่าเครื่อง IPG นี้จะ

พร้อมทดสอบกับผู้ป่วยที่สนใจภายในปี 2553 โดยแพทย์ทั้งจากคณะแพทยศาสตร์-

โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะทดสอบเครื่อง IPG 

กับ 3 โรค คือ 1) การควบคุมการหายใจสำาหรับผู้ป่วยอัมพาตโดยการ กระตุ้น phrenic 

nerve และ 2) การลดอาการสั่นของโรคลมชักโดยการกระตุ้นเส้นประสาท vagus 

3) การกระตุ้นสมองเพื่อลดอาการสั่นของโรคพาร์คินสัน โดยจะจำากัดการทดลองนี้

เฉพาะกับผู้ป่วยที่มีอิเล็กโทรดฝังอยู่สมองอยู่แล้วเท่านั้น 

  14.2 ระบบหุ่นยนต์ทางการแพทย์เน้นการผ่าตัดและนำาส่งยา 

โครงการนี้ได้ทำาการพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบชนิดกึ่งอัตโนมัติ  ที่จะช่วยศัลยแพทย์

ในการผ่าตัด สำาหรับช่วยในการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ที่มีความแม่นยำาในการ

เคล่ือนท่ีตามแนววิถีท่ีถูกกำาหนดข้ึนจากระบบนำาทางฯ และสามารถทำางานร่วมกับ

ศัลยแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน และช่วยลดโอกาสของความผิดพลาดที่

เกิดจากความแตกต่างของความชำานาญของแพทย์   รวมทั้งสร้างห้องผ่าตัดต้นแบบ

ที่เหมาะสมกับการติดตั้งหุ่นยนต์สำาหรับช่วยในการผ่าตัด และสามารถพัฒนาระบบ

อัลตร้าซาวด์และอัลตร้าซาวด์ทรานสดิวเซอร์ขึ้นมาได้เองภาพในประเทศ  ทำาให้

มีราคาถูก อีกทั้งมีขนาดเล็กและเบา เหมาะแก่การพกพาและพัฒนาระบบการนำา

ส่งแคลซิโทนินผ่านผิวหนังโดยใช้อัลตร้าซาวด์เป็นสื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เหมาะแก่การนำาไปใช้ทางคลินิก



Annual Report 2008

 15. จมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอาหาร   

  อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในประเทศไทย มีการใช้เคร่ืองประเภท 

Gas Chromatography (GC) ซึ่งจะทำาการแยกองค์ประกอบของสารที่ระเหยกลาย

เป็นไอเมื่อถูกความร้อน รวมทั้งจมูกมนุษย์ในการตรวจวิเคราะห์กลิ่นผลิตภัณฑ์

อาหารและเกษตรต่างๆ ตัวเครื่อง GS เหล่านั้นมีราคาประมาณ 2-10 ล้านบาท  

มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถพัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์ในราคาที่ต้นทุนไม่ถึง 

100,000 บาท ได้โดยทีมนักวิจัยจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และทีมนักวิจัย

จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ และได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ในการ

พัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอาหาร   

  เทคโนโลยีท่ีพัฒนาได้ถูกนำาไปใช้งานในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ 

ด้วยการสร้างต้นแบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ระดับห้องปฏิบัติการ และต้นแบบจมูก

อิเล็กทรอนิกส์ระดับภาคสนาม โดยได้ทดสอบกับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร

หลายชนิด ได้แก่ ไวน์ กาแฟ ใบชา เบียร์ วิสกี้ นำ้าผลไม้ สมุนไพร นำ้าหอม ทั้งนี้คณะ

วิจัยได้นำาจมูกอิเล็กทรอนิกส์นี้พร้อมกับเทคโนโลยีอื่นๆ ไปติดตั้งและใช้งานจริงที่

ไร่องุ่นไวน์กรานมอนเต้ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต

องุ่นและไวน์ 
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  ผลจากการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในฟาร์มเกษตรน้ี มีส่วนช่วยให้

ไร่ดังกล่าวได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย คร้ังท่ี 7 ของ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลงานดังกล่าวมีส่วนช่วยเสริมสร้างชุมชนผู้ผลิต

ไวน์ในเขตเขาใหญ่ให้เกิดความเข้มแข็งได้อย่างมาก และทำาให้ได้รับการสนับสนุน

จากมหาวิทยาลัยมหิดลในการนำาผลงานช้ินน้ีไปบูรณาการเข้ากับ Smart Farm System 

หรือระบบฟาร์มอัจฉริยะ ที่จะทำาให้การทำาไร่ทำานามีความแม่นยำาสูงขึ้น 

  ทั้งนี้ ผลงานเรื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอาหารนี้ได้

รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในผลงานเด่นครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล ในปี 2551 และ “โครงการเด่นปี 2551” จาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยด้วย

 16. งานวิจัยแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ Applied Math และคณิตศาสตร์

ประยุกต์ 

 การสร้างและวิเคราะห์แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ ระบบต่างๆ หลายระบบ

ในธรรมชาติเป็นระบบไม่เชิงเส้น ซ่ึงทำาให้ยากต่อการควบคุมและพยากรณ์ งานวิจัย

ด้านการสร้างและวิเคราะห์แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ เป็นการนำาทฤษฎีทาง

คณิตศาสตร์เกี่ยวกับสมการอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นและระบบเชิงพลวัตมาประยุกต์ เพื่อ

สร้างและวิเคราะห์แบบจำาลองของระบบที่เป็นที่สนใจและมีความสำาคัญ โดยเน้น

ทางด้านชีววิทยา การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ทำางานของระบบนั้นๆ ดีขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุม วินิจฉัย และ

คาดการณ์ ซึ่งหากไม่มีการสร้างแบบจำาลองดังกล่าว การดำาเนินการจะเป็นไปด้วย

การลองผิดลองถูก ไม่สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างมีหลักการที่

ถูกต้อง  
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 17. โครงการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกเงือกและงานอนุรักษ ์

  โครงการฯได้ดำาเนินงานวิจัยและเก็บข้อมูลทางชีววิทยาและ

นิเวศวิทยาของนกเงือก อาทิเช่น การขยายพันธ์ุ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายพันธ์ุ พืช

อาหาร พ้ืนท่ีหากิน รวมท้ังการจัดการและซ่อมแซมโพรงรังของนกเงือก ฯลฯ มาเป็น

ระยะเวลายาวและต่อเน่ืองมาต้ังแต่ พ.ศ. 2521 โดยเป็นการทำางานวิจัยเชิงบูรณาการ 

ความรู้ท่ีได้เหล่าน้ีได้นำามาขยายผลเช่ือมโยงกับความรู้ด้านความสัมพันธ์ของ

พันธุกรรม (Genetics) และสภาพภูมิทัศน์ (Landscape) โดยเน้นงานศึกษาโครงสร้าง

ทางพันธุกรรมของประชากรนกเงือกท่ีสำาคัญร่วมกับสภาพทางนิเวศถ่ินอาศัย และการ

วิเคราะห์ความย่ังยืนของประชากรนกเงือก (Population viability analysis) เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการจัดการและการอนุรักษ์นกเงือกในระยะยาว ข้อมูลหลักเหล่านี้ยังนำา

ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินสถานภาพประชากร ปัจจัยคุกคามประชากร

นกเงือก รวมทั้งแนวทางการลดปัจจัยคุกคามที่มีต่อความอยู่รอดของนกเงือกและ

สัตว์ป่าอื่นๆในอนาคต โดยสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนนำาไปใช้ประโยชน์ เช่น ในการวางแผนจัดการ

พื้นที่มรดกโลก หรือผืนป่าอื่นๆ การเรียนการสอน และงานวิจัยต่อยอดในเชิงกว้าง

และเชิงลึกสำาหรับนักศึกษาและนักวิจัย เช่นโครงการออกแบบและการจัดการสร้าง

โพรงเทียมสำาหรับนกเงือก เป็นต้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลสำาคัญในการจัดการกับ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อย่างมีคุณภาพและอย่างยั่งยืน ความสำาคัญของโครงการ

วิจัยและการนำาไปปฏิบัติด้านงานอนุรักษ์ ได้รับการยอมรับระดับสากล ทำาให้

ศาสตราจารย์พิไล พูลสวัสดิ์ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จำานวนหลายรางวัล
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 ภาพการสำารวจกลุ่มปราสาทตาเหมือน ซึ่งเป็นเส้นทางโบราณที่

สามารถสร้างประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมต่อไทย-กัมพูชา  

และชาวกัมพูชาที่เข้ามาติดต่อค้าขายบริเวณพรมแดนบ้านคลองลึก อำาเภอ

อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 18. แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา   

  งานวิจัยนี้มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนไทย-

กัมพูชา โดยนำาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในมิติต่างๆ โดยมีประโยชน์

ต่อสังคมที่สำาคัญคือ สามารถนำาไปเผยแพร่สู่สังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ เว็ปไซด์

แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา (http://www.

mapculture.org) วารสารวิชาการ จดหมายข่าว รายการวิทยุ และโทรทัศน์ ฯลฯ 

ทำาให้สังคมมีความรู้ความเข้าใจในความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาที่มี

อยู่ในพื้นที่แถบนี้มากขึ้น เกิดความรู้เข้าใจที่ดีระหว่างคนในชาติ  นอกจากนี้ยังให้

ข้อมูลความรู้ต่างๆ เช่น วิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว มีความสำาคัญสำาหรับ

หน่วยงานของรัฐในการกำาหนดนโยบายและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบท

ทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่

ชายแดนไทย-กัมพูชา เช่น ใช้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศและ

ขจัดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนของประเทศร่วมกัน และยังเป็นการนำา

ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยไปสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรท้องถ่ิน ก่อให้เกิดเครือข่ายการ

ทำางานทางด้านวัฒนธรรม เช่น เกิดการประสานกันระหว่างนักวิชาการจากกระทรวง

วัฒนธรรมในพ้ืนท่ี 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา กับกลุ่มศิลปินพ้ืนบ้านกันตรึม 

อีสานใต้ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มศิลปินนักแต่งเพลง กลุ่มเยาวชนผู้ร่วมสืบสาน 

กลุ่มสื่อมวลชน นักจัดรายการ กลุ่มนักวิชาการในพื้นที่ ตลอดจนองค์กรพัฒนา

เอกชน  นอกจากนี้ในด้านเชิงพาณิชย์ในระยะสั้น ยังสามารถนำาความรู้ที่ได้ไปสู่การ

จัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่สองฝากฝั่งไทย-กัมพูชา ในระยะยาวข้อมูลที่ได้ศึกษานี้

สามารถใช้สำาหรับวางแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สันติสุข นอกจากเป็น

พื้นที่ท่องเที่ยวแล้วยังเป็นพื้นที่สำาหรับการทำาการค้าระหว่างประเทศโดยมีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยกับท้องถิ่นของกัมพูชาเข้ามาร่วมดำาเนินการ
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 19. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมศักยภาพของคนพิการทางการ

ได้ยิน 

  ได้พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำาหรับผู้พิการทางการได้ยินอย่าง

เป็นระบบ  โดยเน้นการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาผนวกเข้ากับสาขาวิชาด้านต่างๆ 

เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินซึ่งมีปัญหาในการเรียนรู้ ที่ส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางการ

สื่อสารทางเสียงเป็นหลัก ทำาให้ผู้พิการทางการได้ยินไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป นอกจากนี้ภาษาธรรมชาติที่ใช้ในการสื่อสารคือภาษามือ 

แต่ผู้ส่งสารไม่มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษามือเพ่ือถ่ายทอดความรู้ได้  

โครงการน้ีได้ใช้หลักทฤษฎีการเรียนรู้ของคนพิการทางการได้ยินมาประยุกต์ใช้กับ

ทฤษฎีและหลักการทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถพัฒนารูปแบบการเรียนรู้

ได้สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดตามธรรมชาติ เพ่ือให้ผู้พิการทางการ

ได้ยินสามารถดำารงชีวิตอยู่ร่วมในสังคมและสามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ได้เท่าเทียมกับ

คนท่ัวไป  ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้พิการเหล่าน้ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  งานวิจัยน้ีได้รับรางวัล

ชนะเลิศกลุ่มผู้พิการทางด้านการได้ยิน/ส่ือความหมาย  จากการประกวด “นวัตกรรม

เพ่ือผู้พิการ”  ในงานถนนเทคโนโลยีประจำาปี  2551
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 20. แผนที่การวิจัยเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ  

  โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ทำาการศึกษา

วิจัย แบ่งออกได้เป็น 5 ประเด็นหลักคือ 

  20.1 การศึกษาการย้ายถิ่นระหว่างประเทศของประเทศไทย โดย

วิเคราะห์กระแสและสถานการณ์การย้ายถิ่นทั้งเข้า-ออกจากประเทศไทย เพื่อชี้ถึง

ช่องว่างของสถานะความรู้เรื่องนี้และข้อเสนอแนะกระบวนการจัดการเชิงนโยบาย

ต่อรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

  20.2 การวิจัยเชิงนโยบาย ได้แก่ เรื่องการพัฒนาแนวทางการทำา

สำามะโนประชากรทดลองในกลุ่มประชากรต่างชาติ เพื่อสร้างข้อเสนอแนะต่อการ 

เตรียมทำาสำามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ 2553 โดยเฉพาะการนับจดประชากร  

ต่างชาติ และเรื่อง “การจ้างแรงงานข้ามชาติตาม พ.ร.บ.การทำางานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2551 กับการจัดทำาบัญชีรายชื่ออาชีพสำาหรับคนต่างชาติ”  โดยการวิเคราะห์ถึง

ผลกระทบของพ.ร.บ.การทำางานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ต่อสถานการณ์การจ้างงาน 

เพื่อจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพิจารณากำาหนดอาชีพแก่แรงงาน

ข้ามชาติในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานจากประเทศพม่า กัมพูชา และลาว 

  20.3 การวิจัยประเมินผลโครงการ ดำาเนินการประเมินผลโครงการ

ส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย หรือ โครงการฟ้ามิตร  

(PHAMIT) โดยเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในปี 2547 และเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินผลกระทบของ

โครงการในปี 2551  พบว่า  การดำาเนินการลงปฏิบัติการของโครงการฟ้ามิตรประสบ

ความสำาเร็จตามดัชนีชี้วัดผลลัพธ์ที่กำาหนด ส่งผลต่อการลดการแพร่ระบาดของ

โรคเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและประชากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย

และภูมิภาค  
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  20.4 การวิจัยพื้นที่ชายแดน ได้แก่ การศึกษาครอบครัวและการ

แต่งงานข้ามชาติ ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาแรงงานลาว

ที่ข้ามพรมแดนมาทำางานและที่มาตั้งครอบครัวอยู่กับคนไทยในหมู่บ้านติดชายแดน

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเน้นทำาความเข้าใจกับปัญหาสถานะทางกฎหมายใน

ประเทศไทยที่คนกลุ่มและคนรุ่นนี้และรุ่นสองกำาลังเผชิญ  และเรื่องการศึกษาการ

ย้ายถ่ินจากประเทศลุ่มนำ้าโขงเข้าสู่จังหวัดชายแดนของไทย แบ่งการศึกษาเป็น 2 ระยะ 

ในปี 2551 ซึ่งเป็นการศึกษาระยะแรก เน้นการศึกษาสถานการณ์แรงงานข้ามชาติ

ชาวกัมพูชาในจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด เพื่อนำาไปสู่ข้อเสนอของวิธีการ

ศึกษาในระยะที่สองต่อไป

  20.5 การวิจัยผลของการย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เรื่อง

ศึกษาสภาวะความเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของผู้หญิงจากประเทศ

พม่าและลาวท่ีถูกนำามาทำางานค้าบริการทางเพศในประเทศไทย และโครงการศึกษา

การส่งเงินกลับบ้าน ของแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า ลาว และ กัมพูชา เพื่อ

เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนานโยบายการส่งเสริมการใช้เงินส่งกลับให้เกิด

ประโยชน์มากที่สุด 
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