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การวิจัย

นับตั้งแต่มห�วิทย�ลัยมหิดลได้ออกนอกระบบตั้งแต่

วันที่ 17 ตุล�คม พ.ศ.2550 และมีนโยบ�ยก�รวิจัยที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมห�วิทย�ลัย

ที่จะเป็นมห�วิทย�ลัยระดับโลก โดยได้ดำ�เนินก�ร

ต�มยุทธศ�สตร์ก�รวิจัย พ.ศ.2552-2555 มีกลยุทธ์

ก�รวิจัย 6 ข้อ ดังนี้

1. สร้าง สรรหา สนับสนุนและคงไว้ซึ่งนักวิจัยที่มี 

   คุณภาพระดับสากล

2. สร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัย เพื่อเป็นผู้นำา    

    ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

3. สนับสนุนงานวิจัยที่มีความสำาคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

    สังคมไทยและสังคมโลก

4. นำาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่า เพื่อ

   พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและ

    อุตสาหกรรม โดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน 

5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสิ่งเอื้ออำานวยต่อ 

   การวิจัยอย่างครบวงจร  

6. สร้างและพัฒนาคลังความรู้ และระบบเผยแพร่ความ

    รู้สู่สาธารณชนและสากล
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สร้าง สรรหา สนับสนุน และคงไว้ซึ่ง
นักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล 

1. ดำาเนินการสร้างและส่งเสริมนักวิจัย 

ที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 

ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงาน

วิจัยอย่างต่อเนื่องจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ในปี 

2554 จำานวน 89 โครงการ เป็นเงิน 132,213,800 

บาท จำาแนกเป็นโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

70 โครงการ จำานวนเงิน 104,939,800 บาท และ

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 19 โครงการ จำานวน

เงิน 27,274,000 บาท 

 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินรายได้โดย 

มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนเพื่อสร้างความก้าวหน้า

ทางวิชาชีพ (Career Path) และทำางานเพื่อบูรณาการ 

ด้านวิจัยในสาขาต่าง ๆ จำานวน 166 โครงการ เป็น

จำานวนเงิน 34,011,007 บาท  

โดยให้ทุน 7 ประเภท ดังนี้

1) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม ่ 

2) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกล�ง

3) ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญ�เอก

4) ทุนส่งเสริมโครงก�รวิจัยมุ่งเป�้หม�ย

5) ทุนส่งเสริมโครงก�รวิจัยร่วมทุน 

6) ทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง

7) ทุนสนับสนุนก�รตั้งกลุ่มวิจัย
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2. ส่งเสริมให้นักวิจัยปฏิบัติงานด้วย 
คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นถึงความสำาคัญในการสร้าง

นักวิจัยให้ผลิตผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

การวิจัยในคน การวิจัยในสัตว์ทดลอง และการวิจัยด้าน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ มีการพิจารณาให้การรับรอง

โครงการวิจัย และมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่

คณะกรรมการและคณาจารย์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

และเห็นความสำาคัญในการดำาเนินงานโครงการวิจัยให้มี

ความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

การวิจัยในคน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 ให้เป็น

หน่วยงานในสังกัดสำานักงานอธิการบดี มีการประกาศ

นโยบาย กำากับ ดูแลโครงการวิจัยในคนให้มีการดำาเนิน

งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพิจารณาให้การรับรอง

โครงการวิจัยที่มีการทดลองในคน โดยแต่งตั้งคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

(Mahidol  University Institutional Review  

Board  : MU-IRB) 

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านจริยธรรม

การวิจัยในคน โดยร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม

ทั้งในภาคภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ สำาหรับอาจารย์  

นักวิจัย และนักศึกษา เป็นประจำาทุกปี และสนับสนุน

ให้มีการจัดการเรียนการสอน “Ethics in Human 

Research” ในหลักสูตรต่าง ๆ ของบัณฑิตศึกษา 
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สร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัย
เพื่อเป็นผู้นำาในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

ฝ่ายวิจัยได้มีการประสานงานกับนักวิจัยในการแสวงหา

แหล่งทุนจากภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ซึ่งมีจำานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2554 

ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในประเทศ 

ภาครัฐ 36 แหล่งทุน ภาคเอกชน 37 แหล่งทุน และ

ทุนต่างประเทศ 41 แหล่งทุน เป็นจำานวนเงินประมาณ 

1,594,236,346 บาท รวมเป็นจำานวนโครงการมากถึง 

1,947 โครงการ ซึ่งมีผลผลิตงานวิจัยเป็นที่ยอมรับใน

เวทีระดับสากลและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

ให้แก่ประเทศชาติ
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Research Clusters
1. คลัสเตอร์การวิจัยด้านโรคหัวใจ หลอดเลือดและ

    เมแทบอลลิซึม

2. คลัสเตอร์การวิจัยด้านนวัตกรรมการวิจัยด้านสังคม  

    การศึกษา สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาวะของ  

    ประชาชนไทย

3. คลัสเตอร์การวิจัยด้านระบบโลจิสติกส์เพื่อการยก 

    ระดับการให้บริการสุขภาพและอนามัยของ 

    ประเทศไทย

4. คลัสเตอร์การวิจัยด้านดนตรีบำาบัด 

    (Music Therapy)

Research Centers
1. ศูนย์วิจัยโรคอุบัติใหม่และโรคที่ไม่ได้รับการรักษา 

    (Center for Emerging and Neglected 

    Diseases Research)

2. ศูนย์วิจัยวิทยาการความซับซ้อนของระบบ (Center  

    for Research in Complex Systems Sciences)

3. ศูนย์วิจัยด้านธาลัสซีเมีย (Center for Thalassemia

    Research)

4. ศูนย์วิจัยสัตว์นำา้ (Center for Aquatic Animals  

    Research)

5. ศูนย์วิจัยเภสัชศาสตร์ชีวภาพและนวัตกรรมการ 

    บำาบัด (Center for Biopharmaceutical 

    Development and Innovative Therapy)

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับคัดเลือกเป็น 1 

ใน 9 มหาวิทยาลัย ที่สำานักงานคณะกรรมการ การ

อุดมศึกษา (สกอ.) คัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

แห่งชาติ และได้รับทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย

แห่งชาติ ภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีความ

เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) 

และสุขภาวะทางสังคม (Social well-being) โดย

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับงบประมาณ 297.17 ล้านบาท 

ในปีงบประมาณ 2554 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำาเนินการ

โครงการนี้จะส่งผลให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีการ

ทำางานร่วมกันแบบบูรณาการข้ามศาสตร์และข้าม

สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดลได้เสนอการจัดตั้งกลุ่ม

ภารกิจวิจัย (Research Clusters)  4 กลุ่ม และ

ศูนย์วิจัย (Research Centers)  5 ศูนย์ ดังนี้ คือ

38

55-08-102_001-150_new29_J.indd   38 8/30/12   9:09 AM



39

สนับสนุนงานวิจัยที่มีความสำาคัญ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก

มหาวิทยาลัยมหิดลมีการสนับสนุนงานวิจัยทุกสาขาที่มี

ความสำาคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคม

โลก โดยได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินจากแหล่งทุนภายนอก

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังตัวอย่างงานวิจัยที่

สำาคัญในสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี

1. โปรตีนส่งผ่านนำา้ aquaporins HbPIP2;1 และ   

HbTIP1;1 มีความเกี่ยวข้องในการทำาให้ผลผลิตนำา้

ยางพาราสูงขึ้นเมื่อต้นยางถูกกระตุ้นด้วยเอทธิลีน โดย

การควบคุมการส่งผ่านนำา้ในระบบท่อนำา้ยาง

และเนื้อเยื่อโดยรอบ

โดย : รองศาสตราจารย์จรัญญา ณรงคะชวนะ

คณะวิทยาศาสตร์

โดยปกติยางธรรมชาติสังเคราะห์ในท่อนำา้ยางจะเรียงตัว

อยู่ในเนื้อเยื่ออ่อนถัดเข้ามาจากเปลือกของต้นยางพารา 

เมื่อมีการกรีดต้นยางพารา นำา้ยางจะไหลออกมาด้วย

แรงดันของเนื้อเยื่อบริเวณท่อนำา้ยางนั้น เนื่องจากท่อนำา้

ยางไม่มีช่องระหว่างเซลล์ ที่เรียกว่า plasmodesmata 

ดังนั้นการไหลของอนุภาคต่าง ๆ ในท่อนำา้ยางจะเกิด

จาก water influx ภายในท่อนำา้ยาง โปรตีนส่งผ่านนำา้ 

(Aquaporins) เป็นโปรตีนที่แทรกอยู่ระหว่างเยื่อหุ้ม

เซลล์ ทำาหน้าที่ในการส่งนำา้และสารละลายที่มีขนาดเล็ก

ผ่านเข้าออกระหว่างเซลล์ โดยช่วยให้พืชสามารถปรับ

สมดุลของนำา้ระหว่างเซลล์อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนอง

ต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ได้ ในการศึกษาความสัมพันธ์

ของโปรตีนส่งผ่านนำา้ในเนื้อเยื่อท่อลำาเลียงอาหาร

และท่อนำา้ยางที่มีต่อผลผลิตของนำา้ยางพาราในระดับ

โมเลกุล พบว่า กลุ่มของ HbPIP2 และ HbTIP1;1 ทำา

หน้าที่ในการส่งผ่านนำา้ได้ดี โดย HbPIP2;1 เป็นไอโซ

ฟอร์มที่ทำาหน้าที่ได้ดีที่สุด ช่วยให้พืชสามารถปรับตัว

เพิ่มหรือลดปริมาณโปรตีนส่งผ่านนำา้ให้เข้ากับสภาวะที่

ถูกกระตุ้นได
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ถูกกระตุ้นได้ งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ต้นยางตอบ

สนองต่อการกระตุ้นด้วยเอทธิลีน โดยการส่งผ่านนำา้

ระหว่างท่อนำา้ยางและเนื้อเยื่อโดยรอบ เพื่อการรักษา

ระดับความดันของเนื้อเยื่อบริเวณรอบท่อนำา้ยาง ให้

สามารถควบคุมให้นำา้ยางไหลจากท่อนำา้ยางได้ยาวนาน

ขึ้น ทำาให้ได้ผลผลิตนำา้ยางรวมสูงขึ้น

2. ก�รพัฒน�วิธีก�รและก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ท�งก�รวิเคร�ะห์โดยเทคนิคก�รแยกแบบไหลภ�ยใต้

สน�ม (field-flow fractionation) และเทคนิคท�ง

สเปกโทรสโคปีในก�รวิเคร�ะห์ขน�ดอนุภ�คในระดับ

น�โนเมตรและไมโครเมตร

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อทติยา ศิริภิญญานนท์ และกลุ่ม

งานวิจัย PSAC ภาควิชาเคมีและศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

นวัตกรรมทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีการวิเคราะห์โดยอาศัยเทคนิค

การแยกแบบไหลภายใต้สนามร่วมกับเทคนิคการ

วิเคราะห์ปริมาณธาตุ ในการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคของ

อนุภาคเงินขนาดนาโนเมตร (AgNPs) ที่เตรียมโดยวิธี

การต่าง ๆ พบว่าขนาดอนุภาคที่เตรียมขึ้นของ AgNPs 

ที่ใช้สาร citrate pectin และ alginate เป็นสารเพิ่ม

ความเสถียร มีขนาด 9 19 และ 45 นาโนเมตร ตาม

ลำาดับ และได้ทำาการประยุกต์ใช้เทคนิคการแยกแบบ

ไหลภายใต้สนามแบบทำาการเพิ่มความเข้มข้นเพื่อการ

วิเคราะห์ขนาดของ AgNPs ที่ถูกชะออกมาจากการซัก

ล้างเสื้อผ้าที่ติดฉลากว่ามี AgNPs อยู่  

โดยได้ศึกษาถึงประสิทธิภาพของนำา้ปราศจากไอออน  

นำา้ประปา นำา้ประปาผสมสารซักฟอก ในการชะ 

AgNPs ออกมาจากเสื้อผ้า พบว่านำา้ประปาผสมสาร

ซักฟอกสามารถชะ AgNPs ออกมาได้ 66% ในขณะ

ที่นำา้ปราศจากไอออนและนำา้ประปาชะ AgNPs ออก

มาได้เพียง 0.5% และ1.4% ตามลำาดับ เป็นการชี้ถึง

โอกาสที่ AgNPs ถูกชะออกมาจากการซักล้างแล้ว

ถูกปล่อยไปยังนำา้ทิ้งและสิ่งแวดล้อม จึงได้ประยุกต์

ใช้เทคนิคการแยกแบบไหลภายใต้สนามร่วมกับ

เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณธาตุในการศึกษาถึงการ

เปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาคของ AgNPs ในสภาวะ

แวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาถึงบทบาทของสาร

ฮิวมิคต่อเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาค  

พบว่า AgNPs ที่ใช้สาร citrate เป็นสารเพิ่มความ

เสถียรเกิดการรวมตัวเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นได้เร็วกว่า 

AgNPs ที่ใช้สาร pectin และ alginate เป็นสารเพิ่ม

ความเสถียร และพบว่าสารฮิวมิคช่วยให้ AgNPs มี

ความเสถียรเพิ่มขึ้น
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3. ก�รกระตุ้นก�รสืบพันธุ์ ก�รลอกคร�บและควบคุม

ก�รเปลี่ยนเพศของกุ้งและปูเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยก�ร

ควบคุมฮอร์โมนประส�ท                                                                                                                                            

โดย : ศาสตราจารย์ประเสริฐ โศภน  

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

กุ้งและปูนับเป็นสัตว์นำา้เศรษฐกิจที่สำาคัญมากของ

ประเทศไทย แต่การเพาะเลี้ยงกุ้งและปูก็ยังมีปัญหาคอ

ขวด โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการผลิตเซลล์สืบพันธุ์

ของพ่อ-แม่พันธุ์ที่เลี้ยงในสภาพกักขัง พบว่าการฉีด

กระตุ้นแม่พันธุ์กุ้งด้วยสารสื่อประสาทซีโรโทนิน

(serotonin-5HT) ทั้งในกุ้งก้ามกรามและกุ้งกุลาดำา 

ทำาให้รังไข่พัฒนาเร็วขึ้นและเซลล์ไข่มีการเพิ่มขึ้น

ทั้งปริมาณและคุณภาพ ในขณะที่สารสื่อประสาท 

dopamine (DA) ออกฤทธิ์ในทางตรงข้าม การกระ

ตุ้นแม่พันธุ์ด้วยฮอร์โมน gonadotropin-releasing 

hormone (GnRH) และ egg-laying hormone 

(ELH) ก็ทำาให้รังไข่มีการพัฒนาเร็วขึ้นและเซลล์ไข่ก็มีทั้ง

ปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราการปฏิสนธิกับ

เซลล์อสุจิในระดับที่ไม่ด้อยกว่ากลุ่มควบคุม จากการ

พิจารณาระดับปริมาณของสาร (dose) ที่ใช้ต่อ

นำา้หนักตัวของแม่พันธุ์เพื่อให้เกิดผลตอบสนองดังกล่าว

ทำาให้เชื่อว่า 5-HT, GnRH, ELH อยู่ในสายการควบคุม

พัฒนาการของรังไข่สายเดียวกัน โดย 5-HT ซึ่งเป็นสาร

สื่อประสาทที่อยู่ระดับสูงสุด เมื่อสภาพแวดล้อม

เหมาะสม serotonergic neurons อาจส่งสัญญาณไป

ตามเส้นประสาทจากสมองส่วนหน้าไปที่เซลล์ประสาท

ในสมองส่วนท้ายและปมประสาท thoracic ganglia 

ซึ่งมีสาร GnRH อยู่ในปริมาณสูง สาร GnRH จะถูก

ปล่อยออกไปเพื่อกระตุ้นฮอร์โมนระดับสุดท้ายคือ ELH 

ที่ส่วนใหญ่สร้างและสะสมอยู่ในรังไข่ให้ถูกปล่อยออก

มาเพื่อกระตุ้นการพัฒนาของรังไข่และเซลล์ไข่ แต่ใน

สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม dopaminergic neuron 

ที่อยู่ในก้านตาและสมองส่วนหน้าจะเป็นตัวส่งสัญญาณ

ให้ X-organ sinus gland complex ที่ก้านตาหลั่ง 

gonad inhibiting hormone (GIH) ซึ่งเป็นตัวห้ามการ

พัฒนาของรังไข่และเซลล์ไข่  GIH อาจจะออกฤทธิ์ที่

สมองและ thoracic ganglia โดยตรงเพื่อกดการปล่อย 

GnRH จึงทำาให้ไม่มีการหลั่งของ ELH ในรังไข่ออกมา 

องค์ความรู้ดังกล่าวอาจนำามาประยุกต์ใช้กระตุ้นแม่พันธุ์

กุ้งและปูที่ถูกเลี้ยงในสภาพกักขังให้มีการพัฒนาของ

รังไข่และเซลล์ไข่โดยไม่ต้องตัดตา การตัดตาซึ่งใช้อยู่ใน

ปัจจุบันในกุ้งกุลาดำา และกุ้งขาวเป็นวิธีกำาจัดฮอร์โมน 

GIH แต่ทำาให้แม่กุ้งมีอายุสั้นลง ดังนั้นการฉีด 5-HT, 

GnRH, ELH แบบสูตรเดี่ยวหรือสูตรรวมน่าจะกระตุ้น

ให้แม่กุ้งพัฒนารังไข่และเซลล์ไข่ได้โดยไม่ต้องตัดตา

ทำาให้ใช้แม่พันธุ์ได้นานขึ้น

การศึกษาฮอร์โมนที่ควบคุมการพัฒนาของระบบ

สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์อสุจิ และการควบคุมการ

แสดงออกลักษณะเพศผู้ของกุ้งและปู พบว่า 

androgenic gland (AG) เป็นต่อมที่สร้างฮอร์โมน 

insulin-like androgenic gland hormone (IAGH) 

ซึ่งทำาหน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโต และการพัฒนา

ต่อมอัณฑะและเซลล์อสุจิตลอดจนการพัฒนาลักษณะ

เพศผู้ของลูกกุ้งและปู  การพัฒนาต่อม AG อยู่ภายใต้

การควบคุมของฮอร์โมน GIH เมื่อตัดก้านตา การออก
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ฤทธิ์ยับยั้งของ GIH ก็จะหมดไป ทำาให้ AG ขยายใหญ่

ขึ้นแล้วสร้างและส่ง IAGH ออกไปกระตุ้นให้ต่อมอัณฑะ

มีขนาดใหญ่ขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนาของเซลล์อสุจิมากขึ้น

ด้วย นอกจากนั้นยังพบว่าการฉีดกระตุ้นด้วย 5-HT, 

GnRH ทำาให้ต่อม AG มีการสร้างและหลั่ง IAGH มาก

ขึ้น จึงเป็นไปได้ว่า 5-HT และ GnRH ออกฤทธิ์ตรง

กันข้ามกับ GIH ในการควบคุมต่อม AG พบว่าในกุ้ง

ก้ามกราม IAGH มีการแสดงออกตั้งแต่วันที่ 1 ของ

ระยะ postlarva ซึ่งแสดงว่า IAGH อาจเป็นฮอร์โมนที่

กำาหนดเพศผู้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มเข้าสู่ระยะ post larva 

ดังนั้นอาจใช้ IAGH เป็น gene marker ในการคัดเลือก

ลูกกุ้งเพศผู้ออกจากเพศเมีย เพื่อนำาไปเพาะเลี้ยงแบบ 

monoculture ซึ่งจะให้ผลผลิตสูงกว่าการเลี้ยงทั้งสอง

เพศ IAGH เป็นฮอร์โมนหลักที่กำากับการแสดงออกของ

เพศผู้ซึ่งน่าจะนำามาทดลองเปลี่ยนเพศของลูกกุ้งและปู

ให้ส่วนใหญ่กลายเป็นเพศผู้ได้โดยให้ IAGH ในช่วงอายุ

ดังกล่าว 

การใช้ฮอร์โมนเร่งการลอกคราบโดยใช้สารธรรมชาติที่

สกัดจากพืช เช่นไฟโตเอคไดโซน (phytoecdysone) 

จากต้นไข่เน่า (V. glabrata) ซึ่งมีโครงสร้างคล้าย

ฮอร์โมนลอกคราบของปู สามารถกระตุ้นให้ปูม้ามีการ

ลอกคราบเร็วกว่าปกติ โดยปูที่ให้ไฟโตเอคไดโซนมีอัตรา

รอดชีวิต 80-100%  ไฟโตเอคไดโซนมีความปลอดภัย

สูงกว่าฮอร์โมนลอกคราบจากสัตว์พวกแมลง กุ้งและ

ปู อีกทั้งมีรายงานว่ามีความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนมรวมทั้งมนุษย์ด้วย ดังนั้นการใช้สารสกัดจาก

ธรรมชาติดังกล่าวในการเร่งการลอกคราบของปูม้าเพื่อ

ผลิตปูนิ่มนับว่ามีความปลอดภัย และไม่เกิดปัญหาสาร

ตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและน่าจะเป็นที่ยอมรับ

ได้ อีกทั้งมีต้นทุนตำา่กว่าการใช้ฮอร์โมนจากสัตว์โดยตรง
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4. โอก�สแห่งก�รค้นพบจ�กก�รประส�นเทคโนโลยี

เข้�กับคว�มร่วมมือจ�กน�น�ช�ติ

โดย : ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย จาก สถาบันชีววิทยา

ศาสตร์โมเลกุล และทีมนักวิทยาศาสตร์ จากสถาบัน

มะเร็ง ดานา-ฟาเบอร์ (Dana-Farber Cancer Institute), 

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วารด์ (Hardvard 

Medical School), มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด (Stanford 

University), สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา 

(the US National Institutes of Health), และสถาบัน

เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือ เอ็มไอที (Massachusetts 

Institute of Technology, MIT) 

เป็นที่ยอมรับว่าเทคโนโลยีที่นำาสมัย และความรู้ ความ

เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง เป็นปัจจัยที่สำาคัญของการ

ค้นพบที่ยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยความเข้าใจถึง

ความสำาคัญของหลักนี้อย่างลึกซึ้ง สถาบันชีววิทยา

ศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีการสร้าง

เครือข่ายการวิจัยกับสถาบัน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ทั่วโลก เพื่อขยายความสามารถและมิติในการวิจัยออก

ไปอย่างสมำ่าเสมอ หนึ่งในแผนการสร้างเครือข่ายเหล่า

นี้คือการลงบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย

มหิดลกับสถาบันมะเร็งดานา-ฟาเบอร์ ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

สหรัฐอเมริกา ความร่วมมือนี้ ทำาให้เกิดความสัมพันธ์ที่

ใกล้ชิด ด้านการวิจัยระหว่างสองมหาวิทยาลัย และเปิด

โอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมงาน

กันได้อย่างใกล้ชิด

ผลจากบันทึกความเข้าใจนี้ทำาให้ ดร.ศิวนนท์ 

จิรวัฒโนทัย อาจารย์จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์

โมเลกุล มีโอกาสได้เข้าร่วมและเป็นผู้นำาทีมของ

นักวิทยาศาสตร์สหสาขาวิชาจากสถาบันต่างๆ ในการ

ออกค้นหารายละเอียดและธรรมชาติของโปรตีนก่อโรค

ที่สำาคัญชนิดหนึ่งคือ cyclin D1 โดยเน้นการประสาน

เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ากับความชำานาญเฉพาะด้านของ

ผู้ร่วมทีม ส่งผลให้เกิดการค้นพบหน้าที่ใหม่ 2 ด้านของ 

cyclin D1 ที่ไม่มีการคาดคิดมาก่อนในแง่การก่อมะเร็ง 

และในการเจริญเติบโตของอวัยวะ (Organ Development)

โครงก�รวิจัย 1: ก�รค้นพบหน้�ที่ใหม่ของ cyclin 

D1 ในก�รซ่อม DNA ที่ถูกทำ�ล�ย และแนวท�งก�ร

รักษ�มะเร็งแบบใหม่

การที่จะควบคุมโรคมะเร็งให้เกิดผลได้นั้น จำาเป็นต้อง

เรียนรู้และทำาความเข้าใจธรรมชาติของโรคชนิดนี้

อย่างถ่องแท้เสียก่อน หนึ่งในโปรตีนสำาคัญที่มีส่วนใน

การก่อมะเร็งคือ cyclin D1 ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง

ที่โดยทั่วไปมีหน้าที่ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ แต่

โปรตีนนี้มักถูกพบว่ามีปริมาณมากผิดปกติในโรคมะเร็ง

หลายชนิด โดยไม่ทราบว่าปริมาณที่มากมายนี้มีความ

เกี่ยวข้องและมีหน้าที่อย่างไรในการก่อมะเร็ง ดังนั้น 

ดร.ศิวนนท์ จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซึ่งเป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลไกการแบ่งตัวของเซลล์ (cell cycle 

regulation) ได้รวบรวมเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ และทีมผู้

เชี่ยวชาญจากหลายแขนงเข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์

ที่จะร่วมมือกันเพื่อศึกษาบทบาทของโปรตีนนี้ในมะเร็ง 

ให้ครอบคลุมทุกด้าน

ทีมวิจัยได้ทดลองนำาเทคนิคสองชนิดมารวมเข้าด้วยกัน 

นั่นคือ double-affinity immunopurification และ

การวิเคราะห์โปรตีน แบบ high throughput โดย

อาศัย mass spectrometry (LC/MS/MS) โดยทีม

วิจัยนี้เป็นกลุ่มแรกๆในโลกที่สามารถทำาการทดลอง

โดยใช้เทคนิคผสมนี้ได้สำาเร็จ จากนั้นทางทีมวิจัยได้ใช้

เทคนิคนี้วิเคราะห์หาชนิดของโปรตีนที่จับกับ cyclin 

D1 จากเซลล์มะเร็งที่มี cyclin D1 ปริมาณสูงจำานวน 

5 ชนิด และได้ผลดังนี้คือ cyclin D1 ในมะเร็งจะจับ

กับโปรตีนหลากหลายชนิด นอกจากจะจับโปรตีนที่ทำา

หน้าที่ในการแบ่งตัวของเซลล์แล้ว ดร.ศิวนนท์และคณะ

ได้พบว่า cyclin D1 เข้าจับกับโปรตีนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่มี
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รายงานมาก่อนว่ามีความเกี่ยวข้องกับ cyclin D1 นั้น

คือ โปรตีนที่ทำาหน้าที่ในการซ่อมแซม DNA ที่เสียหาย

โดยเฉพาะโปรตีนชนิดหนึ่งชื่อ RAD51 ที่มีหน้าที่โดย

ตรงในการซ่อม DNA โดยกลไกที่เรียกว่า homologous 

recombination การค้นพบนี้ทำาให้คณะวิจัยทราบว่า 

cyclin D1 อาจมีส่วนร่วมในกลไกการซ่อมแซม DNA, 

ขั้นตอนถัดไป ดร. ศิวนนท์และคณะ ได้พิสูจน์โดยใช้

เทคนิคต่าง ๆ พบว่า cyclin D1 มีหน้าที่และมีความ

จำาเป็นต่อการอยู่รอดของมะเร็งที่ DNA ถูกทำาลาย 

(การที่ DNA ของเซลล์มะเร็งถูกทำาลายนั้นเป็นผลที่พบ

ได้ หลังจากได้รับการรักษาโดยการให้ยาต้านมะเร็งที่มี

กลไกทำาลาย DNA หรือการได้รับรังสีรักษา)

การค้นพบนี้มีความสำาคัญ 2 ประการ กล่าวคือประการ

แรก นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมีความเชื่อว่ากลไกควบคุม

การแบ่งตัวของเซลล์ และกลไกที่ดูแลซ่อมแซม DNA 

นั้น น่าจะเป็นกลไกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 

โดยกลไกทั้งสองนี้เป็นที่ทราบกันดีว่ามีความเกี่ยวข้อง

กับมะเร็งโดยตรง แต่ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานโดยตรงมา

ยืนยันทฤษฎีนี้ ดังนั้นหลาย ๆ ทีมวิจัยทั่วโลกจึงกำาลัง

แข่งขันกันเพื่อเป็นทีมแรกที่พบสารหรือโปรตีนที่เชื่อม

โยงกลไกทั้ง 2 นี้เข้าด้วยกัน การที่ ดร. ศิวนนท์ 

จิรวัฒโนทัย และคณะค้นพบว่าโปรตีนที่ควบคุมการ

แบ่งตัวของเซลล์คือ cyclin D1 นั้นมีหน้าที่โดยตรง

ในการควบคุมการซ่อมแซม DNA นั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์

อย่างดีให้กับทฤษฎีนี้

และประการที่ 2 การค้นพบนี้ทำาให้ cyclin D1 กลาย

ไปเป็นจุดสนใจและเป้าหมาย ในการรักษามะเร็งที่

สำาคัญ โดยการการค้นพบของ ดร.ศิวนนท์ และคณะ

สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าการยับยั้ง cyclin D1 จะได้ผลใน

การยับยั้งมะเร็งได้ทีเดียวถึง 2 ทาง นั่นคือ การยับยั้ง

การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง (บทบาทที่ทราบกันดีของ 

cyclin D1 คือ การส่งเสริมการแบ่งตัวของเซลล์ ดังนั้น

การยับยั้ง cyclin D1 จะหยุดการแบ่งตัวของมะเร็ง) 

และทำาให้เซลล์มะเร็งตาย จากการที่ DNA ที่ถูกทำาลาย

จากยาหรือรังสีรักษา จะไม่สามารถถูกซ่อมแซมได้ 

เนื่องจากความสำาคัญและความน่าสนใจดังกล่าว เรื่อง

ราวของการค้นพบนี้ถูกคัดเลือกให้ได้รับการลงตีพิมพ์

ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature ฉบับวันที่ 9 มิถุนายน 

2554 ภายใต้ชื่อว่า “A function for cyclin D1 in 

DNA repair uncovered by protein interactome 

analyses in human cancers” และเรื่องราวยังได้

รับการเลือกจากวารสาร Nature ให้เป็นหนึ่งในเรื่อง

เด่นประจำาฉบับ โดยมีการเขียนบทวิจารณ์ในคอลัมน์  

News & Views ในฉบับเดียวกัน

นอกจากนี้การค้นพบดังกล่าวยังถูกกล่าวขวัญถึงในวง

กว้างจากนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก โดย

เรื่องราวได้ถูกเขียนถึงเป็นเนื้อเรื่องเด่นในวารสาร

วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่มีคนอ่านมากที่สุดอีกฉบับ

หนึ่งคือ Cancer Research ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 

2554 ในคอลัมน์ Breaking Advances และถูกเลือก

จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำา ให้เป็นเรื่องที่ทุกคนควรอ่าน 

(recommended) ในฐานข้อมูล Faculty 1000

โครงการนี้ ดร. ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ในฐานะหัวหน้า

โครงการ ได้รับการสนับสนุนด้านทุนวิจัยจากสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และผลงานนี้เกิดขึ้น

ได้จากความร่วมมือจากทีมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์จาก

สถาบันมะเร็งดานา-ฟาเบอร์: Piotr Sicinski, M.D., 

Ph.D., Wojciech Michowski, Ph.D, Lisa Becks, 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมของ DNA จากสถาบัน

มะเร็งดานา-ฟาเบอร์: David Livingston, M.D., 

Yiduo Hu, Ph.D. และจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ 

สหรัฐอเมริกา: Alan Clark, Ph.D. and Thomas 

Kunkel, Ph.D., ผู้เชี่ยวชาญด้าน Mass-spectrometry 

จากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด: 

Steven Gygi, Ph.D. และจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด 

Joshua Elias, Ph.D., ผู้เชี่ยวชาญด้าน Bioinformatics 

and System Biology จากสถาบันมะเร็งดานา-ฟาเบอร์; 

Yaoyu Wang, Ph.D., John Quackenbush, Ph.D., 

Mick Correll, Ph.D.
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โครงก�รวิจัย 2 : ก�รศึกษ�หน้�ที่ของโปรตีนในสัตว์

ที่มีชีวิตแบบบูรณ�ก�รโดยวิธี 

“genetic-proteomic” 

ในปัจจุบัน ได้เป็นที่ประจักษ์ว่าวิธีการทาง proteomic 

มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย โดยเฉพาะการใช้

เทคนิคเหล่านี้ ในการวิเคราะห์โปรตีนจากสารสกัดจาก

เซลล์ที่เพาะเลี้ยงไว้ หรือจากเนื้อเยื่อต่าง ๆ แต่เมื่อนำา

เทคนิคทาง proteomic เหล่านี้มาผนวกกับเทคนิค 

gene targeting ซึ่งเป็นเทคนิคทางพันธุศาสตร์ที่ใช้

เปลี่ยนแปลงยีนในสิ่งมีชีวิตเป็นยีนในรูปแบบที่ต้องการ

แบบจำาเพาะเจาะจง เทคนิคทาง proteomic เหล่านั้น 

จะกลายเป็นเทคนิคที่ยิ่งทรงพลังและมีประโยชน์มาก

เป็นทวีคูณ

ในโครงการนี้ ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ซึ่งมีพื้นฐาน

ความรู้ด้าน cell cycle regulation และมี

ประสบการณ์ในการทำางานด้านโปรตีน ได้เข้าร่วม

ทีมกับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) โดยมี

จุดประสงค์เพื่อหาวิธีใหม่ที่จะสามารถใช้ศึกษาการ

จับกันระหว่าง โปรตีนกับโปรตีน (protein-protein 

interaction) และ โปรตีนกับดีเอ็นเอ ( protein-DNA 

interaction) ในสัตว์ที่มีชีวิต เพื่อให้ได้องค์ประกอบ

และความรู้ที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติมาก

ที่สุด ทีมวิจัยได้เลือกศึกษาโปรตีน cyclin D1 ซึ่งเป็น

โปรตีนที่สำาคัญในการเติบโตของอวัยวะ และโรคมาเป็น

โมเลกุลต้นแบบในการศึกษาวิธีใหม่นี้ โดยทีมวิจัยได้

วางแผนที่จะศึกษาและติดตามธรรมชาติของโปรตีนตัว

นี้ในอวัยวะต่าง ๆ และจากชีวิตช่วงต่าง ๆ ของหนู    

ทีมวิจัยใช้เทคนิค gene targeting นำาชิ้นส่วนของ

ดีเอ็นเอเล็กๆซึ่งบรรจุ epitope tags ใส่ลงในจีโนมของ

หนู ตรงตำาแหน่งCcnd1 (ตำาแหน่งที่มียีนของ cyclin 

D1) ส่งผลให้โปรตีน cyclin D1 กับ epitope tags 

เชื่อมต่อกัน เมื่อได้โปรตีนลักษณะนี้แล้วทีมวิจัยสามารถ

ใช้เทคนิคทางชีวเคมี แยกและวิเคราะห์ชนิดของโปรตีน

ที่จับกับ cyclin D1 จากช่วงต่างๆระหว่างการเติบโต

ของหนูโดยใช้ high throughput mass spectrometry 

(LC/MS/MS) ทีมวิจัยค้นพบว่าในร่างกายของหนูช่วง

ระหว่างการเติบโต cyclin D1 จะเข้าจับกับโปรตีน

หลายชนิดที่มีหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของยีน 

(transcriptional control)

การศึกษาโดยเทคนิค epitope tag-based genome-wide 

location analyses (เทคนิคทางพันธุศาสตร์ชนิดหนึ่งที่

เกิดจากการรวม chromatin immunoprecipitation 

เข้ากับ DNA microarray; ChIP-chip) ซ่ึงทำาไปพร้อม ๆ 

กัน ให้ผลสนับสนุนในทำานองเดียวกันว่า ในช่วงที่หนู

เติบโต cyclin D1 เข้าจับและมีปฏิกิริยากับส่วนของ

ดีเอ็นเอที่ควบคุมการแสดงออกของยีน (promoter) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณชั้นเรตินา ที่กำาลังเจริญ

เติบโตในนัยน์ตาของหนู (ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่า cyclin 

D1 มีความสำาคัญต่อการเจริญเติบโตของเรตินาใน

นัยน์ตาของหนู) cyclin D1จะจับกับบริเวณควบคุม

การแสดงออกของยีนชื่อ Notch1 และ cyclin D1 ยัง

ทำาหน้าที่ในการช่วยนำาโปรตีน CBP (CREB binding 

protein) ซึ่งมีฤทธิ์เป็น histone acetyltransferase 

เข้ามาท่ีบริเวณควบคุมการแสดงออกของยีน Notch1 น้ี

เมื่อ cyclin D1 ถูกกำาจัดไป (ศึกษาได้ในหนูที่ cyclin 

D1 ยีนถูกกำาจัดไป หรือ Ccnd1-/-mice) CBP จะไม่

สามารถมาที่บริเวณ promoter ของยีน Notch1 นี้

มากเท่าที่ควร ปฏิกิริยา histone acetylation ของ

บริเวณ promoter ของยีน Notch1 ลดลง นำาไปสู่การ

ลดลงของระดับ mRNA และโปรตีนของ Notch1 ใน

ชั้นเรตินา ผลการทดลองเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า cyclin 

D1 มีบทบาทในการควบคุมการแสดงออกของยีนใน

ร่างกายของสิ่งมีชีวิต ในช่วงที่สัตว์มีการเจริญเติบโต

ดังนั้นเทคนิคผสมที่ถูกให้ชื่อว่า “genetic proteomic”

นี้สามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้กับโปรตีนชนิดอื่นๆใน

ร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้ เทคนิค genetic-proteomic 

และงานวิจัยดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกเพื่อลงตีพิมพ์ใน

วารสารวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคือ Nature  ฉบับวันที่ 

21 มกราคม 2553 ภายใต้ชื่อว่า 

“Transcriptional role of cyclin D1 in development 

revealed by a genetic proteomic screen”
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นอกเหนือจาก ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย แล้ว 

นักวิทยาศาสตร์หลักอื่น ๆ ในทีมวิจัยคือ Frédéric 

Bienvenu, Ph.D. Clifford A. Meyer, Ph.D, Junko 

Odajima, Ph.D., Yan Geng, Shirley Liu, and 

Piotr Sicinski (ทั้งหมด สังกัดสถาบันมะเร็งดานา-ฟา

เบอร์) Steven Gygi, Ph.D. and Constance Cepko,  

Ph.D.(จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด), 

Joshua Elias, Ph.D. (มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด), และ 

Alexander Marson, M.D. Ph.D., Richard A. Young 

(สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์)

5. รังสีคอสมิคในฐ�นะเครื่องวัดพ�ยุสุริยะและ

สภ�พอวก�ศ

โดย : ดร.เดวิด รูฟโฟโล ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์

อวกาศและอนุภาคพลังงานสูง 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

 

แม้ลมสุริยะและพายุสุริยะไม่ได้มีพลังทำาลายล้างอย่าง

ที่มีบทบาทในหนังฮอลิวูด แต่ก็มีผลกระทบที่สำาคัญต่อ

กิจกรรมของมนุษย์ในอวกาศและระบบไฟฟ้าบนพื้นดิน

ซึ่งเราเรียกว่า “ผลกระทบทางสภาพอวกาศ” 

นักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์อวกาศ

และอนุภาคพลังงานสูงที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำาลังศึกษา

รังสีคอสมิค ซึ่งเป็นอนุภาคจากอวกาศ เพื่อที่จะเข้าใจ

ผลกระทบต่าง ๆ และฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังผลกระทบ

เหล่านี้ สิ่งที่ส่งผลต่อสภาพอวกาศอย่างเร็วที่สุดคือ

ลำาของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ (SEPs) ที่

เคลื่อนที่มาถึงโลก และการวัดอนุภาคพลังงานสูงอื่นๆ 

ที่มาจากอวกาศ หรือที่เราเรียกว่า รังสีคอสมิคจาก

กาแล็คซี (GCRs) จะช่วยในการพยากรณ์ผลกระทบ

ต่อสภาพอวกาศประเภทอื่น ๆ ได้จากสถานีตรวจวัด

นิวตรอนสิรินธร (PSNM) ที่ยอดดอยอินทนนท์ซึ่งเป็น

ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ได้มีการติดตั้งเมื่อปี 

ค.ศ. 2007 ด้วยความร่วมมือจากกลุ่มวิจัยนี้และผู้ร่วม

งานที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทย นักฟิสิกส์

อวกาศสามารถเข้าถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรังสี

คอสมิคจากกาแล็คซีที่ใหม่และไม่เหมือนใคร 

ประเทศไทยเป็นตำาแหน่งที่เหมาะเป็นพิเศษสำาหรับ

การติดตั้งเครื่องตรวจวัดนิวตรอน เนื่องจากตำาแหน่ง

นี้เป็นตำาแหน่งที่สนามแม่เหล็กโลกได้คัดเลือกอนุภาค

ที่มีพลังงานสูงที่สุดเท่านั้น ซึ่งเมื่อรังสีคอสมิคชนกับ

ชั้นบรรยากาศของโลกแล้วจะผลิตนิวตรอนทุติยภูมิซึ่ง

สามารถวัดได้โดยเครื่องตรวจวัดนิวตรอน นอกจากที่

รังสีคอสมิคจากกาแล็คซีจะตอบสนองอย่างฉับพลัน

เนื่องจากพายุสุริยะแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง

เวลาหนึ่งวันอันเนื่องมาจากโลกหมุนรอบตัวเองอีก

ด้วย ซึ่งจะให้ข้อมูลการกระจายตัวตามทิศทาง กล่าว

คือ แอนไอโซทรอปีของฟลักซ์รังสีคอสมิคมิคมีการ

เปลี่ยนแปลงตามการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ 
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ทุก ๆ 27 วัน โดยมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับ

อัตราเร็วลมสุริยะในแบบที่ยังไม่สามารถแสดงลักษณะ

หรือเข้าใจได้อย่างชัดเจน และมีการเปลี่ยนแปลงใน

ระยะยาวตามวัฏจักรจุดดับบนดวงอาทิตย์ (11 ปี) และ

วัฏจักรสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ (22 ปี) นอกจากการ

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร

แล้ว นักวิจัยยังได้รับเชิญให้วิเคราะห์ข้อมูลอนุภาค

พลังงานสูงจากดวงอาทิตย์จากสถานีตรวจวัดนิวตรอน

อื่น ๆ โดยสามารถฟิตข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะได้เงื่อนไข

ในการขนส่งอนุภาคระหว่างดาวเคราะห์ และอัตราการ

เร่งอนุภาคต่อเวลาใกล้ ๆ ดวงอาทิตย์ กลุ่มวิจัยได้ทุ่มเท

ความพยายามในการเข้าใจพื้นฐานของการขนส่งผ่าน

พลาสมาในอวกาศของอนุภาคมีประจุพลังงานสูง ซึ่ง

เกี่ยวข้องอย่างมากกับความปั่นป่วนของพลาสมาใน

อวกาศ การเคลื่อนที่แบบสุ่มและปั่นป่วนเช่นนั้นจะนำา

ไปสู่การเดินสุ่มของเส้นสนามแม่เหล็กแต่ละเส้น 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ร่วมมือได้พัฒนา

ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์สำาหรับการเดินสุ่มของเส้นสนาม

แม่เหล็ก รวมไปถึงการแพร่ของอนุภาคพลังงานสูง

ในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กเฉลี่ย ซึ่งให้ผล

สอดคล้องกับการจำาลองด้วยคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้

พวกเขายังอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปรากฏการณ์

ดรอปเอาท์ (dropouts) ของอนุภาคพลังงานสูงจาก

ดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการหายไปและกลับมาที่ปรากฏซำา้ๆ 

กันของฟลักซ์อนุภาค นักวิจัยได้อธิบายปรากฏการณ์นี้

ด้วยทอพอโลยีในสองมิติของความปั่นป่วนของลมสุริยะ

ที่ผ่านมา กลุ่มวิจัยนี้ซึ่งในปัจจุบันมีอาจารย์ 2 ท่าน ได้

เคยจ้างนักวิจัยหลังปริญญาเอกมาแล้ว 5 คน โดยส่วน

มากมาจากต่างประเทศ ได้ผลิตดุษฎีบัณฑิต 8 คน และ

มหาบัณฑิต 19 คน ซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมด นอกจากนี้

ยังมีนักศึกษาปริญญาตรีหรือเยาวชนที่มาทำาโครงงาน

วิจัยหรือฝึกงาน กลุ่มวิจัยยังทำากิจกรรมต่อเนื่องเพื่อที่

จะให้ความรู้กับเด็กและคนทั่ว ๆ ไป นักวิจัยยังรักษา

ความร่วมมือกับศิษย์เก่าซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ใน

ประเทศไทย กลุ่มวิจัยได้ตีพิมพ์งานวิจัย 30 เรื่องใน

วารสารชั้นนำาของโลกทางด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์ และ

ฟิสิกส์อวกาศ พวกเขายังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

กับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเดลาแวร์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันอื่น ๆ 

ในอเมริกา รวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันใน

เยอรมนี อังกฤษ รัสเซีย ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ และจีน
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สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

1. ก�รใช้ Genome-wide SNP array ในก�ร

วินิจฉัยโรคท�งพันธุกรรมในผู้ป่วยไทยจ�ก 3 

ครอบครัวท่ีมีภ�วะพัฒน�ก�รและสติปัญญ�บกพร่องท่ี

ห�ส�เหตุอ่ืนไม่พบ และร่วมกับมีคว�มพิก�รแต่กำ�เนิด

โดย :  อาจารย์ณฐินี จินาวัฒน์  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1) คว�มสำ�คัญและที่ม�ของปัญห�ที่ทำ�ก�รวิจัย 

ภาวะพัฒนาการและสติปัญญาบกพร่องร่วมกับมีความ

พิการแต่กำาเนิด เป็นอาการแสดงของโรคทางพันธุกรรม

ที่พบได้บ่อย และอาการแสดงออกเหล่านี้อาจไม่

สามารถจัดเข้ากับกลุ่มอาการทางพันธุกรรมใด ๆ ได้ 

ส่งผลให้การวางแผนการดูแลรักษา และป้องกันสำาหรับ

ผู้ป่วยและครอบครัวที่สงสัยว่าเป็นโรคทางพันธุกรรม

เหล่านี้ เป็นเรื่องที่ทำาได้ยากและอาจทำาให้เกิดภาระ

ทางสังคมและการเงินให้กับผู้ป่วยและครอบครัวเพิ่มขึ้น 

Genome-wide DNA copy number microarray เป็น

เทคโนโลยทีี่ได้รบัการยอมรบัใหเ้ปน็การตรวจทางคลินกิ

มาตรฐานสำาหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

และยุโรป ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาสาเหตุของภาวะ

พัฒนาการและสติปัญญาบกพร่องใน 3 ครอบครัวชาว

ไทยที่สงสัยว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมโดยใช้เทคโนโลยี

นี้ จะถูกนำาไปใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการตรวจ

ทางคลินิกโดยใช้ DNA copy number microarray 

ในประเทศไทย  

2) วัตถุประสงค์ของโครงก�ร

• เพื่อหาสาเหตุทางพันธุกรรมของภาวะพัฒนาการ

และสติปัญญาบกพร่องที่ไม่เข้ากับกลุ่มอาการใด ๆ ใน        

3 ครอบครัวชาวไทย และให้การวินิจฉัยโรคและ

คำาปรึกษาทางพันธุกรรมที่ถูกต้อง 

• เพ่ือนำาข้อมูลท่ีได้ไปพัฒนาการนำา Single Nucleotide 

Polymorphism (SNP) array มาใช้เป็นเครื่องมือใน

การวินิจฉัยโรคทางคลินิกสำาหรับผู้ป่วยไทยที่มีภาวะ

พัฒนาการและสติปัญญาบกพร่อง มีความพิการแต่

กำาเนิด และ/หรือเป็นโรคออทิซึม นอกจากนี้ โครงการ

นี้ยังเป็นโครงการนำาร่องสำาหรับการนำา SNP array มา

ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคและภาวะอื่นๆเช่น การตรวจ

วินิจฉัยก่อนคลอด และการวินิจฉัยโรคมะเร็ง เป็นต้น

3) ผลก�รวิจัยเบื้องต้น 

ภาพ 1 : ตัวอย่างแผนผังพงศาวลีของครอบครัวที่เข้า

ร่วมโครงการวิจัย จะเห็นว่ามีสมาชิกในครอบครัวที่มี

ภาวะพัฒนาการและสติปัญญาบกพร่องในทุกรุ่นอายุ

ภาพ 1 : ตัวอย่างแผนผังพงศาวลีของครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
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ภาพ 2: แสดงภาพท่ีประมวลจากข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

Illumina’s GenomeStudio software ชนิดของ SNP 

array ท่ีใช้ในโครงการน้ีคือ Illumina HumanCyto 

SNP-12 Beadship ซึ่งมี DNA marker มากกว่า 

300,000 marker นอกจากนี้ยังครอบคลุม Genomic 

region ที่มีการศึกษากันโดยทั่วไปในห้องปฏิบัติการ

เซลล์พันธุศาสตร์กว่า 250 ตำาแหน่ง รวมไปถึงส่วนของ

โครโมโซมบริเวณ Pericentromeric และ Subtelo-

meric และโครโมโซมเพศ ภาพนี้แสดงผล SNP array 

ที่ปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 จากตัวอย่างกลุ่มควบคุม 

กราฟ Log R Ratio (LRR) แสดงจำานวน DNA copy 

number และ B-Allele Frequency (BAF) แสดง

ข้อมูล genotype ของ SNP แต่ละตัว  
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ภาพ 3: แผนผังแสดงแผนการทดลอง
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การวิจัยสมุนไพรในประเทศไทยได้ดำาเนินการมา

อย่างต่อเนื่องไม่ตำ่ากว่า 40 ปี ส่วนใหญ่เป็นการวิจัย

สมุนไพรเดี่ยว เพื่อหาสาระสำาคัญและทดสอบฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยา แต่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หมอยา

ไทยนิยมใช้สมุนไพรหลายชนิดรวมเป็นตำารับ เพื่อใช้

รักษาหรือบรรเทาอาการของผู้ป่วยแบบองค์รวม แต่

การศึกษาวิจัยพิสูจน์สรรพคุณของตำารับยาแผนไทย

อย่างเป็นวิทยาศาสตร์มีน้อยมาก ในปีงบประมาณ 

2547 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้สนับสนุน

ทุนวิจัย “โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์

ตำารับยาแผนโบราณของประเทศไทย” โดยมี 

รองศาสตราจารย์ พร้อมจิต ศรลัมพ์ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ประสานงานโครงการ และมี

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐหลายหน่วยงานร่วมมือ

กันวิจัยแบบบูรณาการ ซึ่งได้ดำาเนินการวิจัยพิสูจน์

สรรพคุณของตำารับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้แก่ 

ตำารับยาหอมนวโกฐ ยาหอมอินทรจักร ยาตรีกฏุก 

ยาตรีผลา และมีการวิจัยต่อเนื่องในปีต่อๆมา ได้แก่ 

ตำารับยาจันทลีลา ตำารับยาเหลืองปิดสมุทร และตำารับยา

ไฟประลัยกัลป์ ตำารับยาดังกล่าวจัดเป็นตำารับยาในยา

สามัญประจำาบ้านแผนโบราณ และบัญชียาหลักแห่ง

ชาติ (บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2554) งานวิจัยดังกล่าว

เป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองและหลอดทดลอง ซึ่งยัง

ต้องการงานวิจัยต่อยอดระดับคลินิก ในระเบียบการ

วิจัยทุกโครงการจะสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของ

เครื่องยาทุกชนิด ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของ

เครื่องยา โดยทำาตามวิธีการในเภสัชตำารับของ

ประเทศไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia 1995) 

เตรียมสารสกัดของตำารับยาด้วยตัวทำาละลายท่ีเหมาะสม 

และตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ของสารสกดัเปรยีบเทยีบกับเครือ่งยาที่เปน็ส่วนประกอบ

ในตำารับ ตลอดจนตรวจสอบการปนเปื้อนจุลชีพ สาร

กำาจัดศัตรูพืช และโลหะหนัก หลังจากนั้นจะนำาสารสกัด

ไปทดลองฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษ เพื่อ

พิสูจน์ศักยภาพของภูมิปัญญาต่อไป

2. ก�รวิจัยและพัฒน�ตำ�รับย�

โดย : รองศาสตราจารย์นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ 

คณะเภสัชศาสตร์
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ตำ�รับย�หอมนวโกฐและย�หอมอินทจักร เป็นตำารับ

ยากลุ่มที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม เป็นยารักษา

กลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) ผลของ

งานวิจัยได้สนับสนุนสรรพคุณตามภูมิปัญญา โดยพบ

ว่า ตำารับยาหอมมีฤทธิ์เพิ่มความดันโลหิต และมีผลลด

อัตราการเต้นของหัวใจเล็กน้อย มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง

ของกรด และมีฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของลำาไส้เล็ก มี

ฤทธิ์เพิ่มอัตราการไหลเวียนเลือดที่สมองหนู โดยเป็นผล

มาจากการขยายตัวของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กของ

สมอง และมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ช่วยให้

สงบ ระงับประสาท คลายความกังวล

ตำ�รับย�จันทน์ลีล� เป็นตำารับยากลุ่มที่มีการใช้ตาม

องค์ความรู้ดั้งเดิม เป็นยาแก้ไข้ จากการศึกษาฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยาในสัตว์ทดลอง พบว่าตำารับยาจันทน์ลีลามี

ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด ลดไข้ และไม่ก่อให้เกิด

แผลในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ยังไม่ก่อให้เกิดพิษ

เฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังในสัตว์ทดลอง

ตำ�รับย�เหลืองปิดสมุทร เป็นตำารับยากลุ่มที่มีการใช้

ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม เป็นยารักษาอาการท้องเสีย ซึ่ง

ผลของงานวิจัยได้สนับสนุนสรรพคุณตามภูมิปัญญา 

โดยพบว่า ตำารับยาเหลืองปิดสมุทร มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อก่อเกิด

โรคอุจจาระร่วง มีฤทธิ์ยับยั้งการบีบตัวของกล้ามเนื้อ

เรียบลำาไส้เล็กหนูตะเภา มีฤทธิ์ลดอาการท้องเสียที่เกิด

จากการป้อนนำา้มันละหุ่งในหนูถีบจักร และไม่พบความ

เป็นพิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังในหนูขาว

ตำ�รับย�ไฟประลัยกัลป์ เป็นตำารับยาสามัญประจำาบ้าน

ที่ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับสตรี ซึ่งผลงานวิจัยพบว่า ตำารับ

ยาไฟประลัยกัลป์ไม่มีฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจน แต่มีผล

ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนในกรณีที่รังไข่

ยังคงปกติ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและระงับปวด มีฤทธิ์

ยับยั้งทั้งความถี่และความแรงในการหดตัวของมดลูก

จากการเหนี่ยวนำาด้วย prostaglandin ได้ ดังนั้นอาจ

กล่าวได้ว่า ตำารับยาไฟประลัยกัลป์สามารถใช้บรรเทา 

อาการปวดประจำาเดือนเน่ืองจากมดลูกบีบตัวมากเกินไป

ได้ และไม่ก่อพิษเฉียบพลัน และพิษก่ึงเร้ือรังในหนูขาว

จะเห็นได้ว่างานวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นข้อมูลที่

สนับสนุนสรรพคุณของตำารับยาไทยที่มีการใช้มานาน

กว่า 100 ปี และยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นข้อมูล

สนับสนุนการใช้ตำารับยาไทยของบุคลากรทางการแพทย์

ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองในด้าน

ยารักษาโรค และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการใช้ยา

สมุนไพรสืบต่อไป
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3. โครงก�รรูปแบบก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลย�ที่มี

ประสิทธิภ�พในโซ่อุปท�นส�ธ�รณสุขเพื่อคว�ม

ปลอดภัยและสุขภ�พที่ดีของผู้เข�้รับบริก�ร

ส�ธ�รณสุข

โดย : รองศาสตราจารย์ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระบบบริการสาธารณสุขไทย มีการใช้งานรหัสยาหลาก

หลายรูปแบบและจัดเก็บข้อมูลยาที่แตกต่างกันขึ้นกับ

หน่วยงานที่เป็นผู้ออกแบบรหัสยานั้น ทำาให้ขาดความ

เชื่อมโยงในการใช้รหัสยาของแต่ละส่วนงาน โครงการ

วิจัยนี้วางแนวทางการออกแบบที่เป็นจุดร่วมของการ

สื่อสารข้อมูลยาในรูปแบบรหัสยา เพื่อพัฒนารูปแบบ

รหัสยามาตรฐาน โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพและการ

เชื่อมโยงข้อมูลยาระหว่างกิจกรรมโลจิสติกส์ของสมาชิก

โซ่อุปทาน มีบทบาทสำาคัญทั้งในแง่ของการเป็นช่อง

ทางการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลยาของบุคลากรทางการ

แพทย์ รวมถึงผู้ใช้ยาทั่วไป และส่งเสริมความปลอดภัย

จากการใช้ยาให้เพิ่มสูงขึ้น

โครงก�รนี้ประกอบด้วยง�นย่อย 3 ส่วน ได้แก่ 

1) การพัฒนารหัสยามาตรฐาน เพื่อเป็นรากฐานในการ

เชื่อมโยงข้อมูลทางยาให้ติดต่อสื่อสารกันอย่างสะดวก 

2) การพัฒนาฐานข้อมูลยา (DRUGNET) เป็นแหล่ง

รวบรวมข้อมูลทางยาให้แก่ผู้ให้บริการทางสาธารณสุข 

และส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ยาสำาหรับ

ประชาชนทั่วไป 

3) การปรับกระบวนการทางธุรกิจเพื่อใช้รหัสยา

มาตรฐาน ผลักดันให้ทุกองค์กรสามารถเชื่อมโยงแลก

เปลี่ยนข้อมูลและสามารถสืบกลับข้อมูลยาได้

ทั้งนี้ ได้ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตและ

ผู้กระจายยาในประเทศไทย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้จัดงาน “ปรับกระบวนทัศน์โซ่อุปทานสุขภาพโดย

รหัสยามาตรฐาน” ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 

เพื่อจัดอบรมแนวทางในการบันทึกข้อมูลยาลงใน

ฐานข้อมูลยา DRUGNET โดยความร่วมมือบนบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือของ 11 หน่วยงาน ได้แก่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น, สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย, องค์การเภสัชกรรม, ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, บริษัท 

กรุงเทพดุสิตเวชการ จำากัด (มหาชน), บริษัท เนชั่นแนล 

เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำากัด และ สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

งานวิจัยในขั้นต่อไปจะเป็นการประยุกต์ใช้รหัส

มาตรฐานและฐานข้อมูลยา DRUGNET ในโรงพยาบาล 

โดยศึกษารูปแบบกระบวนการทางธุรกิจที่เหมาะสม 

และเริ่มต้นประยุกต์ใช้กับโรงพยาบาล
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คลัสเตอร์การวิจัยระบบโลจิสติกส์เพื่อการยกระดับการ

ให้บริการสุขภาพและอนามัยของประเทศไทย

คลัสเตอร์ฯ ผลิตโครงการวิจัยที่สามารถยกระดับการ

ให้บริการสุขภาพและอนามัยของประเทศไทยให้มี

ประสิทธิผล ได้สร้างผลงานทั้งในเชิงประจักษ์และเชิง

การศึกษา โดยแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นนำาไป

สู่การเปลี่ยนแปลงได้และสามารถแก้โจทย์ที่เป็นปัญหา

ของประเทศได้  

คลัสเตอร์ฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน ในด้านการดำาเนินงานวิจัย การจัดอบรมสัมมนา 

การจัดการประชุมวิชาการ บันทึกลงนามความร่วมมือ 

เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือ เป็นหน่วยงาน

ภาครัฐภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 5 หน่วยงาน หน่วย

งานภาครัฐภายนอก จำานวน 10 หน่วยงาน และภาค

เอกชน จำานวน 6 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน 

และได้ก่อตั้ง “Thailand Healthcare Cluster” และ

จัดทำาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ

เพื่อการวิจัยและพัฒนารหัสมาตรฐานยาและเวชภัณฑ์

ในห่วงโซ่อุปทานสาธารณสุขสำาหรับประเทศไทย

ร่วมกับ 11 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันรหัสสากล 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำากัด (มหาชน) บริษัท 

เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำากัด และ สถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

และเพื่อให้คลัสเตอร์ฯ สามารถดำาเนินการบริหารงาน

เป็นไปด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ คลัสเตอร์ฯ 

จึงมีแนวความคิดในการยกระดับคลัสเตอร์ฯ ขึ้นเป็น 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์สุขภาพ (Healthcare 

Logistics Excellent Centre, HLEC) เพื่อเป็นหน่วย

งานที่สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การให้บริการ

วิชาการ ดำาเนินการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา

ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์สุขภาพ

ระดับภูมิภาค อันจะเป็นการยกระดับการให้บริการ

สุขภาพและอนามัยของประชาชนและประเทศไทยได้

อย่างแท้จริง

4. ก�รใช้ประโยชน์จ�กฮอร์โมนโพรแลคตินที่เพิ่มสูง

ขึ้นโดยธรรมช�ติเพื่อเพิ่มก�รดูดซึมแคลเซียมที่ลำ�ไส้

ของแม่ในระยะให้นม

 โดย : รองศาสตราจารย์นรัตถพล เจริญพันธุ์  

ภาควิชาสรีรวิทยา และหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและ

กระดูก คณะวิทยาศาสตร์  
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นำา้นมแม่อุดมด้วยสารอาหารนานาชนิดซึ่งจำาเป็นต่อ

การเจริญเติบโต พัฒนาการ และระบบภูมิคุ้มกันของ

ทารก เป็นแหล่งของแคลเซียม ซึ่งเป็นธาตุที่สำาคัญต่อ

การสร้างกระดูก ตลอดจนการทำางานของระบบหัวใจ

และระบบประสาท แคลเซียมส่วนหนึ่งในนำา้นมมาจาก

อาหารที่แม่รับประทาน อีกส่วนหนึ่งมาจากกระดูกของ

แม่ ซึ่งหากแม่รับประทานแคลเซียมไม่เพียงพอ อาจ

ทำาให้มวลกระดูกของแม่ลดลงอย่างรวดเร็วในระยะให้

นม จนอาจเกิดภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุนได้ 

การสลายกระดูกเพื่อให้ได้แคลเซียมในปริมาณมากนี้ 

เป็นผลจากการที่เซลล์สลายกระดูก (เรียกว่าเซลล์

ออสติโอคลาสต์) ทำางานเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยเช่ือว่าการป้องกัน

หรือลดการเสียมวลกระดูกตั้งแต่เริ่มให้นมน่าจะเป็นวิธี

ที่ดีที่สุดต่อสุขภาพกระดูกของแม่ในระยะยาว ซึ่งการ

รับประทานแคลเซียมเสริมเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดใน

การป้องกันการสูญเสียแคลเซียมจำานวนมาก อย่างไร

ก็ตาม แม้ว่าการรับประทานแคลเซียมเสริมอาจเป็นวิธีที่

ดีที่สุดในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ กระดูกของ

แม่ แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมสำาหรับแม่

นั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากโดยปกติแล้วประสิทธิภาพ

การดูดซึมแคลเซียมของลำาไส้ไม่ดีมากนัก (ดูดซึมได้

ประมาณ 15–20% ของปริมาณที่รับประทาน) 

นอกจากนี้ ฮอร์โมนที่ปกติใช้กระตุ้นการดูดซึมแคลเซียม 

เช่น วิตามินดี กลับไม่ช่วยเพิ่มอัตราการดูดซึมแคลเซียม

ในระหว่างให้นม ทำาให้ต้องมีการวิจัยเพื่อค้นหาฮอร์โมน

ชนิดอื่นที่อาจใช้กระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมที่ลำาไส้ใน

ขณะให้นมบุตร คณะผู้วิจัยพบว่าฮอร์โมนโพรแลคติน 

ซึ่งหลั่งจากต่อมใต้สมองเพื่อใช้ในการสร้างและหลั่งนำา้

นม เป็นฮอร์โมนหลักที่ควบคุมสมดุลแคลเซียม โดยทำา

หน้าที่เป็นตัวกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมที่ลำาไส้ โดย

เฉพาะที่ลำาไส้เล็กส่วนต้น กล่าวคือ ในขณะให้ลูกดูดนม 

ระดับฮอร์โมนโพรแลคตินในเลือดจะเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

มากจาก 200 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร เป็น 600–800 

นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ระดับโพรแลคตินในมนุษย์และ

หนูปกติมักตำ่ากว่า 10 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร) การก

ระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมโดยฮอร์โมนโพรแลคตินเกิด

จากผลของฮอร์โมนที่กระตุ้นการทำางานของโปรตีน

ขนส่งแคลเซียมที่เซลล์ลำาไส้โดยตรง ซึ่งโปรตีนหลายตัว

เป็นคนละชนิดกับที่ถูกกระตุ้นด้วยวิตามินดี ดังนั้นการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมจึงต้องคำานึงถึงชนิดของ

โปรตีนขนส่งแคลเซียมที่ถูกกระตุ้นด้วย 

อีกนัยหนึ่งคือ นอกจากแคลเซียมที่ต้องมีปริมาณสูง

พอแล้ว ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมที่เหมาะกับแม่ที่

ให้นมบุตรต้องมีองค์ประกอบอื่นที่เหมาะสมต่อการ

ทำางานของโปรตีนขนส่งแคลเซียม เพื่อให้ร่างกายดูดซึม

แคลเซียมได้ประสิทธิภาพสูงสุด

คณะผู้วิจัยมีแนวคิดว่า การให้แคลเซียมเสริมสำาหรับ

แม่นั้น อาจไม่จำาเป็นต้องให้ฮอร์โมนเสริมจากภายนอก 

เพียงแต่นำาข้อดีของภาวะฮอร์โมนโพรแลคตินสูง 

ในขณะให้นมบุตร (suckling-induced prolactin 

surge) มาปรับใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งแม่และ

ทารก กล่าวคือ การให้แคลเซียมเสริมสำาหรับแม่จะ

ต้องให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนให้นมลูกราว 30–60 

นาที เพื่อให้โพรแลคตินที่หลั่งเพิ่มขึ้นในขณะกำาลังให้

นมช่วยกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมที่ลำาไส้ 

นอกจากนี้การที่ฮอร์โมนโพรแลคตินมีผลเพิ่ม

ประสิทธิภาพ การดูดซึมแคลเซียมอาจทำาให้ลดปริมาณ

แคลเซียมที่ต้องให้เสริมในแต่ละวันลงได้อีกด้วย ซึ่ง

จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดผลข้างเคียงบาง

ประการของยาเสริมแคลเซียม อนึ่ง สารอาหารบาง

ประเภท เช่น นำา้ตาลกลูโคส นำา้ตาลกาแล็กโทส กรด

อะมิโน และอาหารที่มีพรีไบโอติกส์เป็นองค์ประกอบ 
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สามารถช่วยเพิ่มอัตราการดูดซึมแคลเซียมที่ลำาไส้ได้ ดัง

นั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมที่มีองค์ประกอบ

เหล่านี้ในสัดส่วนที่เหมาะสม จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะ

ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่กระดูกของแม่ได้ ซึ่งจะ

เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม 

กล่าวคือ แม่ที่ให้นมบุตรมีสุขภาพกระดูกที่ดี ทารกได้

รับแคลเซียมจากนำา้นมแม่อย่างเพียงพอ และลดการใช้

ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมที่มีราคาแพง

57
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5. นวัตกรรม “HIV – ADR all in one” ชุดตรวจ

ยีนแพ้ย�ต้�นไวรัสเอดส์

โดย : รองศาสตราจารย์วสันต์ จันทราทิตย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านการตรวจวินิจฉัยทางเภสัช

พันธุศาสตร์ (การตรวจดีเอ็นเอ) เพื่อคัดกรองผู้ที่แพ้ยา

ต้านไวรัสเอดส์ ด้วยการสกัดสารพันธุกรรมจากเลือด

ของผู้ป่วย แล้วตรวจหายีนแพ้ยาด้วย ไพรเมอร์ (primer) 

ที่ออกแบบให้สามารถตรวจจับยีนแพ้ยา HLA-B หลาย

ชนิดได้พร้อมกัน (all in one) ชุดตรวจนี้สามารถใช้

ตรวจผู้ป่วยเอชไอวีได้ก่อนการให้ยาต้านไวรัส ซึ่งจะ

ช่วยลดอัตราการหยุดใช้ยาหรือรับประทานยาต้านไวรัส

ไม่สมำ่าเสมอ เนื่องมาจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส 

จากนวัตกรรมดังกล่าวทำาให้แพทย์สามารถเลือกใช้ยา

ต้านไวรัสจีพีโอเวีย (GPOvir) ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ

โดยองค์การเภสัชกรรม โดยภาครัฐให้การสนับสนุนการ

ใช้สิทธิการรักษาด้วยยานี้ ผ่านหน่วยงาน สปสช. จึง

เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับภาครัฐในการนำาเข้ายาจาก

ต่างประเทศ ทั้งนี้ยังสามารถรักษาชีวิตผู้ติดเชื้อให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการไม่แพ้ยา ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ

ที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 546,578 ราย โดยในจำานวนนี้มี

ความจำาเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัส 139,690 ราย อนาคต

จะพัฒนาชุดตรวจให้ครอบคลุมการคัดกรองผลข้าง

เคียงที่รุนแรงจากการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรที่ใช้ใน

ประเทศไทยในขณะนี้ อันประกอบด้วยยา Nevirapine, 

Efavirenz, Stavudine, Abacavir และ Tenofovir ให้

สามารถตรวจและทราบผลไปพร้อมกัน (all-in-One) 

โดยจะพัฒนาให้สามารถใช้ได้ใน 3 platforms เพื่อนำา

ไปใช้กับ

1. โรงพยาบาลขนาดเล็ก (Primary healthcare 

services) ในลักษณะของ Point-of-care testing 

(POCT) สามารถตรวจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย หรือใกล้

บริเวณที่มีการดูแลผู้ป่วยได้ด้วยบุคลากรที่ไม่มีความรู้

พื้นฐานในการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ สามารถ

ตรวจวินิจฉัยตรวจได้ครั้งละ 1-5 ราย โดยได้รับความ

ร่วมมือจากสถาบันวิจัยจีโนม Riken ประเทศญี่ปุ่น และ

วางแผนจัดจำาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ

2. โรงพยาบาลขนาดกลาง (Secondary  healthcare 

services) ในลักษณะของ Bead array ณ ห้องตรวจ

วินิจฉัยขนาดกลาง ซึ่งมีบุคลากรที่สามารถตรวจ

อณูชีววิทยาเบื้องต้น สามารถตรวจวินิจฉัยได้ครั้งละ 

5-20 ราย

3. โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ระดับโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย (Tertiary healthcare services) มีห้อง

ปฏิบัติการและบุคลากรที่สามารถตรวจวินิจฉัยด้าน

อณูชีววิทยาชั้นสูงได้ สามารถตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจ

ครั้งละ 30-50 ตัวอย่าง ตรวจพร้อมกัน 

(high throughput) โดยอาศัยเทคโนโลยี

Pyrosequencing ในการถอดรหัสพันธุกรรม  

55-08-102_001-150_new29_J.indd   58 8/30/12   9:13 AM

creo




59

6. นวัตกรรมอุปกรณ์ทดสอบก�รเปิดปิดลิ้นหัวใจไมตรัล

โดย : นางพิมพ์ณดา พิชัยภาณุพัฒน์  

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

นวัตกรรมอุปกรณ์ทดสอบการเปิดปิดลิ้นหัวใจไมตรัล 

(Jumbo Valve Tester) เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมา

เพื่อใช้ในการทดสอบการเปิดปิดของลิ้นหัวใจไมตรัล  

ในการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัลแบบเปิดแผลเล็ก  

(Minimally Invasive Cardiac Surgery-MICS) 

การผ่าตัดหัวใจในรูปแบบเดิมเป็นแบบ Median 

sternotomy ซึ่งเป็นการผ่าตัดโดยตัดผ่านกระดูก 

Sternum แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการผ่าตัดแบบ

เปิดแผลเล็ก หรือแบบมีความรุนแรงน้อย การผ่าตัด

ซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัล (Mitral Valve Repair) เป็นอีก

การผ่าตัดหนึ่งที่สามารถทำาได้ในการผ่าตัดหัวใจแบบ

เปิดแผลเล็ก ซึ่งการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัล จะทำา

โดยการเปิดห้องหัวใจด้านบนซ้าย เข้าสู่ตำาแหน่งของ

ลิ้นหัวใจไมตรัลที่ผิดปกติ และทำาการซ่อมลิ้นหัวใจ โดย

แพทย์จะทำาการแก้ไขในส่วนของ Leaflet, Chordae 

และ Annulus ภายหลังจากแพทย์ได้ทำาการแก้ไขพยาธิ

สภาพของลิ้นหัวใจ แพทย์จะทำาการทดสอบการเปิดปิด

ลิ้นหัวใจไมตรัล โดยแพทย์จะใส่นำา้เข้าไปในห้องหัวใจ

ด้านล่างซ้ายให้เต็ม แล้วใช้ suction tube ดูดนำา้ที่เติม

ลงไป แล้วประเมินว่าลิ้นหัวใจสามารถปิดกั้นนำา้ได้ 

ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องสามารถบรรจุนำา้ได้ถึง 400 ml 

ตัวอุปกรณ์ push นำา้ ต้องมีแรงดันสามารถ push 

นำา้ได้ในครั้งเดียว  อีกทั้งความยาวของ tube ต้องมี

ความยาว 10-15 cm  เพื่อเข้าไปถึงตำาแหน่งของลิ้น

หัวใจจากการทำาผ่าตัดแบบเปิดแผลเล็กอีกด้วย  ซึ่งใน

การผ่าตัดแบบ Median sternotomy ได้ใช้ Asepto 

Syringe แก้ว ทดสอบการเปิดปิดลิ้นหัวใจไมตรัล แต่

เมื่อเริ่มทำาผ่าตัดแบบเปิดแผลเล็กได้มีการพัฒนา โดย

ใช้สายยางแดงสวมปลาย Asepto Syringe แก้ว ใช้

ทดสอบแต่พบปัญหาคือ Asepto Syringe แก้ว บรรจุ

นำา้ได้เพียง 250 ml ท่อยางแดงอ่อนนิ่มเกินไป ลูกยาง

แดงขนาดเล็ก ไม่ยืดหยุ่นทำาให้มีแรงดันน้อย ไม่สามารถ

บังคับทิศทางให้ตรงลิ้นหัวใจได้ อีกทั้งยังพบปัญหา

พยาบาลไม่สามารถสูบนำา้ในครั้งเดียว และได้รับบาด

เจ็บจาก Asepto Syringe แก้วแตกอีกด้วย จากเหตุผล

ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอุปกรณ์

ทดสอบการเปิดปิดลิ้นหัวใจไมตรัลให้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

อุปกรณ์ทดสอบการเปิดปิดลิ้นหัวใจไมตรัล (Jumbo 

Valve Tester) ได้เริ่มระบุปัญหาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

2553 มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา กำาหนด

แนวทางแก้ไขและออกแบบ อีกทั้งได้ทดลองใช้ พร้อม

ทั้งประเมินผลจากการใช้ จึงนำามาใช้จริงในการปฏิบัติ

งานและมีการประเมินผลซำา้และติดตามการใช้งาน 

อุปกรณ์ Jumbo Valve Tester มีข้อดีกว่าอุปกรณ์ใน

รูปแบบเดิมคือ สามารถบรรจุนำา้ได้ถึง 450 ml เพียง

พอต่อการทดสอบการเปิดปิดลิ้นหัวใจไมตรัลในแต่ละ

ครั้ง  แพทย์สามารถบังคับทิศทางของ silastic tube 

ได้ตรงกับตำาแหน่งของลิ้นหัวใจไมตรัล ระยะเวลาการ

ทดสอบลดลง จำานวนครั้งในการหมุนตัวดูดนำา้ของ

พยาบาลส่งผ่าตัดลดลง ไม่มีบุคลากรได้รับบาดเจ็บขณะ
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ส่งผ่าตัดจากการถูก Asepto Syringe แก้วแตก และ

ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ Jumbo

Valve Tester = 100 %

ในอนาคตโครงการจะปรับเปลี่ยนปลายสาย silicone 

โดยสวมปลายสายให้มีลักษณะโค้ง เพื่อช่วยให้แพทย์

สามารถปรับเปลี่ยนปลายสายให้ตรงตำาแหน่งลิ้นหัวใจ

ได้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาอุปกรณ์ให้เป็น Silicone Asepto 

Syringe โดยเมื่อถอดปลายสาย silicone ก็จะสามารถ

ใช้เป็นอุปกรณ์ดูดนำา้ได้  ซึ่งสามารถเปลี่ยนขนาดของ

ลูกยาง silicone ให้มีขนาดเหมาะสมกับการผ่าตัดใน

แต่ละชนิดอีกด้วย

7.ก�รพัฒน�วัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่

โดย : รองศาสตราจารย์สุธี ยกส้าน และคณะ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

ของประเทศไทยและประเทศในเขตร้อนของโลก                    

สืบเนื่องมาจากปัญหาโลกร้อนทำาให้ประเทศในเขต

อบอุ่นถูกคุกคามตามไปด้วย จำานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือด

ออกเด็งกี่ที่เพิ่มมากขึ้น ทำาให้ต้องมีวัคซีนเพื่อใช้ป้องกัน

เป็นการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาด และป้องกัน

การสูญเสียชีวิต ความยุ่งยากประการสำาคัญของการ

พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่ ที่สำาคัญประการหนึ่ง 

เกิดจากการที่โรคไข้เลือดออกรุนแรงมีโอกาสเกิดในคน

ที่ได้รับเชื้อไวรัสเด็งกี่หลายครั้ง ดังนั้นวัคซีนที่สมบูรณ์

และสามารถนำาไปใช้ได้จริง จำาต้องประกอบด้วยวัคซีน

ป้องกันไวรัสเด็งกี่ครบทั้ง 4 ชนิด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนซึ่งก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์

เกียรติคุณณัฐ ภมรประวัติ ได้ดำาเนินการพัฒนาวัคซีนไข้

เลือดออกเด็งกี่ Mahidol set I จนประสบความสำาเร็จ

ในระดับหนึ่ง มีการนำาผลงานวิจัยไปพัฒนาการผลิตใน

ระดับอุตสาหกรรมที่ประเทศฝรั่งเศส ผลการทดสอบ

วัคซีนชนิดนี้ พบว่าวัคซีนดังกล่าวมีความปลอดภัยและ

มีประสิทธิภาพราว 75% ซึ่งยังคงตำ่ากว่าเป้าหมาย 

ทำาให้ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนนี้ ต่อมา

ใน พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2550 หน่วยงานได้ร่วมมือ

กับ Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และสำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตาม

ลำาดับ ในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกรุ่นใหม่โดยการ

ใช้เทคโนโลยีด้านพันธุวิศวกรรม

ในช่วง พ.ศ. 2547-2554 รองศาสตราจารย์สุธี ยกส้าน 

และคณะ ได้ทำาการแก้ไขข้อบกพร่องของวัคซีน

ไข้เลือดออกเด็งกี่ Mahidol set I ทีมงานได้ประสบ

ความสำาเร็จในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่ 

Mahidol set II ซึ่งเป็นวัคซีนชุดใหม่ ที่มีความ

ปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงกว่าวัคซีนชุดแรก กล่าว

คือ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัสเด็งกี่ครบทั้ง 4 

ชนิด ในเข็มเดียวกัน ทีมงานวิจัยประสบความสำาเร็จใน

การประสานความร่วมมือกับบริษัทผลิตวัคซีนในต่าง

ประเทศ ทำาการพัฒนาการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
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อนึ่ง ในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกชุดนี้ หน่วยงานได้

รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากสำานักคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข

หน่วยงานกำาลังทำาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

กับงานวัคซีนไข้เลือดออกให้แก่บริษัทต่างประเทศที่

รับผิดชอบงานการผลิตระดับอุตสาหกรรม ถือเป็น

ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท

อุตสาหกรรมของเอกชน ขณะเดียวกันหน่วยงานได้

แสวงหาการสนับสนุนด้านการเงินและเทคโนโลยี

จากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยโดยมี

เป้าประสงค์เพิ่มศักยภาพด้านวัคซีนที่ยั่งยืนของ

ประเทศไทย นอกจากนี้หน่วยงานยังได้ร่วมมือกับนัก

วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาวัคซีนเด็งกี่ชนิดอื่น ๆ 

ภายใต้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โรคมะเร็งสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย ในประเทศไทย

พบผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นเด็กราว 1,000–2,000 คนต่อปี 

โดยชนิดของมะเร็งในเด็กมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่ 

ส่วนใหญ่จะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมนำา้

เหลือง ซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้ โครงการมะเร็ง

ในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำาการ

วิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการรักษามะเร็งในเด็กจนสามารถ

รักษาให้หายขาด และมีอัตราการรอดชีวิตได้ถึงร้อย

ละ 75 หรือ 3 ใน 4 ของเด็กที่เป็นโรคมะเร็งมีโอกาส

หายขาดและรอดชีวิต แต่ด้วยข้อจำากัดสำาคัญของการ

ใช้ยาในการรักษาแบบเคมีบำาบัดแบบทั่วไป จึงมีการ

วิจัยเพื่อพัฒนาระบบส่งยาที่สามารถนำายาต้านมะเร็งใน

ปริมาณที่ต้องการไปสู่เซลล์มะเร็งโดยตรง  

(Intratumoral Implantation) ขึ้น 
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8. ระบบส่งย�รักษ�มะเร็งในเด็ก

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรเศรษฐ์ ณ สงขลา 

และคณะภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ระบบส่งยารักษามะเร็งในเด็ก  เป็นโครงการความ

ร่วมมือการวิจัยรักษามะเร็งในเด็ก  ด้วยนวัตกรรมการ

ใช้ PLEC โคพอลิเมอร์มาเป็นวัสดุสำาหรับระบบส่งยา 

ซึ่งสามารถปล่อยยาสู่เซลล์มะเร็งโดยตรงในปริมาณที่

กำาหนด เป็นการรักษาที่ตรงจุดและเห็นผล ทำาให้ผู้ป่วย

โรคมะเร็งมีอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้นได้ และช่วยลดผล

ข้างเคียงจากยารักษามะเร็งให้กับผู้ป่วย ในขณะที่ระบบ

การส่งยารักษามะเร็งผ่านทางหลอดเลือดดำาแบบเดิม 

ทำาให้ร่างกายมีโอกาสได้รับผลข้างเคียงจากยาสูง ทั้งนี้

ระบบใหม่จะถูกนำามาใช้หลังผ่าตัดเอาเซลล์มะเร็งบาง

ส่วนออกไปแล้ว เพื่อกำาจัดเซลล์มะเร็งส่วนที่เหลือ โดย

การฉีดตัวยารักษามะเร็งผสมสารชีวพอลิเมอร์ที่มี

ลักษณะเป็นเจลเข้าสู่ก้อนมะเร็งโดยตรง หลังจากนั้น

สารชีวพอลิเมอร์จะเข้าไปแข็งตัวภายในก้อนมะเร็ง และ

ปล่อยตัวยารักษามะเร็งในปริมาณที่กำาหนดออกมาสู่

เซลล์มะเร็งโดยรอบ ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวอยู่ระหว่าง

การทดสอบในสัตว์ทดลอง จากนั้นจะเริ่มทดลองระดับ

คลินิกในอีก 1-2 ปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน

การนำาไปประยุกต์ใช้กับมนุษย์ในอนาคต

ในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาระบบส่งยาที่ปล่อยยา

ภายในก้อนมะเร็งในปริมาณที่ต้องการและทั่วถึง ซึ่งจะ

นำาไปสู่การรักษามะเร็งในสมองที่มีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาขั้นตอนการทดลองต่างๆที่

สำาคัญ เช่น การเตรียมก้อนมะเร็งในหนูทดลอง การฉีด

ระบบส่งยาเข้าสู่บริเวณก้อนมะเร็ง การศึกษาการแพร่

กระจ่ายของยาในก้อนมะเร็งและการศึกษาทางพยาธิ

สภาพของเนื้อเยื่อจากก้อนมะเร็ง องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น

สามารถนำาไปใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพในการต้าน

มะเร็งชนิดต่าง ๆ

9. อุปกรณ์สื่อส�รเสมือนประส�ทเพื่อผู้พิก�ร

 โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ และคณะ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในปัจจุบันความเท่าเทียมกันในสังคมเป็นเรื่องที่สำาคัญ

มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการ ประเทศไทยได้มีการ

จัดตั้งสำานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการแห่งชาติ และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการ แต่ทั้งนี้ประเทศไทย

ยังขาดมาตรฐานและแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ โดยเฉพาะด้านการ

สื่อสารสำาหรับผู้พิการทุกประเภท (ความพิการตั้งแต่ขั้น 

1-5) นอกจากนี้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่ที่ใช้

ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์เสมือนประสาท 

ซึ่งส่วนใหญ่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ มีต้นทุนสูงมาก 

ส่งผลให้ผู้พิการที่มีปัญหาทางการเงินไม่มีโอกาสที่จะใช้

อุปกรณ์ช่วยเหลือเหล่านี้ จึงเกิดโครงการวิจัยอุปกรณ์

สื่อสารเสมือนประสาทเพื่อผู้พิการขึ้น เพื่อลดช่องว่าง

และส่งเสริมความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของสังคม

ไทย ในการใช้อุปกรณ์สื่อสารระหว่างคนปกติและคน

พิการ พัฒนาอุปรณ์สื่อสารแก่ผู้พิการที่ใช้ได้จริงและ

มีต้นทุนที่ยอมรับได้ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการให้

บริการโทรคมนาคมของไทยสู่มาตรฐานสากล

สำาหรับในปี 2554 ได้ดำาเนินการจัดทำาต้นแบบอุปกรณ์

สื่อสารเสมือนประสาทเพื่อผู้พิการ เพื่อนำาไปพัฒนาและ

ประยุกต์ใช้สำาหรับประชาชนและสังคมในวงกว้าง 

อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ และเพื่อนำา

ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราช

สมภพ วันที่ 2 เมษายน 2554 เพื่อพระราชทานแก่

โรงพยาบาล หน่วยงานด้านสาธารณสุข หรือทรงใช้

ตามพระราชอัธยาศัยเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจใน

โครงการพระราชดำาริต่าง ๆ

62
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สาขาสังคมศาสตร์

1. โครงก�รวิจัยก�รพัฒน�ก�รมีส่วนร่วมของ

ประช�ชนในก�รจัดก�รลุ่มนำ�้ส�ยบุรี

โดย : ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ 

สายบุรีในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรลังกาสุกะ

สมัยโบราณที่รุ่งเรือง มีการติดต่อค้าขายกับต่าง

ประเทศมานาน สายบุรีจัดเป็นเมืองสำาคัญและมีแม่นำา้

สายสำาคัญที่ถูกขนานนามว่าแม่นำา้ทองคำา แต่ในด้าน

การเมืองนั้น นับแต่ช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ระหว่าง พ.ศ.2475 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยมีนโยบาย

เน้นชาตินิยม ยำา้เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่แตกต่างจาก

พื้นฐานเดิมของชาวมุสลิม ทำาให้เกิดปัญหาอัตลักษณ์

ทางเชื้อชาติและศาสนา จึงเกิดการต่อต้านของชาว

ปัตตานี จนเกิดเป็นประเด็นการแบ่งแยกดินแดน แต่

ประเด็นนี้ก็ค่อย ๆ จางไป จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547 

นับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืน เหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะ 

เหตุการณ์สลายม็อบที่ตากใบ ตลอดจนเหตุการณ์ความ

ขัดแย้งผลประโยชน์ และการเมือง ทำาให้เกิดเหตุการณ์

รุนแรงบ่อยครั้ง ชาวบ้านหวาดระแวงขาดความมั่นคง

ในชีวิตและทรัพย์สิน ขณะเดียวกันชาวบ้านก็ไม่อาจเข้า

ถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นได้ดังปกติอันเนื่อง

มาจากปัญหาความไม่ปลอดภัยและปัญหาการแย่งชิง

ทรัพยากรในพื้นที่ 

เป็นที่ทราบดีว่า ลุ่มนำ

า้สายบุรีเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพและวัฒนธรรมที่ยาวนานมากแห่งหนึ่งของ

ประเทศ แต่กลับมีปัญหาความเสื่อมโทรมของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน จนส่งผลกระทบต่อชีวิต

ความเป็นอยู่ของประชาชน เกิดปัญหาความขัดแย้งกัน

ทั้งทางความคิดและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเพิ่ม

ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ให้มีความรุนแรง

ยิ่งขึ้น

โครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดการลุ่มนำา้สายบุรีนี้ เกิดจากประชาชนเครือข่าย

พิทักษ์ลุ่มนำา้สายบุรี ต้องการสร้างกระบวนการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทางเลือกในการจัดการฐาน
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ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลและเป็นธรรม โดย

มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ  

1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

กับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

 

2) เพื่อศึกษาทัศนคติของชาวบ้านท้องถิ่นต่อโครงการ

จัดการด้านทรัพยากรโดยเฉพาะโครงการสร้างประตูกั้น

นำา้ และการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานปาล์มนำา้มัน

ของรัฐ  

3) เพื่อพัฒนาข้อเสนอทางเลือกการจัดการทรัพยากร

ทั้งในระดับประเด็น ระดับพื้นที่ และระดับนโยบาย

  

4) เพื่อพัฒนากรณีศึกษาการจัดการปัญหาความขัดแย้ง

ในการจัดการทรัพยากรระดับชุมชนสำาหรับใช้ในการ

ศึกษาเรียนรู้ให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้และในสถาบันการศึกษา โดยได้แบ่งการดำาเนิน

งานวิจัยออกเป็น 3 ระยะ  

ระยะแรก เน้นการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

สภาพทรัพยากร การใช้ทรัพยากร และผลกระทบจาก

การใช้ทรัพยากรในลักษณะต่างๆ และการศึกษาวิจัย

เจาะลึกในบางประเด็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพ

รวมของชุมชนและสภาพทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนำา้

สายบุรีที่ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น 

ระยะที่สอง (เริ่มดำาเนินการปี 2554) มุ่งเน้นการนำา

ข้อมูลจากการดำาเนินงานในระยะที่หนึ่ง  มาสู่เวทีการ

พูดคุยในระดับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อศึกษาวิเคราะห์

พัฒนาทางเลือกและศักยภาพองค์กรในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำาสายบุรีในระดับชุมชนและ

ท้องถิ่น

ระยะที่ส�ม จะเน้นการสร้าง พัฒนาและขับเคลื่อน

กระบวนการนโยบายสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและภาคีพัฒนาในระดับชุมชน ท้องถิ่นและใน

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. ก�รพัฒน�ทฤษฎีวิสัยทัศน์แห่งองค์กร: 

ก�รทดสอบในธุรกิจค้�ปลีกของไทย

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขสรรค์ กันตะบุตร 

วิทยาลัยการจัดการ  

แนวคิดแห่งทฤษฎีวิสัยทัศน์แห่งองค์กรโดย ผศ.สุขสรรค์ 

กันตะบุตร ซ่ึงทำาให้ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นำาแบบมี

วิสัยทัศน์มีความสมบูรณ์กล่าวคือ วิสัยทัศน์ท่ีมีประสิทธิภาพ

นั้นจะต้องมีลักษณะต่าง ๆ เจ็ดประการคือ กระชับ มี

ความชัดเจน มีความท้าทาย มีความมั่นคง มุ่งสู่อนาคต 

มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ และมีความ

ครอบคลุม การศึกษานี้ทดสอบลักษณะของวิสัยทัศน์ที่มี

ประสิทธิภาพทั้งเจ็ดประการดังกล่าวในธุรกิจค้าปลีกไทย

 

แนวคิดแห่งทฤษฎีวิสัยทัศน์แห่งองค์กรมีดังนี้ ลักษณะ

ทั้งเจ็ดประการของวิสัยทัศน์ต้องทำางานร่วมกันเพื่อก่อให้

เกิดผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานขององค์กร ขาดอัน
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ใดอันหนึ่งไปไม่ได้ วิสัยทัศน์ที่กระชับจะทำาให้เกิดการ

สื่อสารได้บ่อย ๆ วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนโดยมีเป้าหมายใหญ่

เพียงเป้าหมายเดียวทำาให้เกิดภาพที่ชัดเจนในหมู่ของ

ผู้ตามว่าทิศทางแห่งองค์กรเป็นอย่างไร วิสัยทัศน์ยังต้อง

มีความครอบคลุมถึงความเห็นของทุกคนในองค์กรด้วย 

ทั้งนี้เพื่อที่จะทำาให้พนักงานทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของและ

ใช้วิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงานประจำาวัน

ซึ่งก่อให้เกิดการตีความวิสัยทัศน์โดยพนักงานแต่ละคน 

อันจะนำามาซื่งนวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กรนั่นเอง 

วิสัยทัศน์ที่ดีต้องมีความมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ 

โดยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

หรือการตลาด วิสัยทัศน์ที่ไม่มั่นคงสะท้อนถึงความไม่

มั่นคง ไม่ซื่อสัตย์และไม่มีจุดยืนของผู้บริหารด้วย ซึ่ง

จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อความพึงพอใจของพนักงาน 

นอกจากน้ีแล้ววิสัยทัศน์ท่ีมีประสิทธิภาพต้องสร้างแรง

บันดาลใจ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ตามมีกำาลังใจในการทำางาน 

และลักษณะประการสุดท้ายคือวิสัยทัศน์จะต้องมี

ลักษณะที่มีความท้าทายระดับหนึ่ง เพราะความท้าทาย

เป็นการสร้างแรงจูงใจประเภทหนึ่งนั่นเอง   

จากการทดสอบแนวคิดตามทฤษฎีวิสัยทัศน์ดังกล่าว

ในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยพบว่า ลักษณะของวิสัย

ทัศน์ทั้งเจ็ดประการดังกล่าวทำาให้การสื่อสารวิสัยทัศน์

ระหว่างผู้จัดการร้านค้าและพนักงานมีประสิทธิภาพ

65

มากขึ้น วิสัยทัศน์ของร้านค้าปลีกที่มีลักษณะทั้งเจ็ด

ประการและมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับยอดขาย ผู้บริโภค 

พนักงาน และความเป็นผู้นำาในธุรกิจค้าปลีกของร้านค้า 

สามารถพยากรณ์ภาวะผู้นำาที่เพิ่มขึ้นของผู้จัดการร้าน

ค้าจากมุมมองของพนักงานได้โดยตรง วิสัยทัศน์ที่มี

ลักษณะดังกล่าวยังสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจที่สูง

ขึ้นของพนักงานร้านค้าได้อีกด้วย แต่ความพึงพอใจของ

พนักงานร้านค้าและความพึงพอใจของลูกค้าไม่มีความ

สัมพันธ์กันในการศึกษานี้เหมือนที่พบในการศึกษา

อื่นๆโดยทั่วไป นอกจากนี้แล้วการศึกษานี้ยังได้แนะนำา

แนวทางในการนำาเอาผลงานวิจัยไปใช้ในองค์กรธุรกิจ

และชี้ทิศทางในการวิจัยอย่างต่อเนื่องด้วย
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3. โครงก�รส่งเสริมสุขภ�พและก�รป้องกันโรคที่พบ

บ่อยในผู้สูงอ�ยุ

โดย : รองศาสตราจารย์ประเสริฐ อัสสันตชัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โครงการนี้เป็นการศึกษาผลการส่งเสริมสุขภาพและการ

ให้การป้องกันโรคที่พบบ่อยให้กับผู้สูงอายุในระยะยาว 

รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิต

เพื่อหากลวิธีที่สามารถส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน

โรคที่สามารถปฏิบัติได้ในชุมชนในระยะยาว และเป็น

แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งในระดับ

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ของการมีสุขภาพดีให้ได้นานที่สุด โดยเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของการให้สุขศึกษาด้วยวิธีต่าง ๆ โดยใช้

วิธีการวิจัย Community cohort design ครอบคลุมผู้

ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ในเขตตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ

และบางพลัด รวมเป็น 3,000 คน แบ่งเป็นกลุ่มศึกษา (ได้

รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีการต่างๆจากโครงการ) 

1,500 ราย และกลุ่มควบคุม 1,500 ราย ทุกรายได้รับ

การตรวจสุขภาพโดยการสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย

และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ สถานที่สาธารณะ

ในชุมชน มีการเก็บตัวชี้วัดด้วยผลการตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการที่สามารถทำาได้ในชุมชน จากนั้นแจ้งผล

การตรวจสุขภาพทางไปรษณีย์ หลังจากมีการติดตาม

ปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ของทั้งกลุ่ม

ศึกษาและกลุ่มควบคุม จึงนำาข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์

หาความแตกต่างของตัวชี้วัด โดยเปรียบเทียบวิธีการ

ส่งเสริมสุขภาพในแต่ละวิธี

ซึ่งผลจากการศึกษาที่ได้มี

1. ประชากรจำานวน 3360 ราย ได้รับตรวจสุขภาพ

อย่างครบถ้วนทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ 

2. ประชากรกลุ่มศึกษารับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ

ป้องกันโรคที่พบบ่อย

3. มีการพัฒนากลยุทธ์และสื่อทางด้านสุขศึกษาเพื่อส่ง

เสริมสุขภาพ และป้องกันโรคต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุ

4. มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลการดำาเนินงานในวารสาร

ทางวิชาการไปแล้ว 3 เรื่อง

5. มีการนำาองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัย มาใช้สอน

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2, 3, 4 และปีที่ 6

6. มีการนำาองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัย มาใช้ใน

การอบรมแพทย์ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในกระทรวง

สาธารณสุข 

โครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมด้าน

1. ผลการส่งเสริมสุขภาพในเชิงวิจัยของโครงการนี้ 

ทำาให้ผู้สูงอายุจำานวนถึงมากกว่าสามพันคน ได้รับการ

ตรวจสุขภาพประจำาปีติดต่อกันสามปีอย่างต่อเนื่อง 

ทำาให้มีการตระหนักถึงความสำาคัญของการส่งเสริม

สุขภาพและการป้องกันให้กับตนเอง จนนำาไปสู่การมี

สุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม หรือชะลอไม่ให้เกิดความเสื่อม

ถอยก่อนวัยอันควร

2. ทำาให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม มีส่วนร่วม

ในการทำาประโยชน์ให้กับสังคมทั้งในระดับครอบครัว 

ชุมชน และสังคมโดยรวม (Active Ageing) ทำาให้

สมาชิกในครอบครัวที่เป็นวัยทำางานสามารถปฏิบัติ

ภารกิจในสังคมได้ 

3. ทำาให้ประหยัดงบประมาณของชาติในการรักษาโรค

ที่พบบ่อยและสามารถป้องกันได้ในผู้สูงอายุไทยที่นับวัน

จะทวีจำานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว
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4. โครงก�รต้นทุนชีวิตเด็ก เย�วชน และครอบครัว

ไทยในทศวรรษหน้�

โดย : นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

โครงก�รต้นทุนชีวิตเด็ก เย�วชน และครอบครัวไทย

ในทศวรรษหน้� 

“ต้นทุนชีวิตนั้นเปรียบเสมือนวิถีชีวิตตามขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรมของครอบครัวและสังคมไทยที่ดีงาม ที่ทำาให้

เด็กได้รับการเลี้ยงดู เจริญเติบโต มีความเข้มแข็งด้าน

จิตใจ สังคม สติปัญญา และสามารถดำารงชีพอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีทักษะชีวิตและจิตสำานึกที่ดีต่อทั้งตนเอง

และผู้อื่น” (สุริยเดว ทรีปาตี 2551)

การพัฒนาแบบประเมินการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตที่

ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 25 ปี สามารถนำามา

วิเคราะห์วางแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน 

ทั้ง 3 ช่วง (เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน เยาวชน) ของ

ชุมชนได้ด้วยตนเอง และยังสามารถกำาหนดยุทธศาสตร์

หลักในแต่ละช่วงวัยเพื่อการขับเคลื่อนแผนต่อไปได้ด้วย 

ดังนี้:

1. แรกเกิด - 6 ปี เด็กปฐมวัย เป็นช่วงวัยเด็กเล็กท่ีมีพ่อ

แม่ ครอบครัว และศูนย์เด็กปฐมวัยเป็นผู้ดูแลเล้ียงดูเอาใจ

ใส่ วัยน้ีจึงมีสถาบันครอบครัวและศูนย์เด็กปฐมวัยเป็น

หัวใจหลัก (ต้นทุนชีวิตปฐมวัยวัดปฏิสัมพันธ์พ่อแม่กับลูก)

2. อายุ 6 ปี - 12 ปี วัยเรียน เป็นช่วงวัยที่เด็กเปลี่ยน

จากการอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว เข้าสู่ระบบการศึกษา

ในโรงเรียน มีครู มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น เด็กในวัยนี้มี

สถาบันการศึกษาและครอบครัวเป็นหัวใจหลัก

3. อายุ 12 ปี - 25 ปี วัยเยาวชน เด็กจะเริ่มห่างจาก

ครอบครัวและติดเพื่อนมากขึ้น เด็กในช่วงวัยนี้จะมีกลุ่ม

เพื่อนและชุมชนซึ่งรวมทั้งสื่อทุกรูปแบบเป็นหัวใจหลัก

ทำาให้สามารถติดตามการพัฒนาและเฝ้าระวังด้าน

ปัจจัยสร้างที่เป็นรูปธรรมในเด็กและเยาวชน เพื่อนำา

มาวางแผนการพัฒนาได้ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มใน

อนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการกำาหนดยุทธศาสตร์

การทำางานได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จนเป็นที่ประจักษ์ทั้ง

ในและต่างประเทศของกระบวนการดังกล่าว อาทิเช่น 

พื้นที่การทำางานกลไกฐานชุมชนกระจายตามภูมิภาค

ต่าง ๆ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ปปส. มหาวิทยาลัย

มหิดล กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาค

ประชาสังคม และยังเป็นงานท่ีได้รับการเผยแพร่และตี

พิมพ์ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่ปี 2551 – 2554  ทั้งใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ อีกท้ังคณะกรรมการ

ส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน ได้มีมติจัดตั้งคณะอนุกรรมการสร้างเสริม

ต้นทุนชีวิตขึ้นมา เพื่อนำากระบวนการนี้เข้าสู่แผนพัฒนา

เด็กและเยาวชนแห่งชาติใน ปี พ.ศ. 2555-2559 รวม

ทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวสู่หน่วยงานองค์กรที่

ทำางานด้านเด็กและเยาวชนทั้งประเทศ
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โครงก�ร/กิจกรรมเด่นๆ ของสถ�บันแห่งช�ติ เพื่อ

ก�รพัฒน�เด็กและครอบครัว

1. “ต้นแบบ” ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย บนพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง (ครอบครัวของเด็ก) และ

ชุมชนพื้นที่โดยนำา “ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย” 

(Life Assets) และ “หลักการพุทธิปัญญาเชิงบวก” 

(Positive Cognitive Intelligence) มาพัฒนา และ

เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้ และการจัดการใน

หน่วยงาน อปท. (ปฐมวัย)

2. ศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู้ด้านสื่อสร้างสรรค์ 

และเยาวชนในระดับประเทศ

3. ศูนย์สาธิตการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความ

รู้บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นศูนย์สอง

วัย คือวัยเด็ก วัยสูงอายุ และมีคลินิกให้คำาปรึกษา

เรื่องเด็กปฐมวัย และศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพ่อแม่ 

ครอบครัวในรูปแบบของหมู่บ้านสาธิต ตามลักษณะ

สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและกายภาพ โดยดำาเนิน

การในบริเวณพื้นที่ส่วนรอบอาคารสถาบัน และเชื่อม

โยงกับ 2 อาคารเดิม คืออาคารปัญญาวัฒนา และ

อาคารสิกขาวัฒนา

4. พัฒนาหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ ที่บูรณาการทั้ง

ศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

เผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรมเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่

ปฏิบัติงานด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว

5. สัมมนา เวทีสาธารณะ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งแต่

ระดับท้องถิ่น ชุมชน และระดับประเทศเพื่อพัฒนา

ศักยภาพผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว

สำาหรับในอนาคตนั้น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา

เด็กและครอบครัว ในกำากับของมหาวิทยาลัยมหิดล 

มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันชั้นนำาระดับชาติ เพื่อสร้างและ

จัดการองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันและประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรนำาทางปัญญาใน

ฐานะความเป็นต้นแบบ การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

 

2. มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรนำาสาธิตการพัฒนา

เด็กปฐมวัย วัยรุ่น ครอบครัว และสื่อสร้างสรรค์เพื่อ

การพัฒนาเด็กและเยาวชนบนความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม

3. มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์กลางในการศึกษาและ

พัฒนางานวิจัยชุมชนด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว 

ที่เชื่อมโยงหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์

 

4. มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์กลางของการจัดการ

ความรู้ งานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว แก่หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน (Mahidol University Social 

Responsibility) ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกับชุมชน 

ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน

ต่างประเทศ เช่น UNICEF, WHO เป็นต้น
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5. วิจัยปฏิบัติก�รเรื่องก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดย

ใช้ภ�ษ�ท้องถิ่นเป็นสื่อ กรณีก�รจัดก�รศึกษ�แบบ

ทวิภ�ษ� (ภ�ษ�ไทย-มล�ยูถิ่น) ในพื้นที่ 4 จังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้

โดย : ศาสตราจารย์สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และ

คณะสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

โครงการวิจัยปฏิบัติการ “โครงการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นสื่อ กรณีการจัดการศึกษา

แบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในพื้นที่ 4 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้” Mother Tongue-Based-Bilingual 

Education (Thai-Local Malay) ดำาเนินการโดยศูนย์

ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ใช้ภาษา

และวัฒนธรรมท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาการศึกษาใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยออกแบบการจัดการศึกษา

เบื้องต้นแก่เยาวชนให้ใช้ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป็นฐานการเรียนรู้และเป็นตัวเชื่อมโยงเข้าสู่ภาษาไทย

ซึ่งเป็นภาษาที่สองสำาหรับเด็กในพื้นที่ชายแดนใต้ โดย

เน้นการสร้างฐานรากที่เข้มแข็งแก่ภาษาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นจากนั้นจึงหาความคล้ายคลึงกับลักษณะของ

ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อเชื่อมโยงระหว่างสอง

ภาษาและสองวัฒนธรรมดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็น

การเชื่อมโยงแล้ว ยังเป็นสะพานแห่งการเรียนรู้ที่เด็ก

สามารถก้าวข้ามกำาแพงภาษาและวัฒนธรรมไปได้โดย

ง่าย เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 

ในชั้นต้นจะเน้นการพัฒนาระบบคิดวิเคราะห์และความ

กล้าแสดงออกผ่านภาษามลายูถิ่น และพัฒนาทักษะ

การอ่านเขียนภาษาท้องถิ่นด้วยอักษรไทยเพื่อเชื่อมโยง

ไปสู่การเรียนรู้ภาษาไทย สำาหรับรูปแบบการสอนภาษา

ไทยจะใช้หลักการเชื่อมโยงโดยเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วย

การพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาไทยโดยเน้นการปฏิบัติ

เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (ภายใต้กลวิธีการสอนภาษา

ไทยเป็นภาษาที่สองแบบ TPR) และพัฒนาทักษะการ

อ่าน-เขียนภาษาไทยด้วยแบบฝึกแยกแยะระบบเสียง

วรรณยุกต์-ตัวสะกด (Pre-reading and Pre-writing) 

และแบบเรียนอ่าน-เขียนภาษาไทยแบบเชื่อมโยง (Thai 

Transfer Primer) รูปแบบการจัดการศึกษาเหล่านี้เพื่อ

นำาไปสู่การอ่านออกเขียนได้ในภาษาไทยอย่างเข้มแข็ง

และเหมาะสมกับพื้นฐานภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ของเด็ก และเพื่อการพัฒนาไปสู่การเรียนรู้เนื้อหาวิชา

อื่น ๆ ต่อไป นอกจากจะทำาให้เด็กในพื้นที่ชายแดนใต้

ประสบความสำาเร็จในการเรียนแล้วยังสามารถรักษา

อัตลักษณ์ท้องถิ่นไว้ได้ และมีทักษะทั้งภาษามลายูและ

ภาษาไทยได้อย่างเท่าเทียมกัน นับเป็นแนวทางการ

จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเยาวชนไทยมุสลิมเชื้อสาย

มลายูซึ่งมีปัญหาในการเรียนภาษาไทยมาอย่างยาวนาน 

(ซึ่งเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการไม่ประสบความสำาเร็จ

ในการเรียนระดับสูงและการประกอบอาชีพในอนาคต)

จากการดำาเนินงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน 

สามารถสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ

ทวิภาษาที่สามารถแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่

ได้สำาหรับเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ได้อย่างเป็น

รูปธรรม โดยผลจากการประเมินพัฒนาการในระดับ 

ป.1 (โดยคณะประเมินภายนอก) พบว่านักเรียนใน

โครงการทวิภาษามีคะแนนเฉลี่ยเกาะกลุ่มกันในระดับ

สูง (70-100 คะแนน) ซึ่งแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับ

นักเรียนที่ผ่านรูปแบบการสอนปกติซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับตำ่า (20-40 คะแนน) ทั้งนี้ด้วยผล

ที่สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดทั้งในกระบวนการสอนที่

เน้นคุณภาพและผลที่ได้รับในเชิงปริมาณ ส่งผลให้รูป

แบบการจัดการเรียนทวิภาษาฯ ได้มีการนำาไปใช้ขยาย

ผลยังพื้นที่อื่น ๆ ในบริเวณชายแดนของประเทศ ได้แก่ 

พื้นที่ภาคตะวันตก (กลุ่มเยาวชนมอญ อ.สังขละบุรี 

จ.กาญจนบุรี) ในพื้นที่ภาคเหนือ (กลุ่มกะเหรี่ยง ม้ง 

และละเวือะ) และในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(กลุ่มเขมรถิ่นไทยจ.สุรินทร์) เป็นต้น ตลอดจนสร้างและ

พัฒนาอักขระภาษามลายูถิ่นอักษรไทยให้เป็นระบบ
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มาตรฐาน ซึ่งใช้สื่อสารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาค

ใต้และสี่อำาเภอในจังหวัดสงขลาได้ โดยนอกจากจะใช้

เป็นสื่อการสอนในโครงการทวิภาษาฯแล้ว ในระยะ

เวลาที่ผ่านมายังใช้เป็นสื่อสำาคัญในการสอนภาษามลายู

ถิ่นแก่พนักงานและข้าราชการที่เข้าไปทำางานในพื้นที่ 

อาทิ ปลัดอำาเภอ ครู อาจารย์ นักการศึกษา (กศน.) 

ทหาร รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป เช่น นักวิจัยชาวบ้าน และ

นักศึกษา [ผลงานนี้ประกอบด้วยแผ่นภาพตัวอักษร 

(Alphabet Chart) และคู่มือการใช้ระบบอ่าน-เขียน

ภาษามลายูปาตานี (ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)]

ผลจากการดำาเนินงานโครงการนี้ส่งผลให้มีการพัฒนา

ระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่

ระดับปฏิบัติงานและระดับนโยบายทั้งในระดับพื้นที่ 

ส่วนกลาง ตลอดจนระดับนานาชาติ โดยในระดับพื้นที่ 

ได้แก่ ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) 

ได้ดำาเนินการผลักดันให้เกิดการขยายผลการจัดการ

เรียนการสอนแบบทวิภาษา (เต็มรูปแบบ) ในโรงเรียน

อื่น ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  

โดยจะเริ่มในปีการศึกษา พ.ศ. 2555 นี้  สำาหรับใน

ส่วนกลาง (ระดับชาติ) ได้แก่ สำานักวิชาการ (สาขา

ภาษาไทย) สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ได้นำาแนวทางและ

หลักการทวิภาษาไปใช้ในโรงเรียนตามแนวชายแดนภาค

ตะวันตก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความร่วมมือใน

ระดับนานาชาติ ได้แก่ สำานักงานเลขาธิการรัฐมนตรี

ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ได้

เลือกโครงการทวิภาษาฯ (ภาษามลายูถิ่น – ภาษาไทย) 

เป็นโครงการต้นแบบ (Good Functioning Model) 

สำาหรับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ สปป.ลาว 

เพื่อเป็นแนวทางการดำาเนินงานพัฒนาด้านการศึกษา

แก่ประเทศสมาชิกของ SEAMEO นอกจากนี้โรงเรียน

ทวิภาษาในพื้นที่ชายแดนใต้ยังได้เป็นสถานที่ต้อนรับ

และศึกษาดูงานแก่คณะทูตจากต่างประเทศหลายคร้ัง รวม

ทั้งองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC – Organization 

of The Islamic Conference) โดยแสดงให้เห็นว่า

โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งให้เกียรติแก่ต้นทุนทางภาษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนใต้ โดย

บูรณาการเรื่องดังกล่าวเข้าไปสู่การจัดการในชั้นเรียน

นอกจากนี้ผลการดำาเนินงานวิจัยทวิภาษาฯ ในพื้นที่

ชายแดนใต้ ยังเป็นข้อมูลสำาคัญในการส่งเสริมให้มี

การจัดทำา “นโยบายภาษาแห่งชาติ” ที่สนับสนุนการ

ใช้ภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในด้าน

การศึกษาและเป็นการชะลอการเสื่อมสลายของภาษา

และภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ

มนุษยชาติ

ทิศท�งในอน�คต
 

• จัดทำาโครงการขยายผลทวิภาษาฯ ภายใต้การทำา

ข้อตกลง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล - ศูนย์

อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) – 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (และหน่วยงานอ่ืนๆ

เช่น กระทรวงศึกษาธิการ/ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 

เพื่อดำาเนินการขยายผลการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาฯ

ในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรม

• ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการกับคณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยให้เข้าร่วมรับ

ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในโครงการขยายผล

ทวิภาษาฯ 

• ส่งเสริมและผลักดันให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัด

ตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการ

สอนแบบทวิภาษา/พหุภาษาแก่เยาวชนในพื้นที่เพื่อให้

สอดคล้องกับลักษณะสังคมแบบพหุภาษา-พหุวัฒนธรรม

ในพื้นที่ชายแดนใต้

• ส่งเสริมให้พื้นที่ชายแดนภาคใต้มีแนวทางการดำาเนิน

งานทั้งทางด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ที่จะก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนอย่างมีหลักการ โดยเน้นการสร้าง

รากฐาน “การเป็นชาวไทยเชื้อสายมลายู” (ผ่านภาษา

มลายูถิ่นและวัฒนธรรมมลายูท้องถิ่น) ให้เข้มแข็ง เพื่อ

สร้างอัตลักษณ์ของตนเองให้โดดเด่น ทัดเทียม หรือ

เหนือกว่าประเทศอื่นในโลกมลายู อาทิ มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย บรูไน เป็นต้น
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เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

ในปี 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล มีการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรหลายแห่ง โดยมี

ความร่วมมือกับนักวิจัยในชุมชนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ 

ดังนี้

1. เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

(นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

2. เครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อในสัตว์ป่าและการฟื้นฟู

สัตว์ป่าของกลาง

3. โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการวิจัย และ

บริการด้านสุขภาพสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์

4. โครงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม ประชากร 

และสถานภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของนกเงือกในพื้นที่ป่า 

และหย่อมป่าในประเทศไทย

5. เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาการจัดการสาธารณสุข

ท้องถิ่น (ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาการมี

ส่วนร่วมทางสุขภาพ)

และมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ ดังนี้

1. เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ที่ประชุม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ (ทอมก.)

2. เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางการแพทย์

3. เครือข่ายวิจัยแคลเซียมและกระดูก [Consortium 

for Calcium and Bone Research (COCAB)]

4. เครือข่ายนาโนเทคโนโลยีชีววิทยา Biomedicine, 

Bio-informatic

5. เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ

ชีวการแพทย์ [MTEC Applied Research Network 

Center of Biomedical and Robotics Technology 

(BART Center)]

6. เครือข่ายการวิจัยเชื้อไข้หวัดนก TIAM-Net

7. เครือข่าย “ศูนย์ประสานงานเครือข่ายงานวิจัย

ด้านการบริหารจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ใน

ประเทศไทย”

8. เครือข่ายการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างสุข

ภาวะผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป (SRIT : Salaya Research 

Institute Taskforce)

9. เครือข่ายการวิจัยแบบบูรณาการในลักษณะ 

Location Special Knowledge เรื่องการขยายผล

นโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส

10. เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และ

สาขาที่เกี่ยวข้อง (Thai PHEN)

11. เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันวิจัย

แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

12. เครือข่าย Mahidol Elderly Research Institute 

Taskforce (MERIT)

13. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี
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เครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดลมีเครือข่ายความร่วมมือทางการ

วิจัยและวิชาการในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรวิจัยและบริการ

วิชาการกับองค์กรต่างประเทศ อาทิเช่น การวิจัย ห้อง

ปฏิบัติการวิจัย รวมถึงการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

การแสวงหาแหล่งทุนเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการ

สอน และการวิจัย 

1. Asian Network for Clinical Laboratory 

Standardization and Harmonization

2. โครงการ Asian Core Program ภายใต้โครงการ 

Establishment of a Collaboration Research and 

Education Center for Hematologic Disorders in 

Asia (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กับ Kyushu 

University, Japan)

3. ความร่วมมือการวิจัยสำาหรับประเทศในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ ศูนย์นานาชาติ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Cooperative Research 

Station in Southeast Asia International Center 

for Biotechnology, Osaka University)

4. Mahidol University and Osaka University 

Collaborative Research Center for Bioscience 

and Biotechnology

5. Research Unit for Vector-Borne and 

Emerging Infectious Disease

6. หน่วยปฏิบัติการวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์

และชีวการแพทย์ (BART Lab)

7. Childwatch International Institute Research 

Network (CWI)

8. Regional Network for Surveillance and 

Monitoring of Avian Influenza in Migratory Birds

9. เครือข่ายการวิจัย The Epidemiology Study 

Network of Avian Influenza

10. เครือข่ายการวิจัยกับคณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ กับ 

• Royal Government of Bhutan, Bhutan

• Royal University of Agriculture, Cambodia

• Royal University of Phnom Penh, Cambodia

• The Global Environment Center Foundation, 

Japan

• Asian Center for Environmental Research, 

Meisei University, Japan

• University of Laos & Champasack University, 

Laos

• School of Biological Sciences, University 

Sains Malaysia, Malaysia

• Yezin Agricultural University, Myanmar

• The Research Group for Marine & Silver Bio-

technology, Pusan National University, Korea

• NASA/LUCC/Michigan State University, USA

• An Giang University, Can Tho University, Nong 

Lam University, University of Science, Vietnam 

National University, Vietnam

11. โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่าย

นักโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยคณะ

วิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)

12. เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับ

เซิร์น สำานักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

(องค์การมหาชน)
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มหาวิทยาลัยมหิดลมีการสร้างเครือข่ายความร่วม

มือระยะยาว (Long-term Collaboration) กับ

สถาบันวิจัยเฉพาะทางกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ในต่างประเทศ ได้แก่ University of Oslo ประเทศ

นอร์เวย์ มากกว่า 42 ปี  Oxford University ประเทศ

อังกฤษ และ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น 

มากกว่า 30 ปี และมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัย 

Mahidol University and Osaka University 

Collaborative Research Center for Bioscience 

and Biotechnology ที่คณะวิทยาศาสตร์ และ 

Mahidol – Osaka Center for Infectious Diseases 

List of WHO  Collaborating Centres
(WHO-CCs) in Mahidol University 

(MUCID) และ Mahidol – Oxford Tropical 

Medicine Research Unit (MORU) ที่คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน นอกจากนี้ภายในมหาวิทยาลัย

มหิดลยังมี WHO Collaborating Centres (WHO-

CCs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 7 ศูนย์ที่อยู่ภายใต้คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน สถาบันโภชนาการ สถาบัน 

พัฒนาสุขภาพอาเซียน และ สถาบันวิจัยประชากร 

และสังคม ดังนี้
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โครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดลกับภาคเอกชน 

ภาคอุตสาหกรรม

การนำางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
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โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับภาครัฐ ประจำาปีงบประมาณ 2554
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มหาวิทยาลัยมหิดลผลักดันด้านงานวิจัยให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาและ

นวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำารายได้กลับมาพัฒนางานวิจัยต่อไป 

โดยระหว่างปี 2551-2554 มีผลงานที่เกิดทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

การนำาผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
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1. ดำาเนินการปรับวิธีจัดสรรเงินทุนวิจัยประเภทเงิน

งบประมาณแผ่นดินโดยใช้หลักการ Performance-

Based Research Funding (PBRF) และการติดตาม

ผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

ตั้งแต่ปี 2552-2554  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

วิชาการ (ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์) เป็นผู้ริเริ่ม

ดำาเนินการ วางหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยประเภท

เงินงบประมาณแผ่นดินที่นอกจากการพิจารณาคุณภาพ

ทางวิชาการแล้ว ได้มีการใช้หลักการ PBRF ซึ่งพิจารณา

จากศักยภาพและผลงานของส่วนงาน นำามาจัดสรรเงิน

ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้กับส่วนงาน โดย

พิจารณาให้นำา้หนักจากข้อมูล 4 ส่วน  คือ จำานวนครั้ง

ของการอ้างอิง (Citation  Index) 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (20%) จำานวนนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (30%) จำานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ 

(10%) และจำานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (40%) เพื่อ

นำามาประกอบการจัดสรรเงินทุนให้แก่ส่วนงานที่เสนอ

โครงการวิจัยมาขอตั้งงบประมาณประจำาปี

นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

โครงการวิจัยและติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับทุน

อุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ทำาหน้าที่

พิจารณาโครงการวิจัยที่สมควรได้รับทุนประเภทเงินงบ

ประมาณแผ่นดินและพิจารณาผลการดำาเนินงานของ

โครงการที่ขอเบิกจ่ายเงินทุนแต่ละงวดตามสัญญารับ

ทุน โดยให้นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ 

และมีการเบิกจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด คือ 60:30:10   

เพื่อสร้างวินัยในการทำางาน และติดตามผลสำาเร็จของ

โครงการวิจัยอย่างเป็นระบบและมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และสิ่งเอื้ออำานวยต่อการวิจัย
อย่างครบวงจร

2. ดำาเนินงานโครงการศูนย์เครื่องมือกลางศาลายา 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งศูนย์เครื่องมือ ศาลายา

เพื่อให้เกิดกลไกของการบริหารจัดการเครื่องมือและ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ

ลดความซำา้ซ้อน ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดงบประมาณ

และสามารถส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยได้ในระยะยาว โดยเน้นให้นักศึกษา 

นักวิจัย และอาจารย์เป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยได้ใช้

อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพื่อนำาไปสู่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติ

การชั้นล่าง ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขนาด

พื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร และจัดทำาห้อง 

Clean Room ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้งบประมาณ

เงินรายได้ ปี 2552-2554 ในการปรับปรุงรวมทั้งสิ้น 

5 ล้านบาท และได้รับงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552

จำานวน 54,574,700 บาท และปี 2553 จำานวน 

40,574,700 บาท รวมทั้งสิ้น 95,149,400 บาท จัดซื้อ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยตามความต้องการของ

นักวิจัยที่ขณะนี้มีรวมทั้งสิ้น 58 รายการ 

ศูนย์เครื่องมือศาลายา เปิดทำาการเมื่อวันที่ 23 

พฤศจิกายน 2553 มีผู้สนใจมาเยี่ยมชมดูงาน มีการจัด

อบรมใช้เครื่องมือและมีผู้ขอรับบริการจำานวนมาก โดย

เปิดทำาการวันจันทร์-ศุกร์ ผู้สนใจเข้าดูรายละเอียดใน

เว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orra/

3. ดำาเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลาง

ด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยแบบ

บูรณาการ Integrative Computational 

Bioscience Center (ICBS)
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ในปี 2554 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณจากเงิน

รายได้มหาวิทยาลัย จัดตั้งศูนย์วิจัยทางด้านชีววิทยา

ศาสตร์คอมพิวเตอร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง

ศูนย์วิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มี

ศักยภาพ มีคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์พื้น

ฐานที่สามารถทำาให้ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา

ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ทำาการวิจัย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนับสนุนนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นหนึ่งในโครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย

เพิ่มผลผลิตจากงานวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร ์

คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้งานวิจัย

ทางด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

อยู่ในระดับแนวหน้า ก่อให้เกิดประโยชน์และการ

พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการป้องกันโรค การรักษา

สุขภาพ การออกแบบยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ชีววิทยา 

ชีวเคมี จุลชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ชีวภาพ ต่อประชาคม

อาเซียนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งเป็นศูนย์

รวมของนักศึกษาและนักวิจัยผู้มีความเชี่ยวชาญทาง

ด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนางาน

วิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีและเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนางานวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

ท้ังน้ีเพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่สังคม อาทิเช่น ผ่านทาง website 

ของศูนย์ฯ และการจัดอบรม ให้ความรู้ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมเครือข่ายงานวิจัยทางด้าน

ชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น Center for 

Research in Complex Systems Science

4. ดำาเนินงานโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Mahidol 

University e-Research Information  System  

(MU e-RIS)  เป็นระบบงานในความร่วมมือของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองบริหาร

งานวิจัย สำานักงานอธิการบดี ประกอบด้วยระบบฐาน

ข้อมูลงานวิจัยที่ใช้บันทึก ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม และ

ตรวจสอบข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลทุนวิจัย ข้อมูลโครงการ

วิจัย และข้อมูลผลผลิตของโครงการวิจัย ระบบ

สารสนเทศงานวิจัย เพื่อสอบถามและแสดงรายงาน

ข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลทางสถิติต่างๆ และระบบ

บริหารจัดการงานวิจัยในการช่วยสนับสนุนกระบวนการ

ติดตามสถานะงานวิจัยอย่างเป็นระบบ MU-eRIS นี้  

เริ่มพัฒนามาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 และพัฒนา

ต่อยอดให้เป็นระบบงานที่สมบูรณ์ จนถึงปัจจุบันได้

ดำาเนินการใน phase ที่ 2 มีการจัดอบรมให้ส่วนงาน

ต่าง ๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สถาบันโภชนาการ 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร คณะกายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และใน phase ที่ 3 จะ

ดำาเนินการต่อในปี 2555 จะจัดอบรมและพัฒนา

ระบบให้ครอบคลุมสาขาทางด้านแพทยศาสตร์ ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ทั้งในระดับปฏิบัติการระดับบริหารและ

ระดับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อ

สนับสนุนการบริหาร ติดตามควบคุม และกำากับงาน

วิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล78
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สร้างและพัฒนาคลังความรู้
และระบบเผยแพร่ความรู้
สู่สาธารณชนและสากล

พัฒนางานบริหารจัดการด้านสารสนเทศการวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองบริหารงานวิจัย มีงาน

บริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัยเพื่อติดตามผลงาน

วิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐาน

ข้อมูลสากล (All document type) ซึ่งพบว่าระหว่าง 

ปี พ.ศ.2540-2554 นักวิจัยได้ผลิตผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังรูปภาพต่อไปนี้

Mahidol University 
International Publications
1997-2011
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และได้พัฒนา website ของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยนำาข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการวิจัยรวมทั้งผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐาน

ข้อมูลสากล (Research  Abstracts) และผลงานวิจัยที่

ได้รับการอ้างอิงสูงสุด 10 อันดับ (10 the most 

citations) ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อสร้างคลัง

ความรู้และเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนและสากล

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการประเมิน

จัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก

ในการพัฒนางานบริหารจัดการด้านสารสนเทศการวิจัย

นี้เป็นส่วนสำาคัญสำาหรับการติดตามตัวชี้วัดผลงานวิจัย

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

การเทียบเคียงผลงาน (Benchmarking) และการจัด

อันดับมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยนำาเสนอข้อมูล

ให้หน่วยงานที่จัดอันดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พิจารณา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการประเมิน

จัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ดังนี้
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