
Excellence in Research 
with Global and Social Impact 1

78 รายงานประจ�าปี 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล



79 รายงานประจ�าปี 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวทิยาลยัมหดิลก�าหนดวสัิยทัศน์ (Vision) มุง่มัน่ท่ีจะเป็นมหาวทิยาลัยระดบัโลก ด้วยการส่งเสริมงานวจิยัท่ีเน้นการพฒันาเทคโนโลยี 

Innovation และ Entrepreneurship เพือ่ให้มหาวทิยาลัยเป็นศนูย์รวมทางเทคโนโลยีและนวตักรรมทีม่บีทบาทส�าคัญในการผลักดนัและ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศและภมูภิาค โดยมหาวทิยาลยัมุง่พฒันาการสร้างมลูค่าจากนวตักรรม พฒันา

ศกัยภาพกลุ่มนักวจัิย ทัง้ส่วนของงานวจัิยพืน้ฐาน งานวจิยัประยุกต์ การถ่ายทอดองค์ความรู ้ เทคโนโลยี นวตักรรม ส่งต่อไปสูเ่ชิง

พาณิชย์และสังคม ชุมชน เพือ่คุณภาพชีวติท่ีดขีองสังคมไทย

 

มหาวทิยาลัยมหดิลก�าหนดกรอบยุทธศาสตร์ (Strategic Functional Framework) ด้านการวจิยั โดยมีเป้าหมายทีจ่ะผลิตงานวจิยั 

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อวงการวชิาการ ต่อสงัคมไทยและสังคมโลก

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 

จากงบประมาณทีไ่ด้รับ ส่งผลให้มหาวทิยาลัยมผีลผลิตงานวจิยัท่ีตีพมิพ์

ในวารสารสากลระดบันานาชาติท่ีมีอยูใ่นฐานข้อมูลสากลเพิม่ขึน้ โดยใน

ปี 2560 มผีลงานตีพมิพ์สูงเป็นจ�านวน 2,993 ผลงาน

ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559

2,356
2,548 2,671

2,823

1,456
1,706 1,509

1,932
1,801

ป� 2560

2,993

งบประมาณการวิจัย 

มหาวทิยาลยัมีการสนบัสนนุงบประมาณและแสวงหาแหล่งทนุภายนอก

เพื่อสร้างผลผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดย 

งบประมาณท่ีมหาวทิยาลัยได้รบัจดัสรรจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ เงินรายได้ 

เงินงบประมาณแผ่นดนิ และเงินจากแหล่งทุนภายนอกทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ จากจ�านวนงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรแต่ละปีจงึท�าให้มี

โครงการวจิยัได้รับทนุอดุหนุนการวจิยัเฉลีย่รวมประมาณมากกว่า 3,000 

โครงการต่อปี 

ป� 2560ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559

จำนวนเง�น (ล�านบาท)

1,456

1,706 1,509

1,932
1,801

2,652

เงินทุนวิจัยปีงบประมาณ 2556-2560

ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล

(ข้อมูล ณ วนัที ่18 เมษายน 2561)

(ข้อมูล ณ วนัที ่4 มกราคม 2561)
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โดยสามารถจ�าแนกผลงานตีพมิพ์ตามสาขาวชิาต่างๆ ซ่ึงกลุ่มสาขาวชิาทีมี่ผลงานตพีมิพ์มากท่ีสุด คือ กลุ่มสาขาด้าน Medicine คิดเป็น 35%  

และสาขาเด่น คือ Biochemistry, Genetics and Molecular Biology คิดเป็น 12% ตามภาพ

จ�านวนสัดส่วนการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ 2557-2560 ในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ

12%
Biochemistry, Genetics 
and Molecular Biology

35%
Medicine

7%
Immunology 

and Microbiology

8%
Agricultural and 

Biological Science

4%
Engineering

3%
Materials Science

4%
Chemistry

3%
Computer Science

14%
Other

3%
Social Sciences

4%
Pharmacology

Toxicology 
and Pharmaceutics

2%
Physics 

and Astronomy

2%
Environmental Science

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Web of Science, PubMed, Medline Ovid, 

IEEE, World Scientific,  HighWire,  AFS  Journal On-line,  Science  Direct, Electronic Journal Online,  Academic Search  

Premier,  Scopus,  EBSCO เป็นจ�านวนสูงสุดของประเทศในทุกสาขา โดยผลงานวจิยัท่ีตพีมิพ์ในวารสารนานาชาตจิากทุกสถาบันในประเทศไทย

มากกว่าคร่ึงมาจากมหาวิทยาลยัมหดิล ท้ังน้ีในรอบปี ค.ศ. 2017 มหาวทิยาลัยมหดิลมผีลงานวจิยัตพีมิพ์ในฐานข้อมลูสากลมากถงึ 2,993 เร่ือง  

(ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2561) และยังมีจ�านวนนักวจิยัได้รบัรางวลัวจิยัระดบันานาชาต ิระดบัชาติ และระดบัสถาบนั ในปี พ.ศ. 2560 เพิม่ข้ึนจากปี 

พ.ศ. 2559 อกีด้วย

(ข้อมูล ณ วนัที ่19 เมษายน 2561)

จ�านวนรางวัลด้านการวิจัย

จำนวน
ผู�ได�รับรางวัล

ป�งบประมาณ
รางวัลระดับนานาชาติ รวม (ไม�นับซ้ำ)

จำนวน
รางวัล

จำนวน
ผู�ได�รับรางวัล

รางวัลระดับชาติ

จำนวน
รางวัล

จำนวน
ผู�ได�รับรางวัล

รางวัลระดับสถาบัน

จำนวน
รางวัล

จำนวน
ผู�ได�รับรางวัล

2559 14 12 85 63 46 34 145 109

จำนวน
รางวัล

2560 25 18 83 60 50 40 158 118

(ข้อมูล ณ วนัที ่18 เมษายน 2561)
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การน�าไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงวิชาการ 

จ�านวนการอ้างอิงฐานข้อมูล ISI & Scopus 

ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560

ISI

Scopus

29,802

2,356

36,071 33,792
40,955 37,090

43,624 41,769
53,729 46,629

52,371

การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

จ�านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

อยู�ระหว�างดำเนินการ 

(เร�่อง)

ประเภท
ป�งบประมาณ 2559

สิทธิบัตร (ในประเทศ)

ป�งบประมาณ 2560

สิทธิบัตร (ต�างประเทศ)

อนุสิทธิบัตร

ลิขสิทธิ์

เคร�่องหมายการค�า

รวม 49 825

ได�รับความคุ�มครองแล�ว

(เร�่อง)

อยู�ระหว�างดำเนินการ 

(เร�่อง)

ได�รับความคุ�มครองแล�ว

(เร�่อง)

111 79

3

20

14

9

3

0

4

16

796

9

0

16

18

67

10

0

5

16

58

0

(ข้อมูล ณ วนัที ่19 เมษายน 2561)

(ข้อมูล ณ วนัที ่19 เมษายน 2561)
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โครงการ/กิจกรรมท่ีโดดเด่นตามยุทธศาสตร์

นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0” 
ขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

 เมือ่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

แสดงปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 

4.0” และเย่ียมชมนทิรรศการงานวจิยัภายใต้ Theme “Healthy & 

Happy Ageing” ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร โดยมีอธิการบดี

มหาวทิยาลยัมหดิล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นกัศกึษา และบคุลากร 

จ�านวนกว่า 2,000 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถา  

มหาวทิยาลัยมหดิลได้จดัแสดงนิทรรศการซึง่เป็นผลงานทีเ่ก่ียวข้อง

กบัการแพทย์ การสาธารณสุข และสุขภาวะ เพือ่ขบัเคล่ือนประเทศตาม

นโยบาย Thailand 4.0 มกีารรวบรวมผลงานวจิยัและนวตักรรมเพือ่

ตอบโจทย์สังคมผูสู้งอาย ุการผลิตยาสมุนไพรในต�ารับต่างๆ 

การรักษาโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ การผลิตอาหารเสรมิส�าหรับผู้ป่วย

และผู้สูงอายุท่ีมคุีณภาพและผลงานในด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มีผลงานการวิจัยและพัฒนาท่ีส�าคัญหลายช้ิน อาทิ ปูนพิมพ์ฟัน 

ปนูส�าหรับงานรกัษาคลองฟัน ดวงตาเทียม 3 มติ ิชุดตรวจเช้ือเอชไอวี 

เคร่ืองตรวจวดัวเิคราะห์ดเีอน็เอด้วยทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ชุดตรวจ

ความผดิปกติของปากมดลกูชนิดดจิทิลัแบบพกพา อปุกรณ์ซิลิโคนแยก

นิว้เท้าแบบข้ึนรูปเฉพาะราย แผ่นรองใต้ก้นพร้อมถงุวดัปรมิาตรเลือด

ภายหลังการคลอดปกต ิวคัซนีภูมิแพ้มาตรฐานสากล ชุดตรวจสารไฮ

โดรควโินนในครีมฟอกผิวขาว ชุดตรวจสอบสารปรอทในเคร่ืองส�าอาง 

ชุดตรวจสอบฟอร์มาลีนในอาหาร ชุดตรวจโรคเมลิออยด์โลซิส น�า้ยา

ฆ่าเช้ือแบบสเปรย์จากเปลือกมงัคุด เป็นต้น
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นอกจากผลงานโดดเด่นด้านวทิยาศาสตร์แล้ว มหาวทิยาลัยมหดิลยังมีผลงานวจิยัทีโ่ดดเด่นด้านวศิวกรรมศาสตร์

การน�าเทคโนยีระดบัสงูมาใช้ในการศกึษาวจิยัอปุกรณ์ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวติ อาท ิเคร่ืองตรวจการรับรู้ความ

รู้สกึปลายประสาท โดยใช้เส้นใยโมโนฟิลาเมนต์เพือ่ตรวจวนิิจฉัยผู้ป่วยโรคเบาหวาน หุน่ยนต์ส่งยาอตัโนมตัสิ�าหรับ

ขนเวชภัณฑ์ในสถานดแูลผู้สูงอายุ โดรน (Drone) บงัคับด้วยคล่ืนสมอง สายสวนปัสสาวะเคลอืบอนภุาคนาโนบรรจุ

สารต้านจลุชีพ หุน่ยนต์เสริมการกระตุ้นพฒันาการเดก็ออทิสติก ทัง้นี ้มหาวทิยาลยัยังมีผลงานทีต่อบสนองนโยบาย 

Startup ของรัฐบาล คือ โครงการ Entrepreneurship Education and Student Startup ทีผ่ลิตผลงานต่างๆ เช่น 

อปุกรณ์ช่วยเตือนหลับในด้วยสญัญาณสมอง (ALERTZ) เทคโนโลยีการตรวจวดัสุขภาพส่วนบุคคลแบบออนไลน์  

DNA biochip ส�าหรับอาหารปลอดภยั เป็นต้น  

นอกจากน้ี มหาวทิยาลัยมหดิล ยังไม่ละเลยชุมชนโดยรอบมหาวทิยาลัย โดยศนูย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้เข้าไปให้ความ

รู้กบัชมุชนเพือ่ช่วยในการออกแบบพฒันาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชมุชนให้มคีวามน่าสนใจ มรูีปแบบสวยงาม สามารถ

สร้างมูลค่าเพิม่ได้ เป็นการยกระดบัผลิตภณัฑ์โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทีทั่นสมยัเพือ่พฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน

ส�าหรับงานวจิยั เทคโนโลยีและนวตักรรมของมหาวทิยาลยัมหดิลท่ีได้จดัแสดงนทิรรศการนัน้ ล้วนเป็นผลงานท่ี

ได้รับการยอมรบัและน�าไปใช้ในภาคอตุสาหกรรมได้จรงิ สามารถกระตุน้ให้เกดิการพฒันาและต่อยอดการสร้าง

โอกาสทางการแข่งขัน ก่อให้เกิดรายได้แก่ผูป้ระกอบการเป็นจ�านวนมาก ซ่ึงได้รับค�าชมจากนายกรัฐมนตรีและคณะ

ผูติ้ดตามด้วย
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ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”

ดร.เภสชักรหญิงสดุจติ ล้วนพิชญ์พงศ์ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของ

ศริิราช สังกดังานวจิยั คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล กบัผลงานวจิยัหวัข้อ “บทบาทของ

อนุพนัธ์ออกซิเจนท่ีว่องไวต่อลักษณะความเป็นเซลล์มะเร็งต้นก�าเนิด และการดือ้ต่อยาเคมีบ�าบดั

ในมะเร็งต่อมน�้าเหลือง” ได้รับทุนวจัิยลอรีอลัประเทศไทย “เพือ่สตรีในงานวทิยาศาสตร์” ใน

สาขาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ ซ่ึงการให้ทนุนีพ้จิารณาจากคุณค่าของงานวจิยัท่ีจะเกิดข้ึนกับสังคม 

กระบวนการวจิยัท่ีถูกต้องและเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ จริยธรรมในการท�างานของ

นักวจิยั และการเป็นทีย่อมรับในวงการนกัวจิยัชาวไทย

มะเร็งต่อมน�า้เหลอืงชนิดนอน-ฮอดจ์กนิ (non-Hodgkin lymphoma) เป็นมะเร็งระบบโลหติวทิยา

ทีพ่บบ่อยท่ีสุดในประเทศไทย งานวจัิยนีจ้ะสร้างองค์ความรู้พืน้ฐานส�าคัญท่ีท�าให้เข้าใจถึงเหตแุละ

ผลและปัจจยัสนบัสนุนท่ีท�าให้เกิดการดือ้ต่อยาเคมีบ�าบดัของเซลล์มะเรง็ต่อมน�า้เหลืองในคนไข้ด้วย

การสบืหาปัจจยัท่ีมีผลต่อจ�านวนประชากรเซลล์มะเร็งต้นก�าเนดิต่อมน�า้เหลืองในระดบัชวีโมเลกลุ ซึง่

คาดเดาว่าเป็นเซลล์ต้นเหตุของการต้านยาเคมีบ�าบดัในมะเร็งต่อมน�า้เหลือง งานวจิยัในเบ้ืองต้นพบ

ว่าอนุพนัธ์ซุปเปอร์ออกไซด์เหนีย่วน�าให้เซลล์มะเร็งต่อมน�า้เหลืองมีการตอบสนองต่อยาเคมีบ�าบดั

ทีม่ากขึน้ โดยสอดคล้องกบัสัดส่วนจ�านวนประชากรเซลล์มะเร็งต้นก�าเนดิต่อมน�า้เหลืองท่ีลดลงและ

เป็นปัจจยัสนบัสนุนให้เกดิการดือ้ต่อยาเคมีบ�าบดัของเซลล์มะเรง็ต่อมน�า้เหลืองลดลง ซ่ึงจะน�าไปสู่

การหาวธิกีารออกแบบการรักษาโรคมะเร็งต่อมน�า้เหลือง รวมถงึโรคมะเร็งชนิดอืน่ๆ ท่ีถกูควบคุม

ผ่านทางอนพุนัธ์ออกซเิจนทีว่่องไวให้มีประสิทธภิาพมากขึน้ในอนาคต เพราะเซลล์มะเร็งต้นก�าเนดิ

ต่อมน�า้เหลืองเป็นเซลล์เป้าหมายทีส่�าคัญต่อการวางแผนการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด

 ดร.เภสชักรหญิงสดุจติ ล้วนพชิญ์พงศ์
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เคร่ืองกายภาพไจโรโรลเลอร์ เคร่ืองกายภาพบ�าบัดรูปแบบใหม่
ส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรส ีฤทธปิระวติั 

ส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีต้องรับการรักษาด้วยการ

กายภาพบ�าบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง การพัฒนารูปแบบเคร่ือง

กายภาพบ�าบดัรูปแบบใหม่ๆ น่าจะช่วยให้ผูป่้วยท่ีเข้ารับการรักษาได้รับการ

ฟ้ืนฟทูีด่ขีึน้ ส่งผลให้ร่างกายของผู้ป่วยมีสุขภาพแขง็แรงขึน้ตามไปด้วย

เคร่ืองกายภาพไจโรโรลเลอร์ “Gyro-Roller” จงึถูกพฒันาข้ึนมาโดย

การสร้างแรงมากระท�าทีแ่ขน และมกีารเช่ือมต่อกับระบบคอมพวิเตอร์ 

เพือ่สร้างเกมส์ให้ผูป่้วยเล่นในระหว่างการฟ้ืนฟท้ัูงด้านร่างกาย สมอง 

การรับรู้ ความเข้าใจ ฝึกทักษะการเคล่ือนไหว และการท�างานประสาน

กนัระหว่างมอืและตา เป็นการเพิม่ความสนใจของผู้ป่วยให้จดจ่ออยู่กับ

กจิกรรมในขณะรักษา เน้นฟ้ืนฟกูล้ามเน้ือในส่วนของแขนถงึหวัไหล่ไปใน

เวลาเดยีวกนั ท�าให้ผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟท่ีูดข้ึีน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจ�าภาควิชา

วศิวกรรมชีวการแพทย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ประดษิฐ์ กล่าวว่า “ปัจจบุนั

แผนกกายภาพของบางโรงพยาบาลในประเทศไทยส่วนใหญ่ ยังใช้เคร่ือง

มอืท่ีมีรปูแบบไม่หลากหลายมากนัก และผูป่้วยจ�าเป็นต้องท�ากายภาพ

ซ�า้ๆ ต่อเน่ือง หากไม่มส่ิีงทีช่่วยดงึดดูให้ผูป่้วยสามารถสนใจจดจ่อต่อ

การฝึกได้ตลอด ก็อาจท�าให้การฝึกไม่ได้ผลดเีท่าทีค่วร เราจึงได้พฒันา

เครือ่งไจโรโรลเลอร์ขึน้ โดยเช่ือมต่อกับระบบคอมพวิเตอร์ พร้อมออกแบบ

เกมส์ให้ผูป่้วยเล่น โดยเกมส์ท่ีออกแบบนีร้องรับการฟ้ืนฟทูัง้ด้านกล้าม

เน้ือ การรับรู้และความเข้าใจ สามารถสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการ

รักษา ซึง่ในช่วงแรกได้มกีารทดลองเกบ็ข้อมูลผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการรักษา ทัง้

ก่อนและหลงัการใช้เคร่ืองกายภาพไจโรโรลเลอร์ส พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่

มพีฒันาการทีด่ ีกล้ามเน้ือแขง็ข้ึนถึง 80% ในช่วงต่อมา จงึได้ปรับปรุง

และพฒันาเคร่ืองให้มฟัีงช่ันการท�างานท่ีหลากหลายมากขึน้ พร้อมทัง้

เก็บข้อมูลในเชิงเปรยีบเทียบระหว่างผู้ท่ีรักษาด้วยเคร่ืองไจโรโรลเลอร์กับ

ผูท้ีรั่กษาโดยใช้อปุกรณ์ปกติ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างเกบ็ข้อมลูในหลายๆ พืน้ท่ี 

เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้ไปพฒันาต่อยอดให้เคร่ืองมีความสมบรูณ์แบบย่ิงขึน้ 

ซ่ึงหากเคร่ืองน้ีเป็นทีย่อมรับและผ่านมาตรฐานทางการแพทย์ กพ็ร้อมจะ

ผลักดนัออกสูเ่ชิงพาณิชย์ต่อไป”

ผลงานประดษิฐ์เร่ือง “ระบบฟ้ืนฟกูล้ามเน้ือผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 

: ไจโรโรลเลอร์ส Gyro-Roller” ได้รับรางวลัจากการแข่งขนัส่ิงประดษิฐ์

และนวตักรรมมาแล้วหลายเวท ีล่าสุดได้รับรางวลัผลงานประดษิฐ์คิดค้น 

: รางวลัระดบัดมีาก จากสภาวจิยัแห่งชาตฯิ ในงาน “วนันกัประดษิฐ์” 

ประจ�าปี 2561
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การพัฒนาการตรวจเช้ือมาลาเรียที่มีความไวสูงเพื่อค้นหาผู้ที่ติดเชื้อท่ีไม่
แสดงอาการของโรค

มาลาเรียยังคงเป็นปัญหาหลักส�าคัญของโลก คร่าชีวติของผูป่้วยท่ัว

โลกมากกว่า 600,000 คน/ปี ในประเทศไทยมผีูติ้ดเช้ือมาลาเรียโดย

ประมาณ 30,000 ราย/ปี ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขและองค์การ

อนามยัโลกได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการก�าจดัมาลาเรียภายในปี พ.ศ. 

2569 ซึง่การจะก�าจดัมาลาเรียให้หมดไปนัน้ จ�าเป็นต้องทราบว่าใคร

เป็นผู้ติดเช้ือบ้าง อยู่บริเวณใด และมีการแพร่กระจายเป็นอย่างไร  

จงึจะสามารถก�าจดัเช้ือให้หมดไปได้ ผูว้จิยัจงึได้พฒันาการตรวจเช้ือ

มาลาเรียทีมี่ความไวสูง (high volume-sensitive qPCR) เพือ่ค้นหา

ผู้ทีต่ดิเช้ือมาลาเรียแต่ไม่แสดงอาการของโรค ซึง่สามารถตรวจเช้ือ

ได้ต�า่ถึง 20 parasites/mL ต�า่กว่าตรวจด้วยกล้องจลุทรรศน์ ซ่ึง

เป็นวธิมีาตรฐานในปัจจบุนัถงึกว่า 2,000 เท่า และต�า่กว่าในการตรวจ

ด้วยเทคโนโลยี PCR ท่ัวไป โดยประมาณ 500 เท่า และได้ท�าการตรวจ

ตวัอย่าง เพือ่ค้นหาการตดิเช้ือท่ีซ่อนอยูใ่นร่างกาย โดยไม่แสดงอาการ

ในตัวอย่างทีม่าจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่

ประกอบด้วย ไทย พม่า กมัพชูา เวยีดนาม และลาว เป็นจ�านวน 52,919 

ตวัอย่าง พบว่ามกีารตดิเช้ือมาลาเรียของผู้ท่ีไม่แสดงอาการค่อนข้างสูง

โดยเฉล่ีย 20% ถึง 68% นอกจากน้ียังได้น�าเทคนิคน้ีไปใช้ในกระบวนการ

การพฒันายามาลาเรียชนิดใหม่ๆ โดยใช้การวดัปริมาณเช้ือมาลาเรียใน

ร่างกายผูป่้วยภายหลังการได้รับยามาลาเรียชนิดใหม่นัน้ เพือ่ค้นหาการ

บ่งช้ีระดบัปริมาณยาทีเ่หมาะสมท่ีสุดในการออกฤทธิฆ่์าเช้ือมาลาเรีย เม่ือ

น�าไปใช้ในร่างกายคนไข้ อกีท้ังยงัได้น�าเทคนิคน้ีไปใช้เป็นมาตรฐาน (Gold 

Standard) ในการเปรียบเทียบความไว และความเฉพาะเจาะจงในการ

ผลิต High sensitive Rapid diagnosis test kit ชนิดใหม่อกีด้วย

ในเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มีผลงานวิจัยจากการตรวจ high volume- 

sensitive qPCR เป็นจ�านวน 11 ฉบบั และน�าเสนอผลงาน “Malaria 

diagnostics in Low transmission setting” ณ กรุงเจนีวา สวติ

เซอร์แลนด์

ส�าหรับรางวลั “นกัเทคโนโลยีดเีด่น” เป็นรางวลัท่ีมอบให้กบับุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลที่มีผลงานด้านการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อ

เน่ืองจนเหน็เป็นรูปธรรม สามารถท่ีจะน�ามาใช้ประโยชน์เพือ่การพฒันา

อตุสาหกรรมในระดบัประเทศได้ ผลงานเทคโนโลยทีีไ่ด้รับพจิารณาอาจ

เป็นผลงานของนกัเทคโนโลยีท่ีมาจากภาครัฐหรือเอกชน และควรเป็น

ผลงานทีอ่ยู่ในรูปต้นแบบสิทธบัิตร และทรพัย์สินทางปัญญารปูแบบ

ต่างๆ รายงานทางเทคนิคท่ีเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง และผลงานตีพมิพ์

ทางวชิาการท่ีเกีย่วข้อง ท่ีสามารถแสดงให้เหน็ถึงเอกลักษณ์ ความโดด

เด่น และนวตักรรมของเทคโนโลยีนัน้ ทีจ่ะน�าไปสู่การพฒันาเทคโนโลยีที่

ท�าให้เกดิการพึง่พาตนเอง และสามารถแข่งขันได้

รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ สังกัดภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับรางวลันกัเทคโนโลยดีเีด่น ประจ�าปี 2559 จากมูลนธิส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยใีนพระบรมราชูปถมัภ์ ร่วมกับสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์  

จากผลงาน  “การพฒันาการตรวจเช้ือมาลาเรียท่ีมีความไวสงูเพือ่ค้นหาผูท่ี้ติดเชือ้ทีไ่ม่แสดงอาการของโรค”
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ฟิสิกส์อวกาศ : กัมมันตรังสีรอบโลก พายุสุริยะ รังสีคอสมิก 
และการขนส่งในพลาสมาปั่นป่วนในอวกาศ

ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.เดวดิ รูฟโฟโล ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ ได้รับรางวลั 

นกัวทิยาศาสตร์ดเีด่น ประจ�าปี 2560 จากผลงานวจิยั เร่ือง “ฟิสกิส์อวกาศ : กมัมนัตรังส ี

รอบโลก พายุสริุยะ รังสคีอสมกิและการขนส่งในพลาสมาป่ันป่วนในอวกาศ”

งานวจิยั “ฟิสกิส์อวกาศ : กมัมนัตรังสรีอบโลก พายุสริุยะ รังสคีอสมิก และการขนส่งในพลาสมาป่ัน

ป่วนในอวกาศ” เป็นการศกึษาเก่ียวกับรังสคีอสมกิ ซึง่เป็นอนุภาคพลังงานสูงทีเ่กดิจากพายุสุริยะ

ในอวกาศ เพราะต่อให้พายุสุริยะไม่เคยฆ่ามนุษย์และไม่เคยท�าให้ส่ิงปลูกสร้างถล่ม แต่เคยท�าให้ไฟฟ้า

ดบัและเคยท�าลายดาวเทยีมและยานอวกาศท่ีใช้ส�าหรับการส่ือสารหรือสาเหตอุืน่ๆ ศาสตราจารย์

พเิศษ ดร.เดวดิ กล่าวว่า มีความจ�าเป็นอย่างมากทีต้่องศกึษารังสีคอสมกิและพายุสุริยะ เพราะเมือ่

มนุษย์ข้ึนเคร่ืองบินหรือขึน้ไปในอวกาศ รังสีคอสมกิอาจเป็นภยัต่อสุขภาพ ดาวเทียมและยานอวกาศ

ได้รับผลกระทบโดยกมัมันตรังสีในอวกาศ ซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ขององค์ประกอบสภาพอวกาศ

ทีแ่ปรปรวนอย่างมากจากลมสุริยะและพายุสุริยะ นอกจากนีไ้ด้มีการพฒันาโปรแกรมจ�าลองของ

รังสีคอสมิก เพือ่ใช้ในการพยากรณ์ล่วงหน้าก่อนคล่ืนกระแทกพายุสริุยะจะกระทบโลก

ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.เดวดิ รูฟโฟโล มคีวามฝันอยากติดต้ังสถานตีรวจวดันวิตรอนเพือ่วดั

รังสีคอสมกิในประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีค่าพลงังานขัน้ต�า่ทีรั่งสีคอสมกิผ่านสนามแม่เหล็ก

โลกได้สูงท่ีสุดในโลก โดยอนุภาคโปรตอนต้องมพีลังงานถึง 17 GCRs จงึจะมาถงึประเทศไทยได้ 

เวลาผ่านมา 18 ปี ความฝันก็เป็นจริง เม่ือกลุ่มบคุคลท่ีประเทศญีปุ่่นบริจาคเคร่ืองตรวจวดันวิตรอน

ให้ และสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน

นามว่า สถานตีรวจวดันวิตรอนสิรินธร โดยกองทพัอากาศได้อนญุาตให้ตดิตัง้สถานีฯ ทีศ่นูย์

ควบคุมและรายงานดอยอนิทนนท์ ซึง่เป็นยอดเขาทีสู่งท่ีสดุของประเทศไทย

ส�าหรับสถานีตรวจวดันิวตรอน มี 40 แห่งทัว่โลก แต่ “สถานตีรวจวดันวิตรอนสิรินธร” ถอืเป็นสถานี

แรกของโลกท่ีสามารถวดัจ�านวนรงัสีคอสมกิต่อเวลาในประเทศไทย และหลงัจากนี ้ศาสตราจารย์ 

พเิศษ ดร.เดวดิ จะศกึษารังสีคอสมิกต่อยอดในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพอากาศโลก สร้างระบบ

การเตือนภัยท่ัวโลก รวมถึงก่อให้เกิดองค์ความรู ้การศกึษาวจิยัเร่ืองใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่

ประเทศไทยและทัว่โลก



88 รายงานประจ�าปี 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ มคีวามสนใจเป็นพเิศษในการบรูณาการวธิี

การและองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาทางชีววทิยา

ท่ีมีความซบัซ้อน เจ้าของผลงาน “บรูณาการศาสตร์หลากสาขา เพือ่แก้ปัญหาและพฒันา

พนัธศุาสตร์อย่างย่ังยืน” อธบิายว่า การศกึษาชีว Bioinformatics เป็นการใช้เทคนคิด้าน

ชีวเคม ีโมเดลล่ิง คณิตศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์ผสานกันเพือ่ท�าความเข้าใจข้อมลูทาง

ชีววทิยา ซึง่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาพชืให้ทนกับ

สภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดข้ึีน ลดปัญหาการขาดแคลนอาหารและพลังงาน หรือการพฒันา

ยารักษาโรค ซึง่ถ้าเข้าใจกลไกการเกดิโรคก็สามารถออกแบบยาให้เหมาะกบัแต่ละบคุคลได้ 

เป็นการช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการรักษาแบบ Precision Medicine ให้ดย่ิีงข้ึน นอกจาก

น้ียังมีแผนจะศกึษาเก่ียวกบัโรคไข้เลือดออกโดยประยุกต์ใช้ System Biology เพิม่เติมด้วย

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจรญิสวรรค์ 

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และผู้อ�านวยการกลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการ 

ด้านชีววทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์ รางวลันกัวทิยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจ�าปี 2560  

จากผลงานวจิยัเร่ือง “บูรณาการศาสตร์หลากสาขาเพือ่แก้ปัญหาและพฒันาพนัธุ

ศาสตร์อย่างย่ังยืน”

บูรณาการศาสตร์หลากสาขาเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาพันธุศาสตร์อย่างย่ังยืน
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การค้นพบโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมชนิดใหม่ของโลก

งานวจิยัของ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วปิร วปิระกษิต อาจารย์

ประจ�าสาขาโลหติวทิยา ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ และศนูย์ธาลัสซีเมีย  

คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล ท�าให้เกิดการค้นพบโรคโลหติจางทาง

พนัธกุรรมชนดิใหม่เป็นครัง้แรกของโลก โรคนีเ้กิดจากการกลายพนัธุ์

ของยีน KLF-1 ซึง่ผูป่้วยจะมีอาการคล้ายคลึงกับโรคธาลัสซเีมีย แต่จะ

มอีาการรุนแรงกว่า เช่น ภาวะซดีรุนแรง ม้ามโต มีภาวะเหลือง เหน่ือย

ง่าย หวัใจท�างานหนัก และอาจหวัใจวายได้ งานวจิยัและการค้นพบน้ีได้

รับการตพีมิพ์ในวารสาร Blood ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก และยังได้

รับรางวลัจากสภาวจิยัแห่งชาต ิประจ�าปี 2558 อกีด้วย นบัเป็นการค้น

พบท่ีส่งผลดต่ีอวงการแพทย์ท้ังในประเทศและท่ัวโลก

งานวจิยัท่ีค้นพบโรคโลหติจางทางพนัธกุรรมชนิดใหม่ของโลก จากการ 

กลายพนัธุข์องยีน KLF-1 Disease ยนี KLF-1 ได้ศกึษาวจิยัโรคโลหติ

จางจากโรคเมด็เลอืดแดงในเดก็มาตัง้แต่ ปี 2547 ส่วนใหญ่เกิดจาก

โรคชนดิหนึง่ทีเ่รยีกว่า โรคโลหติจางธาลัสซีเมีย ซึง่ในอดตีไม่มกีาร

ศกึษาวนิิจฉัยเพือ่หาสาเหตุทีแ่ท้จริงไปถงึระดบัตรวจยนีและดเีอน็เอ 

แต่เม่ือได้รับทุนวจิยัจากสถาบนัสุขภาพแห่งสหรัฐอเมริกา และทุนวจิยั

จาก Medical Research Council (MRC) สหราชอาณาจกัร (UK) 

จงึท�าให้สามารถพฒันาเทคโนโลยีตรวจยีนและดเีอน็เอได้กว้างขวางข้ึน 

น�าไปสู่การค้นพบว่าผูป่้วยจ�านวนหนึง่มีภาวะซดี แต่ไม่พบการกลายพนัธุ์

ของยีนโกลบิลท่ีน�าไปสู่โรคธาลัสซเีมยี จงึคิดว่าผูป่้วยกลุ่มนีน่้าจะมีการ 

กลายพนัธุ์ของยีนอืน่ ทีเ่ป็นสาเหตุภาวะโลหติจางทางพนัธกุรรม และ

ท�าให้พบว่าเป็นการกลายพนัธุข์องยนีชนิดหน่ึงท่ีเรียกว่า KLF-1 หรือ 

Kuppel – Like Factor 1 โดยมีสาเหตุเกิดจากพนัธกุรรมจากพ่อและแม่

เป็นพาหะของยีนทีก่ลายพนัธุ ์โดยพ่อแม่จะไม่ซดี แต่อาจมีความผิดปกติ

อย่างอืน่ โอกาสถ่ายทอดไปสู่ลูกจะอยู่ที ่25 % หรือ 1 ใน 4 ผูป่้วยโรคนีจ้ะ

มีอาการแสดงออกทีรุ่นแรง เช่น ซีด ม้ามโต เหลือง เหน่ือยง่าย อ่อนเพลีย 

หวัใจท�างานหนัก และอาจมีภาวะหวัใจวายได้รับวนิิจฉัยว่าติดเช้ือระหว่าง 

ตัง้ครรภ์ หากไม่ได้รักษาซึง่ส่วนใหญ่จะเสียชีวติ ปัจจบัุนมผู้ีป่วยทีโ่รง

พยาบาลศริิราชประมาณ 16 ครอบครัว ทัง้หมดอาการรุนแรง รักษาโดย

การให้เลือด ยาขับธาตเุหลก็ หรือตดัม้ามในบางรายด้วย

ปัจจบุนั คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มวีวิฒันาการดแูลผู้ป่วย 

กลุ่มนีอ้ย่างเฉพาะเจาะจง เพือ่ลดจ�านวนผู้ป่วยลง โดยวนิจิฉยัจากการ

ตรวจเลอืดของแม่ก่อนคลอดให้คู่สมรสทีม่คีวามเสีย่งว่าลูกจะเป็นโรค

กลายพนัธุข์องยีน KLF-1 และพฒันาเทคโนโลยใีหม่ตรวจวนิจิฉัยตวั

อ่อนท่ีได้จากการผสมเทียม Preimplantation Genetic Diagnosis 

(P.G.D.) นอกจากวนิจิฉัยโรคได้แล้วยังเลือกตวัอ่อนทีมี่ HLA ตรงกับ

ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคอยู่แล้วมารักษาได้ จากการศกึษาและทุ่มเทท�าให้ผลงาน

วจิยันี ้ได้รบัรางวลัสภาวจิยัแห่งชาติฯ ประจ�าปี 2558 ระดบัดเีด่นในสาขา

วทิยาศาสตร์การแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วปิร วปิระกษิต
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การค้นพบผักบุ้ง 5 ชนิดใหม่ของโลก 
สามารถศึกษาและพัฒนาต่อยอดเป็นยารักษาโรคได้

ประเทศไทยเป็นถิน่ก�าเนิดของพชืพรรณนานาชนิด มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพสูงมากทีสุ่ด 1 ใน 25 แห่งของโลก การค้นพบพชืชนิดใหม่ 

เป็นการยืนยันให้เหน็ถึงความส�าคัญและความเร่งด่วนในการอนรัุกษ์ป่า

ธรรมชาตขิองประเทศไทยซ่ึงเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศยัท่ีเปราะบางอย่างย่ิง

พชืวงศ์ผกับุง้ 5 ชนดิใหม่ของโลกถูกค้นพบโดย ผูช่้วยศาสตราจารย์

ดร.ปวณีา ไตรเพิม่ อาจารย์ประจ�าภาควชิาพฤกษศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 

ผู้ท�างานวจิยัร่วมกบั Dr. George W. Staples นกัพฤกษศาสตร์ชาว

อเมริกัน ได้สร้างผลงานค้นพบ “ผักบุง้ 5 ชนิดใหม่ของโลก” ซ่ึงนอกจาก

จะเป็นไม้ประดบัท่ีสวยงามแล้ว ยังพบว่ามีสารส�าคัญทีส่ามารถศกึษาและ

พฒันาต่อยอดเป็นยารักษาโรค ได้แก่ เครือพพูสุิทธิ ์ เครือพลูานสาง 

เครือพดูอกหอม เครอืพพูวงผกา และ จงิจ้อภาชี โดยพชืทัง้ 5 ชนดินี้

ถูกตีพมิพ์รบัรองแล้วในวารสารวชิาการช้ันน�าทางพฤกษศาสตร์ ได้แก่ 

Phytotaxa ของประเทศนิวซีแลนด์ และ Systematic Botany ของ

ประเทศสหรัฐอเมรกิา

“จงิจ้อภาชี” (Argyreia suddeeana Traiperm & Staples) ตัง้ชือ่

เพือ่เป็นเกยีรติแก่ ดร.สมราน สุดด ีนกัวทิยาศาสตร์ช�านาญการพเิศษ 

ส�านกัวจิยัการอนรัุกษ์ป่าไม้และพนัธุพ์ชื กรมอทุยานแห่งชาติสัตว์ป่า

และพนัธุพ์ชื ซ่ึงได้พบพชืชนิดน้ีเป็นคร้ังแรกในธรรมชาติ ส่วนช่ือไทย

มาจากบริเวณทีพ่บในป่าเตง็รงั เขตรักษาพนัธุสั์ตว์ป่าลุ่มน�า้ภาชี

“เครือพพูสิทุธิ”์ (Argyreia albiflora Staples & Traiperm) หมาย

ถงึพชืในสกลุเครือพเูงนิทีมี่ดอกสขีาว เคยถกูค้นพบคร้ังแรกเมือ่ปี พ.ศ.

2416  และมตัีวอย่างอ้างองิในพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติวทิยากรุงลอนดอน 

เพยีงช้ินเดยีวแต่ไม่สมบูรณ์ท�าให้ไม่สามารถระบุชนดิได้ จนกระทัง่ได้ค้น

พบในธรรมชาตอิกีคร้ังหนึง่เม่ือเร็วๆ นี้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวณีา ไตรเพิม่
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“เครือพพูวงผกา” (Argyreia inaequisepala Traiperm & Staples) 

ถกูพบในป่าเตง็รังผสมป่าสนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มดีอกคล้ายๆ ดอกผกับุง้

ไทยแต่มีสีม่วงอมชมพ ูค�าระบชุนดิหมายถึงการทีพ่ชืชนิดนีมี้กลีบเล้ียงไม่

เท่ากัน ส่วนช่ือไทยได้ต้ังให้เป็นเกยีรติแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา 

อมัพนัธ์จนัทร์ หวัหน้าภาควชิาพฤกษศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล ท่ี

สนับสนุนงานทางด้านอนกุรมวธิานเสมอมา

“เครือพดูอกหอม” (Argyreia dokmaihom Traiperm & Staples) 

พบในเขตป่าทุง่ใหญ่นเรศวรและอ�าเภอสังขละบรีุ เนือ่งจากพชืชนดินีม้กีล่ิน

หอมอ่อนๆ ในเวลากลางคืน ซึง่เป็นลักษณะทีไ่ม่เคยพบมาก่อนในพชืชนดิ

อืน่ๆ ในสกุลเดยีวกัน จงึมคี�าระบชุนดิจากภาษาไทยว่า ดอกไม้หอม เครือ

พดูอกหอมมดีอกเป็นพวงขนาดใหญ่สีขาว ใบประดบัมีสีขาวอมชมพู  

ควรมีการส่งเสริมเพือ่น�ามาปลกูเป็นไม้ประดบั

“เครือพลูานสาง” (Argyreia ankylophlebia Traiperm & Staples)  

ค�าระบุชนดิมาจากสถานทีท่ีพ่บคร้ังแรกคือ อทุยานแห่งชาตลิานสาง 

จงัหวดัตาก โดย Dr. Paul Wilkin นกัพฤกษศาสตร์ชาวองักฤษ และ 

ดร.สมราน สุดด ีเมือ่ปี พ.ศ. 2551 แต่ตวัอย่างดอกไม่สมบูรณ์จงึไม่

สามารถยืนยันชนิดได้แน่นอนในขณะน้ัน เครือพลูานสางมีดอกสีม่วงเข้มตัด

กบัใบสีเขียวอ่อน นบัเป็นพชืท่ีเหมาะแก่การน�ามาพฒันาต่อยอดเป็นไม้ประดบั
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โรงเรียนฉลาดเล่น : Active School

“โรงเรียนฉลาดเล่น : Active School” เป็นความร่วมมอืของส�านกังานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกบั ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 

สถาบันวจิยัประชากรและสังคม (วปส.) มหาวทิยาลัยมหดิล และ 12 โรงเรียนในสงักัด สพฐ. 

ในการพฒันางานวจิยัและขบัเคล่ือนนโยบายภายใต้โครงการวจิยัเพือ่พฒันารูปแบบการส่ง

เสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน 

จากผลส�ารวจของโครงการฯ พบว่าเดก็และเยาวชนไทยมกีจิกรรมทางกายอยูร่ะดบัปานกลาง 

แต่เนือยน่ิงค่อนข้างสูง มีพฤตกิรรมติดหน้าจอ ส่งผลให้เกิดภาวะโรคอ้วนในเดก็ โครงการน้ี

จงึได้ร่วมกนัพฒันารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนให้เป็นไปตามค�าแนะน�า

ขององค์การอนามัยโลกทีแ่นะน�าว่า ในแต่ละวนัเดก็ควรมีกิจกรรมทางกายระดบัปานกลาง

ถึงหนัก 60 นาท ีทกุวนั แต่เดก็ไทยขยับร่างกายแค่วนัละ 42 นาที มีพฤตกิรรมนัง่นิง่อยู่กบั

ท่ีถึงวนัละ 13.35 ชัว่โมง ซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ของการเกดิภาวะโรคอ้วน โครงการนีไ้ด้ร่วมกบั

ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องร่วมขบัเคล่ือนด้านวชิาการ นโยบาย และการส่ือสาร โดยพฒันา

หลกัสูตร Active play และส่ือสารไปในสือ่ต่างๆ รวมถงึในโรงเรียน เพือ่เป็นโปรแกรมทาง

เลือกส�าหรบักิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู ้ตามนโยบายของรัฐบาล สามารถแบ่งช่วง

เวลาการเคลือ่นไหวร่างกายของเดก็ออกเป็น 10-20-30 นาท ีในการท�ากจิกรรม ได้แก่ การ

มกิีจกรรมตอนเช้า 10 นาท ีก่อนเข้าเรียน การมกีจิกรรมระหว่างวนัหรือพกัเทีย่ง 20 นาที 

ปิดท้ายด้วยการมีกจิกรรมตอนเยน็ หลังเลกิเรียนอกี 30 นาท ีก็สามารถช่วยลดพฤตกิรรม

เนือยน่ิงของเดก็ได้



93 รายงานประจ�าปี 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ปิยวฒัน์ เกตวุงศา หวัหน้าโครงการวจิยั สถาบนัวจิยัประชากรและ

สังคม กล่าวว่า หวัใจส�าคัญของแนวคิดโรงเรียนฉลาดเล่นคือ ทัง้คุณครู

และนกัเรียนได้ร่วมเรียนรู้และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ อย่างมีชวีติชีวา 

(Active Learning Together) นอกจากเป็นการพฒันาด้านร่างกาย

ของเดก็แล้ว ผลส�ารวจการวจิยัชีชั้ดเจนว่ายังสามารถพัฒนาเดก็ได้ใน

อกี 5 มติิ คือ พฒันาด้านการรูคิ้ด วเิคราะห์ แก้ปัญหาได้ พฒันาด้าน

อารมณ์และสงัคม พฒันาด้านการสือ่สารและทกัษะชีวติ พฒันาด้าน

ความสามารถและวชิาการ อนัเป็นคุณสมบัติของเดก็ในการเรียนรู้แห่ง

ศตวรรษที ่21 และแนวทางการขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

โครงการวิจัยฯ นี้ ใช้เวลาด�าเนินการ 3 ปี โดยคัดเลือกนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที ่4 จาก 12 โรงเรียนทีเ่ข้าร่วม และเกบ็ข้อมลูไปจนถึง

ช้ันประถมศกึษาปีที ่6 โดยมเีป้าหมาย คือ 1) เดก็ไทยวิง่เล่นทกุวนั วนั

ละ 60 นาที 2) ลดพฤติกรรมเนือยน่ิง โดยไม่ให้เดก็น่ังน่ิงต่อเน่ือง 60 

นาที 3) ลดพฤตกิรรมติดหน้าจอไม่เกิน 2 ช่ัวโมงต่อวนั โดยน�าโมเดล

โรงเรียนฉลาดเล่น 3 แบบ ให้โรงเรียนแต่ละแห่งเลือกน�าไปใช้ตามบริบทของ

ตน ประกอบด้วย โมเดล 1 เน้นส่งเสริมการมกิีจกรรมทางกายในทุกโอกาส

ของแต่ละวนั รวมถึงในห้องเรียน โดยปรับพืน้ท่ีการเรียนการสอน ปรับ

นโยบาย เน้นให้คุณครูและนกัเรียนเรียนรู้ร่วมกนั (Active Learning 

Together) โมเดล 2 เน้นส่งเสริมการมีกจิกรรมทางกายในช่วงเวลา

พกั เวลาว่าง และชัว่โมงกิจกรรม และโมเดล 3 เน้นส่งเสริมพืน้ทีส่�าหรับ

การวิง่เล่นและการเคล่ือนไหวร่างกาย ซ่ึงทัง้ 3 โมเดลจะน�ากจิกรรมในชุด  

“สารต้ังต้น” ทีเ่ป็นกจิกรรมต้นแบบ 100 กว่ากิจกรรมแยกตามวชิา โดย

น�ามาประยกุต์ในการเรียน

ดร.ปิยวฒัน์ เกตุวงศา 
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ชุดทดสอบอิมมูโนวินิจฉัยส�าเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพและความแม่นย�าสูง
ส�าหรับการตรวจหาเช้ือพยาธิใบไม้ในตับและพยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหาร
ของสัตว์เค้ียวเอื้อง

ส�านกังานกองทนุสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ได้จดังาน “25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” 

(25 YEARS The Thailand Research Fund) ระหว่างวนัที ่25 - 26 สิงหาคม 2560 ณ รอยลั พารา

กอน ฮอลล์ 2 ศนูย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยมกีารจดัการแข่งขนั “Pitching สร้างสรรค์

นวตักรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0” เพือ่ค้นหาสุดยอดนกัวจิยัรุ่นใหม่ท่ีมคีวามสามารถในการน�าเสนอผลงาน และ

เพือ่สร้างนวตักรรมสู่การใช้ประโยชน์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ปณฐั อนรัุกษ์ปรีดา สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ ได้รับรางวลัชนะเลศิ 

จากผลงาน “ชุดทดสอบอมิมโูนวนิิจฉัยส�าเร็จรปูทีม่ปีระสทิธภิาพและความแม่นย�าสงูส�าหรับการตรวจหาเช้ือ

พยาธใิบไม้ในตับและพยาธใิบไม้ในกระเพาะอาหารของสตัว์เค้ียวเอือ้ง”



95 รายงานประจ�าปี 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล


