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EXCELLENCE IN RESEARCH 
WITH GLOBAL AND SOCIAL IMPACT

ยุทธศาสตร์ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาและยกระดับงาน
วิจัยอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัย
ให้มีคุณภาพระดับสากล ตรงกับความต้องการ
ของสังคม โดยเฉพาะการผลิตผลงานวิจัยท่ี
สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่สู่การเพิ่ม
มูลค่า (Value Added) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศ

นอกจากการสนบัสนนุด้านวทิยาการจดัการ 
และระบบสนบัสนนุส่ิงเอือ้อำานวยต่อการผลติผล
งานวจิยัให้กับนกัวจิยัแล้ว มหาวทิยาลยัยงั
แสวงหาแหล่งทนุทัง้ทางภาครฐัและภาคเอกชน 
รวมถงึการพฒันาศกัยภาพของนกัวจิยั เพือ่สร้าง
ผลงานวจัิยทีมี่ High Impact สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

งบประมาณการวิจัย 

มหาวทิยาลยัมกีารสนบัสนนุนกัวจิยัและแสวงหาทนุภายนอกเพือ่สร้างผลผลติงานวิจยัทีม่คีณุภาพให้มปีรมิาณเพิม่มากขึน้ มหาวทิยาลยัมหดิล

ได้รับงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ เงนิรายได้ เงนิงบประมาณแผ่นดนิ และเงินจากแหล่งทนุภายนอกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดย

ในแต่ละปีมโีครงการวจิยัได้รบัทนุอุดหนนุการวจิยัเฉลีย่รวมประมาณมากกว่า 3,000 โครงการต่อปี ในปี 2561 ได้รบังบประมาณสนบัสนนุ 

การวิจยัเป็นเงิน 2,911 ล้านบาท

ป� 2560 ป� 2561ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559

จำนวนเง�น (ล�านบาท)

1,456

1,706

1,509

1,932
1,801

2,652

2,911

เงินทุนวิจัยปีงบประมำณ 2557-2561 เงินทุนวิจัยปี 2561

เง�นจากแหล�งทุน
ภายนอกในประเทศ

58%

เง�นจากแหล�งทุน
ภาคเอกชน

13%

12% 12%

5%

เง�นจากแหล�งทุน
ต�างประเทศ

เง�นงบประมาณแผ�นดิน

เง�นรายได�มหาว�ทยาลัย
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รายงานประจำาปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 

จากงบประมาณทีไ่ด้รบั ส่งผลให้มหาวิทยาลยัมีผลผลติงานวิจยัท่ีตพีมิพ์ในวารสารระดับนานาชาตท่ีิอยู่ในฐานข้อมลูสากลเป็นจำานวนเพิม่ขึน้  
โดยในปี 2561 มผีลงานตพีมิพ์สงูเป็นจำานวน 3,182 ผลงาน

ผลงำนตีพิมพ์ในฐำนข�อมูลสำกล
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Mahidol University

Chulalongkorn University

Chiang Mai University

Khon Kaen University

Kasetsart University

King Mongkut's Institute of 
Technology Ladkrabang

King Mongkut's University of
Technology Thonburi

King Mongkut's University of 
Technology North Bangkok

ป� 2560 ป� 2561ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559

2,548
2,671

2,823
2,993

3,182

(ข้อมูลจาก www.scival.com ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)

จ�ำนวนสัดส่วนกำรตีพิมพ์วำรสำรนำนำชำติ 2558 – 2561 ในกลุ่มสำขำวิชำต่ำงๆ

กลุม่สาขาวิชาท่ีมผีลงานตพีมิพ์มากทีส่ดุ คือ สาขาวชิา Medicine คิดเป็น 33.6% และสาขาวชิาเด่น คอื Biochemistry, Genetics and 

Molecular Biology

12.1%
Biochemistry, Genetics 
and Molecular Biology

33.6%
Medicine

6.6%
Immunology 

and Microbiology

6.6%
Agricultural and 

Biological Science

4.2%
Engineering

2.6%
Materials Science

3.9%
Chemistry

3.2%
Computer Science

14.7%
Other

3.2%
Social Sciences

4.3%
Pharmacology

Toxicology 
and Pharmaceutics

2.5%
Physics 

and Astronomy

2.6%
Environmental Science

(ข้อมูลจาก www.scival.com ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
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Mahidol University
National University of Singapore
National  Taiwan University
University of Malaya

Mahidol University
Scholarly Output :         12,488
Citation Count :             87,747
Citations per Publication :  7.0

MUMU

UM

NTU

University of Malaya
Scholarly Output :           22,496
Citation Count :             202,209
Citations per Publication :     9.0

National Taiwan University
Scholarly Output :           32,406
Citation Count :             290,927
Citations per Publication :    9.0

NUS
National University of Singapore

Scholarly Output :            47,537
Citation Count :              530,882
Citations per Publication :    11.2

Mahidol University
University of Malaya
National  Taiwan University
National University of Singapore

12,488
22,496
32,406
47,537

87,747
202,209
290,927
530,882

7.0
9.0
9.0
11.2

Name Scholarly
Output

Citation
Count

Citations per
Publication

Y y-axis: Scholarly Output
Types of publications included: all.

X x-axis: Citation Count
Types of publications included: all. Self-citations included: yes.

Bubble size: Citations per Publication
Types of publications included: all. Self-citations included: yes.

Data from www.SciVal.com of 14 May 2019 SciVal
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กรำฟเปรียบเทียบจ�ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์และกำรอ�ำงอิงกับมหำวิทยำลัยต่ำงชำติ
ปี พ.ศ. 2557-2561

ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 มีผลงานตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จำานวน 12,488 ผลงาน ได้รับการอ้างอิงในเวลา 5 ปี

ค่ำ Field-Weighted Citation Impact ปี พ.ศ. 2558-2561

2.30

1.44

1.32

1.26

1.22

1.07

1.05

1.03

1.01

1.00

1.00

0.99

0.99

0.97

0.95

0.91

0.89

0.83

0.82

0.80

0.75

0.74

0.69

0.60

0.55

0.46

0.42

No. Subjects Field-Weighted
Citation Impact
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Earth and Planetary Sciences

Physics and Astronomy

Medicine

Immunology and Microbiology

Neuroscience

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Agricultural and Biological Sciences

Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics

Chemical Engineering

Materials Science

Chemistry

Veterinary

Nursing

Energy

Psychology

Health Professions

Engineering

Environmental Science

Multidisciplinary

Social Sciences

Business, Management and Accounting

Computer Science

Decision Sciences

Arts and Humanities

Economics, Econometrics and Finance

Mathematics

(ข้อมูลจาก www.scival.com ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

หมายเหตุ: ค่า Field-Weighted Citation หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำานวนการอ้างอิง (citation) ที่เกิดข้ึนจริงกับจำานวนการอ้างอิงที่ 

คาดว่าจะได้จากค่าเฉลี่ยของบทความในสาขาเดียวกัน เช่น Field-Weighted Citation = 1.07 มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 1 แสดงว่ามีการอ้างอิง

สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก
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รายงานประจำาปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล

การน�าไปใช้ประโยชน์ ในการอ้างอิงทางวิชาการ

จ�ำนวนกำรอ�ำงอิงจำกฐำนข�อมูล Web of Science และ Scopus  

34,210

ป� 2561ป� 2560ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559

2,548
2,671

44,699

37,671
41,808

49,955

42,624

56,221

48,262

59,649

52,375

ISI Scopus

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)

มหาวทิยาลยัมผีลงานวิจยัท่ีได้รับการตพีมิพ์ในระดบันานาชาติท่ีมีอยูใ่นฐานข้อมูลสากล Web of Science, PubMed, MEDILINE(Ovid), 
IEEE, World Scientific, HighWire, AFS Journal Online, Science Direct, Electronic Journal Online, Academic Search Premier,  
Scopus และ EBSCO เป็นจำานวนสงูสดุของประเทศในทกุสาขา และมจีำานวนรางวลัด้านการวจิยั ในปี พ.ศ. 2561 เพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2560 อกีด้วย

2.6%
Materials Science

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

2560 23 18 74 62 50 40 139 120

จำนวน
รางวัล

2561 20 16 69 71 40 45 129 132

จ�ำนวนรำงวัลด�ำนกำรวิจัย  
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รายงานประจำาปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล

Health impacts of parental migration on 
left-behind children and adolescents: 
a systematic review and meta-analysis. 
THE LANCET 2018;392:2567-2582

Practice patterns and outcomes after stroke 
across countries at different economic levels 
(INTERSTROKE): an international observational 
study. THE LANCET 2018;391:2019-2027

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสาร
ที่มี Impact factor สูง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงชัย นิละนนท์ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

IF=53.524

Evaluation of a mosaic HIV-1 vaccine in a 
multicentre, randomised, double-blind, 
placebo-controlled, phase 1/2a clinical trial 
(APPROACH) and in rhesus monkeys (NHP  
13-19). THE LANCET 2018;392:232-243

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ปิติสุทธิธรรม  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

IF=53.524

Frontline bortezomib, rituximab, cyclophos-
phamide, doxorubicin, and prednisone (VR-
CAP) versus rituximab, cyclophosphamide, 
doxorubicin, vincristine, and prednisone 
(R-CHOP) in transplantation-ineligible patients 

with newly diagnosed mantle cell lymphoma: final overall 
survival results of a randomised, open-label, phase 3 study. 
THE LANCET Oncology 2018;19:1449-1458 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นพดล ศิริธนารัตนกุล 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

IF=36.421

นางสาววชิรญาณ์ เลิศไกร 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

IF=53.524

Synthetically lethal nanoparticles for  
treatment of endometrial cancer.
Nature Nanotechnology 2018;13:72-81

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอมราพร วงศ์รักษ์พานิช 

คณะเภสัชศาสตร์

IF=37.490

1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ปิติสุทธิธรรม 

2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตติมา ฐิตวัฒน์ 

  1-3 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

4. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 

   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

IF=25.148

A genetically inactivated 
two-component acellular 
pertussis vaccine, alone or 
combined with tetanus and  
reduced-dose diphtheria  
vaccines, in adolescents: 
a phase 2/3, randomised  
controlled non-inferiority  
trial. THE LANCET Infectious  
Diseases 2018;18:58-67
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Antibody persistence after vaccination of adolescents with 
monovalent and combined acellular pertussis vaccines 
containing genetically inactivated pertussis toxin: a phase 
2/3 randomised, controlled, non-inferiority trial. THE LANCET 
Infectious Diseases 2018;18:1260-1268

1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ปิติสุทธิธรรม 

2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตติมา ฐิตวัฒน์ 

  1-3 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

4. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 

   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

IF=25.148
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รายงานประจำาปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานโดดเด่นตามยุทธศาสตร์

การรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบ�าบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สรุเดช หงส์องิ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สรุเดช หงส์องิ ได้ร่วมมอืกบั Professor 

Philippe Leboulch นกัวิจยัจาก University of Paris และทมีแพทย์

จากสหรฐัอเมรกิา Harvard Medical School ในการใช้เซลล์ต้น

กำาเนดิของผูป่้วยเองมาทำาการตดัต่อยนีจนประสบความสำาเร็จ จาก

การทดลองในผูป่้วย 22 ราย เป็นผูป่้วยไทย 3 ราย ทีท่ำาการทดลอง

ในประเทศไทย ปัจจุบันหายขาดไม่ต้องรบัการเปลีย่นถ่ายเลือดแล้ว 

ซึง่ถือว่าเป็นการประสบความสำาเรจ็ครัง้แรกของโลก

งานวจิยั “การค้นพบวธิกีารรกัษาโรคธาลสัซีเมยีให้หายขาดด้วยการ
บำาบดัยนีเป็นครัง้แรกของโลก” ในโครงการวจิยั Gene Therapy 
in Patients with Transfusion-Dependent  -Thalassemia 
โดยผลการทดลองทางคลนิกิได้รบัการพมิพ์ในวารสาร The New  
England Journal of Medicine ฉบบัวนัที ่19 เมษายน พ.ศ. 2561 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สรุเดช หงส์องิ กล่าวว่า ธาลสัซเีมีย เป็นโรคทาง
พนัธกุรรมทีพ่บบ่อยทีส่ดุในโลกและในประเทศไทย การรกัษาทำาได้เพยีง
แค่ประคบัประคองโดยการให้เลือดและยาขบัเหล็กตลอดชวิีต ปัจจบุนัใน
ประเทศไทยมผีูป่้วยเป็นโรคธาลสัซีเมยีประมาณ 200,000 – 300,000 ราย  
ส่วนการรกัษาให้หายขาดในปัจจบุนัมทีางเดยีว คอื การปลกูถ่าย
เซลล์ต้นกำาเนดิจากผู้บรจิาคทีมี่สขุภาพดแีละสามารถเข้ากับผู้ป่วยได้ 
ซึง่จะได้จากพีน้่องของผู้ป่วยเองหรือผูบ้ริจาคจากสภากาชาดไทย 
มโีอกาสเพียงร้อยละ 40 เท่านัน้ ถงึแม้ว่าจะสามารถนำาเซลล์ต้น
กำาเนิดจากพ่อหรือแม่ท่ีมีเนื้อเยื่อ (HLA) ตรงกันกับผู้ป่วยเพียง 
ครึง่หนึง่ (Haploidentical)  มาทำาการปลกูถ่ายได้สำาเรจ็แล้วแต่กย็งั
มผีลข้างเคยีงอยูพ่อสมควร

β

ได้รบัรางวลันกัวจัิยดเีด่นแห่งชาต ิประจำาปี 2562 

สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ จากสำานกังาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 
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งานวิจัยเรื่องไขมันทรานส์สู่นโยบายระดับชาติ

การปนเป้ือนของกรดไขมนัชนดิทรานส์ในอาหาร มผีล 
กระทบทางลบต่อสขุภาพของผูบ้รโิภค จงึเป็นข้อกังวลสำาหรบั
หน่วยงานด้านนโยบายสาธารณสขุ และมีผลต่อการส่งออก
ผลิตภณัฑ์อาหาร ไปยงัประเทศทีห้่ามนำาเข้าผลิตภณัฑ์อาหาร
ทีป่นเป้ือนด้วยกรดไขมนัชนดิทรานส์

ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต

สถาบันโภชนาการ 

(3) เร่งรัดมาตรการด้านกฎหมายที่ห้ามมิให้ใช้ไขมันที่ผลิตจาก

กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนในการผลิตอาหาร เพื่อลดการได้

เปรียบและเสียเปรียบทางการค้าของผู้ผลิตอาหาร 

(4) เฝ้าระวังการทุ่มตลาดของสินค้าคัดทิ้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา

และการกล่าวอ้างทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวกับ

ปริมาณไขมันทรานส์ซึ่งต้องพิจารณาทั้งปริมาณกรดไขมันชนิด

ทรานส์และกรดไขมันอิ่มตัว เพ่ือไม่ให้ผู้บริโภคสับสนและเกิด 

ผลเสียต่อสุขภาพ 

ภาครฐัได้นำาข้อมลูจากผลงานวจิยัไปปรบัเป็นประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ เลขที ่388 พ.ศ.2561 เรือ่งกำาหนดอาหารทีห้่ามผลติ 

นำาเข้า หรอืจำาหน่าย เพือ่วางนโยบายการบรหิารจดัการและการควบคมุ

ปัญหาการปนเป้ือนของกรดไขมนัชนดิทรานส์ ในผลติภณัฑ์อาหาร 

ทีผ่ลติเพือ่การบรโิภคในประเทศและส่งออก รวมถงึผลติภัณฑ์อาหาร 

นำาเข้า ซึง่จะเป็นการรองรบัการเป็นประเทศปลอดไขมนัทรานส์ (Trans 

Fat – Free Country) ในอนาคต

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ให้ประเทศไทยปลอดการปนเปื้อนกรด
ไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร ในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมุ่งเน้นที่นำ้ามันและ 
ไขมนัซึง่ผ่านกระบวนการเตมิไฮโดรเจนบางส่วนในระดบัอุตสาหกรรม 
(Industrial Partial Hydrogenation) รวมถึงส่วนประกอบ และ
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีการใช้นำ้ามันหรือไขมันที่ผ่านกระบวนการเติม
ไฮโดรเจนบางส่วนในการเตรยีมหรอืเป็นส่วนผสม ทัง้นี ้ไม่รวมถงึการ
ปนเปื้อนจากกรดไขมันทรานส์ที่มีตามธรรมชาติ 

จากการประเมนิสถานการณ์การปนเป้ือนกรดไขมนัชนดิทรานส์ ใน
อาหารทีม่จีำาหน่ายในประเทศไทย พบว่าอาหารในท้องตลาดทีป่นเป้ือน
กรดไขมนัชนดิทรานส์ในระดบัเกนิกว่าทีอ่งค์การอนามยัโลกกำาหนด 
(> 2.2 กรมัต่อวนั หรอื > 0.5 กรมัต่อมือ้) ได้แก่ โดนทัทอด พฟัและ 
เพสทร ีเวเฟอร์ มาร์การนี และเนย เพยีงบางยีห้่อเท่าน้ัน นอกจากน้ี 
ยงัพบว่ากรดไขมนัอ่ิมตัว (> 5 กรมัต่อมือ้) เป็นปัญหาทางโภชนาการ
ทีส่ำาคญักว่ากรดไขมนัชนดิทรานส์ในกลุ่มผลติภณัฑ์อาหารทีศึ่กษา

ผลการวิจยัได้ข้อสรปุว่า : ประเทศไทยสามารถประกาศสถานะ
ปลอดการปนเป้ือนกรดไขมนัชนดิทรานส์ได้ภายใน 1 ปี เพ่ือไม่ให้ 
มผีลเชิงลบต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคอย่างต่อเนือ่ง และควรดำาเนนิการ
ภายใต้เงือ่นไขดงัต่อไปนี้
(1) คำาจำากดัความของ “ปลอดไขมันทรานส์” มิใช่การตรวจไม่พบกรด 
ไขมนัชนดิทรานส์ แต่เป็นการกำาหนดความเข้มข้นสูงสุดท่ียอมให้มไีด้ 
โดยใช้ปรมิาณทีไ่ม่ก่อความเสีย่งเชงิสขุภาพเป็นเกณฑ์ ได้แก่ < 0.5 กรมั
ต่อหน่วยบรโิภค
(2) ผูผ้ลตินำา้มนัและไขมนัดำาเนนิการพฒันาผลติภณัฑ์ทดแทนผลติภณัฑ์
เดมิทีป่นเป้ือน กรดไขมันชนิดทรานส์โดยใช้กระบวนการผสม
นำา้มัน (Oil Blending) ซึ่งต้นทุนด้านเทคโนโลยีและวัตถุดิบไม่สูง



64 

รายงานประจำาปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล

การศกึษาภาวะพาหะของแบคทเีรียดือ้ยา

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปัญหาสำาคญัทีส่ดุเรือ่งหนึง่ทางการแพทย์ คอื แบคทเีรยีดือ้ยา  โดย

เฉพาะเชือ้ทีส่ร้างเอนไซม์ Extended-spectrum Beta-lactamase 

(ESBL) ซึ่งในประเทศไทยพบได้อย่างแพร่หลาย การสุ่มศึกษา 

พบว่าประชากรไทยมากกว่าครึง่หนึง่เป็นพาหะ คอื มแีบคทเีรยีท่ี

สร้างเอนไซม์ ESBL อาศยัอยูใ่นลำาไส้ในภาวะปกต ิผลการศกึษาวจิยั

ร่วมกนัของภาควชิาจุลชวีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 

มหาวิทยาลยัมหดิล และ National Institute of Allergy and  

Infectious Diseases, National Institutes of Health สหรฐัอเมรกิา  

โดยใช้เทคนิค whole-genome sequencing พบว่าประชากรไทย

ที่เป็นพาหะของเชื้อดื้อยาชนิดที่สร้าง ESBL มีส่วนประกอบ

ของ microbiota ในลำาไส้ต่างไปจากประชากรทีไ่ม่ได้เป็นพาหะ   

โดยเฉพาะเช้ือในกลุ่มเบต้า (beta diversity) พบว่าเชื้อ  

Bacteroides uniformis ซ่ึงเป็นส่วนประกอบสำาคญัของ microbiota  

ในลำาไส้คน  มปีริมาณลดลงอย่างมนียัสำาคญัในประชากรทีเ่ป็นพาหะ  

นอกจากนี ้ยงัพบว่าประชากรบางกลุม่ เช่น ชาวนา ยังเป็นพาหะ

ของเชือ้ทีส่ร้าง ESBL น้อยกว่ากลุม่อาชพีอืน่  ซึง่เป็นพาหะเชือ้ดือ้ยา 

สามารถเป็นแหล่งแพร่กระจายเชือ้ในชมุชนได้ รวมถงึการตดิเชือ้ใน

คนทีเ่ป็นพาหะเองได้ด้วย  การศกึษาภาวะการเป็นพาหะจึงมคีวาม

สำาคัญในการวางแนวทางการลดการเป็นพาหะและป้องกันการแพร่เชือ้  

และเชือ่ว่า microbiota จะมีบทบาทสำาคญัในการควบคุมการเป็น

พาหะของเชือ้ดือ้ยาได้

โดยพบว่าเชือ้ Bacillus สามารถสร้างสาร lipopeptides คอื fengycin 

ที่มีผลยับยั้งการติดต่อสื่อสารของแบคทีเรียระหว่างเซลล์ (quorum 

sensing) โดยเฉพาะเชือ้ Staphylococcus aureus  ซึง่เป็นแบคทเีรยี

ด้ือยาสำาคัญอีกชนิดหนึ่ง ทำาให้ลดภาวะการเป็นพาหะของเชื้อ 

Staphylococcus aureus ในลำาไส้ของคนได้ ดังนัน้ แนวคดิเก่ียวกบั 

การกินจุลชีพที่มีชีวิตซึ่งเป็นส่วนประกอบของ microbiota หรือ

ที่เรียกว่า probiotics จึงได้รับความสนใจที่จะช่วยลดภาวะการ

เป็นพาหะของเชื้อดื้อยา หรือแบคทีเรียที่ไม่ใช่ microbiota โดย

ธรรมชาติได้  

ประมาณการว่าในร่างกายคน มเีชือ้แบคทเีรยีอาศยัอยู่

ด้วยประมาณ 40 ล้านล้านเซลล์ (4x1013 เซลล์) ซึง่คดิ

เป็นประมาณ 1.3 เท่าของเซลล์ร่างกายของคน สิง่มีชวิีต 

ขนาดเลก็หรอืจุลชพี (microorganism) ทัง้หมดทีอ่ยู่

ร่วมกันกบัร่างกายเรา เรยีกรวมว่า microbiota ซึง่อาจ

มหีลายชนดิ เช่น รา และ ไวรสั  แต่เกอืบทัง้หมดเป็น

แบคทเีรยี  โดย microbiota ในร่างกายคนมีทัง้แบคทีเรยี

ทีส่ร้างประโยชน์ให้กบัร่างกาย และก่อให้เกิดโทษ  



65 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาละลายลิ่มเลือด
ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิดรุนแรง โดยวิธี network meta-analysis 

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญของ

ประเทศไทย ที่นำาไปสู่การสูญเสียชีวิตและภาระงบประมาณ 

การรักษาพยาบาลเป็นอย่างมาก ปัจจบัุนมผีูป่้วยทีต้่องเข้าโรงพยาบาล

เพ่ือรักษาโรคดังกล่าวเกือบ 2 แสนคนและเสียชีวิตเกือบ 2 หม่ืน

คนต่อปี ถึงแม้ว่าโรคดังกล่าวจะมีสาเหตุการเกิดโรคได้หลายสาเหตุ 

แต่สาเหตุหลัก คือ การเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดโคโรนารี 

(coronary artery) ซึ่งทำาหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 

การอุดตันดังกล่าวอาจมีความรุนแรงที่แตกต่างกัน แต่หากการ 

อดุตันมคีวามรนุแรงและนำาไปสูก่ารตายของกล้ามเนือ้หวัใจ จะทำาให้

เกดิความผดิปกตขิองคลืน่ไฟฟ้าหวัใจและเกดิการยกตวัขึน้ของคลืน่

ไฟฟ้าหวัใจส่วนทีเ่รียกว่า ST segment หากเหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดขึน้

โดยทีผู้่ป่วยไม่ได้รับการรกัษาทีท่นัท่วงท ีจะทำาให้เกดิกล้ามเนือ้หวัใจ

ตายเป็นปริมาณมากและนำาไปสู่การเสียชีวิต หรือการเกิดภาวะโรค

หัวใจล้มเหลวเรื้อรังในระยะยาวได้ เป้าหมายการรักษาหลักของ

ภาวะนี้จึงมุ่งเน้นที่การเปิดเส้นเลือดโคโรนารีที่อุดตันออก เพื่อให้

เลือดสามารถไหลกลับไปเลี้ยงกล้ามเน้ือหัวใจท่ีขาดเลือดนั้นให้เร็ว

ที่สุด เพ่ือลดการสูญเสียกล้ามเนื้อหัวใจ และลดความเสี่ยงต่อ

การเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวอื่นๆ ต่อไป

การเปิดเส้นเลือดที่อุดตันอาจทำาได้ 3 วิธีหลัก ได้แก่ 1) การรักษา

หลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน (percutaneous coronary 

intervention) 2) การผ่าตดัทำาทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ (coronary 

artery bypass graft) และ 3) การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด 

(fibrinolysis)

1. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรสุรกิจ นาฑีสุวรรณ

    คณะเภสัชศาสตร ์

2. เภสัชกรหญิงจันทร์พร ก้องวัชรพงศ์  

    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

3. ศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร

    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รายชื่อผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล

สำาหรับประเทศที่กำาลังพัฒนา การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดยังมี

บทบาทสำาคัญ เนื่องจากทำาได้ง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือทรัพยากร

บุคคลมาก โดยยาละลายล่ิมเลือดมีอยู่หลายชนิดที่สำาคัญได้แก่ 

streptokinase, alteplase, tenecteplase และ reteplase ถึงแม้

จะมีงานวิจัยที่ทำาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ของยาเหล่านี้อยู่ แต่ส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเทียบกันเป็นคู่ๆ และ

ยงัขาดข้อมลูในภาพใหญ่ทีท่ำาให้เหน็ความแตกต่างด้านประสทิธภิาพ

และความปลอดภัยของยาทั้งกลุ่ม จึงทำาให้ขาดข้อมูลที่จะเป็น

ประโยชน์ในการพิจารณานโยบายระดับประเทศเพื่อคัดเลือกชนิดยา

ในกลุ่มดังกล่าวมาใช้โดยอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ ด้วยเหตุนี้ทีม 

ผู้วิจัยจาก 4 มหาวิทยาลัยไทย ได้แก่ อุบลราชธานี นเรศวร เชียงใหม่ 

มหิดล ร่วมกับ Monash University จึงทำาโครงการวิจัยเพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรค

กล้ามเนื้อหัวใจตายชนิดรุนแรง โดยใช้การวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย 

(network meta-analysis) ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ

ใหม่ทีท่ำาให้สามารถเปรยีบเทยีบข้อมลูงานวจิยัทางคลินกิของยาหลาย

ชนิดเข้ามาอยู่ในโมเดลเดียวกัน และสามารถทำาการเปรียบเทียบยา

ทุกชนิดในกลุ่มได้ในคราวเดียวกัน และนำาไปสู่การสร้างข้อมูลใหม่ที่

เป็นประโยชน์กับวงการสาธารณสุขของโลก โดยผลงานวิจัยดังกล่าว 

ได้รบัความสนใจและตพีมิพ์ในวารสาร THE LANCET ในปี ค.ศ. 2017 

ซึ่งมีค่า impact factor ที่ 53.254 และยังได้รับรางวัลผลงานวิจัย

ในระดับ “ดี” สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ 

ประจำาปี 2562 ผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้ใช้เป็นข้อมูลสำาคัญในการนำายา 

tenecteplase เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทย



66 

รายงานประจำาปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล

การสร้างแบบจ�าลองการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรมในพืช
ทีต่อบสนองต่ออณุหภมูโิลกทีส่งูข้ึน โดยใช้วิธ ี“ชวีวทิยาระบบ” (systems biology) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ 

คณะวิทยาศาสตร์ และกลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการ

ด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ICBS) 

ได้รบัรางวลั FAOBMB Young Scientist Award (Male) 
2018 by The Federation of Asian and Oceanian  
Biochemists and Molecular Biologists ซึง่เป็น
รางวลัทีม่อบให้แก่นักวิทยาศาสตร์รุน่ใหม่ทีม่อีายุไม่
เกนิ 35 ปี ในประเทศสมาชกิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ อธิบายว่างานวิจัย

ด้านชวีวทิยาในปัจจบุนัโดยเฉพาะชวีวทิยาโมเลกุลและพันธศุาสตร์ได้

เปลีย่นแปลงจากเดมิไปอย่างรวดเรว็ จากการนำาเครือ่งมอืวจิยัใหม่ๆ ท่ี

สามารถสร้างข้อมลูทางชวีวทิยาขนาดใหญ่และจำานวนมาก (big data) 

มาใช้ เช่น การหาลำาดบัพนัธกุรรมหรือ DNA ไม่สามารถแปลผลได้

ด้วยการวเิคราะห์เชิงคณุภาพเพยีงอย่างเดยีว จงึเป็นท่ีมาของการใช้  

“ชวีสารสนเทศ” (bioinformatics) ในการผสมผสานบรูณาการวธิกีาร

และองค์ความรู้เชงิคณติศาสตร์ คอมพวิเตอร์ และวศิวกรรมศาสตร์เข้า

ไว้ด้วยกนั และนำามาใช้แก้ปัญหาทางชีววทิยาท่ีมีความซบัซ้อน โดย 

มุง่เน้นการทำาความเข้าใจในระบบชีววทิยาแบบภาพรวม ไม่ได้ศกึษา

เพียงเฉพาะแต่หน้าท่ีของยนี หรอืโปรตนี ตัวใดตวัหน่ึงเท่านัน้ แต่

เป็นการศกึษาการทำางานร่วมกันของทกุยนีในระบบ หรอืทีเ่รยีกว่า 

“ชีววิทยาระบบ” (systems biology) เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนา ปรับแต่ง ออกแบบระบบและกลไกต่างๆ ของสิง่มชีีวติให้

เกดิประโยชน์อย่างยัง่ยนืยิง่ข้ึน

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ และทมีวจัิยได้ศกึษา

แนวทางแก้ปัญหาแบบชวีวทิยาระบบโดยสร้างแบบจำาลองการควบคุม

การแสดงออกทางพันธกุรรมในพชืทีต่อบสนองต่ออณุหภูมโิลกทีสู่งขึน้ 

ซึง่ส่งผลต่อผลผลติทางการเกษตร และสามารถจะนำาไปใช้เป็นพืน้ฐาน

สำาคญัในการพัฒนาพืชเพือ่รบัมอืสภาวะโลกร้อนต่อไป

โดยทมีวจัิยได้ค้นพบองค์ความรูใ้หม่เกีย่วกบัการแสดงออกทาง

พนัธุกรรมของพชืทีป่ลกูในอณุหภูมทิีแ่ตกต่างกนั จากการใช้พืช

ต้นแบบ “อะราบดิอฟซสิ” (Arabidopsis) เป็นตวัอย่างในการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่าพชืทีป่ลกูในอณุหภูมทิีสู่งขึน้เจรญิเตบิโตได้เรว็ใน

ช่วงแรก แต่ในระยะยาวให้ผลผลติน้อยกว่าการปลกูในอุณหภมูปิกติ

ทีเ่หมาะสมของพชืชนดิน้ัน 

ผลงานวิจัยดังกล่าวถูกนำาไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสายพันธุ์พืช

และวธิกีารเพาะปลกูเพือ่ให้พชืทนต่อสภาวะอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง

ผนัผวนอย่างรวดเรว็ โดยการศกึษาเชิงชวีวทิยาระบบจะช่วยลดเวลา

รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการทดลองซำ้าซ้อน เนื่องจาก

การแสดงออกของทุกยีนสามารถศึกษาได้ในการทดลองเดียวกัน

แบบจำาลองที่ได้จึงเป็นข้อมูลสำาคัญในการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนา

สายพันธุ์พืชให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและ

อุณหภูมิ ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตอาหารให้พอเพียงต่อ

ประชากรโลก 
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การค้นพบพชืชนิดใหม่ของโลก 2 ชนดิ เสริมสร้างต้นทนุทางทรัพยากรธรรมชาติ
ให้กบัประเทศไทย เพือ่การศกึษาต่อยอดในอนาคต

จากการศึกษาอย่างต่อเนือ่งจงึได้ค้นพบพชืชนดิใหม่ของโลก คอื  

ดาดดารารัศม ี(Begonia fulgurata) โดยทมีวจิยัได้ค้นพบในป่าดบิเขา

ทีม่คีวามสงูจากระดบันำา้ทะเล 1,000 เมตร ขึน้ไป ดาดดารารศัมเีป็น

พนัธุไ์ม้ทีม่ใีบสวยงามทีส่ดุชนิดหนึง่ในบรรดาพรรณไม้ในกลุม่เดยีวกนั 

ลายของใบมเีส้นสวยงามเหมอืนใยแมงมมุเป็นทีส่ะดดุตา โดยเปรยีบ

ได้ดังอัญมณีแห่งพงไพร และยังเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความเปราะบาง

ต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งสามารถใช้เป็นดัชนี 

ชี้วัดความสมบรูณ์ทางสิง่แวดล้อม และการเปลีย่นแปลงของสภาพ

ภมูอิากาศได้ โดยการค้นพบนีไ้ด้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร Blumea 

ซึง่เป็นวารสารชัน้นำาทางด้านพฤกษศาสตร์ระดบันานาชาตอิกีด้วย

นอกจากนี้ จากการศึกษาต่อเนื่องในพื้นท่ีภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ร่วมกับ Dr.Carmen Puglisi นักพฤกษศาสตร์ 
แห่งสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ผู้เช่ียวชาญพืชวงศ์ชาฤาษี หรือ 
African Violet ในวงการไม้ประดับ ยังได้ค้นพบ ชาฤาษีไทรโยค 
(Paraboea fimbriata) ภายในป่าของมหาวทิยาลยัมหดิล วิทยาเขต
กาญจนบรุ ีอำาเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ีซึง่เป็นภูเขาหนิปนูที่
มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง อุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้และ 
สัตว์ป่า โดยชาฤาษีไทรโยคสามารถพบได้ทีอ่ำาเภอไทรโยคแห่งเดยีว
ในโลก โดยพชืชนดินีย้งัสามารถใช้เป็นดชันชีีว้ดัสิง่แวดล้อมได้เช่นกนั 
และเหมาะต่อการพฒันาต่อยอดเพ่ือเป็นไม้ประดบัเชงิเศรษฐกิจต่อไป 
เน่ืองจากชาฤาษีไทรโยคมใีบและดอกทีส่วยงาม น่าจะเป็นไม้ประดบั
ตวัใหม่ได้โดยไม่ต้องนำาเข้าไม้ประดับจากต่างประเทศในอนาคต ซึง่
การค้นพบนีไ้ด้ถกูตพีมิพ์ในวารสาร Edinburgh Journal of Botany

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรตัน์ พทุธไทย กล่าวว่า พชืทัง้ 2 ชนดินี้ 
นอกจากเป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทยแล้ว ยังมีสถานภาพ
ด้านการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของ The International Union for  
Conservation of Nature (IUCN) อกีด้วย เนือ่งจากอยูใ่นสถานภาพ
เสีย่งต่อการสญูพนัธุจ์ากการลดลงของพืน้ทีป่่าไม้ จงึมคีวามจำาเป็น 
เร่งด่วนในการวางแผนเพือ่อนรุกัษ์ต่อไป

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรตัน์ พทุธไทย อาจารย์
ประจำาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ได้ศึกษาพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย 
หรอื Flora of Thailand ร่วมกบั Dr.Ching-I 
Peng และ Mr.Che-Wei Lin จาก Academia 
Sinica ประเทศไต้หวัน โดยเน้นการศึกษา
พืชวงศ์ส้มกุ้ง หรือ ชื่อทางการค้าเรียกว่า  
เบโกเนีย (Begonia)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ดาดดารารัศมี (Begonia fulgurata) ชาฤาษีไทรโยค (Paraboea fimbriata)



68 

รายงานประจำาปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล

การปลกูข้าวในพืน้ท่ีปนเป้ือนแคดเมยีม

โดยการเพาะปลกูใช้นำา้จากระบบชลประทานท้องถ่ิน ได้แก่ ห้วยแม่กุ 

และห้วยแม่ตาว ซึง่นำา้มกีารปนเป้ือนของแคดเมยีม ส่งผลให้เมลด็

ข้าวสะสมปรมิาณแคดเมยีมเกนิระดับมาตรฐานสำาหรับการบริโภคที่

กำาหนดโดยประชาคมยโุรป (European Communities) หรอืเท่ากับ 

0.2 มก./กก. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรีะเดช มอีนิเกดิ จงึมแีนวคดิ

ในการนำาพันธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์มาทดสอบในโรงเรือน 

กรนีเฮ้าส์ (Greenhouse) เพือ่หาพนัธุท์ีส่ามารถปลกูในพืน้ท่ีปนเป้ือน

แคดเมยีมได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสขุภาพของผูบ้รโิภค 

จากผลการทดลองพบว่า มีข้าวหลากพันธ์ุท่ีมีคุณสมบตัติรึงโลหะ

หนกัแคดเมยีมในราก หรือท่ีเรียกว่า “Excluder Plant” โดยจะ

สะสมแคดเมยีมในปรมิาณสงูไว้ในส่วนราก เช่น ข้าว กข53 (RD53) 

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (KDML105) และ ข้าวพษิณโุลก 2 (PSL2) 

เป็นต้น โดยผลการศกึษาส่วนหนึง่ได้ถูกตีพมิพ์ในวารสารวิชาการ

ระดบันานาชาต ิได้แก่ Environmental Science and Pollution 

Research และ International Journal of Phytoremediation

นอกจากนี้ ผลการศึกษาภาคสนามในพื้นท่ีปนเปื้อนแคดเมียม 

ในระดับตำ่า ตลอดระยะเวลา 3 ปี พบว่า ข้าวขาวดอกมะลิ 105 

(KDML105) สะสมปริมาณแคดเมียมในระดับที่ปลอดภัยต่อการ

บรโิภค และยงัพบว่าวตัถุเตมิในดนิผสมในรปูอนิทรย์ี และอนนิทรย์ี 

มส่ีวนอย่างมากในการลดการเคล่ือนทีข่องโลหะหนกัในดนิสูเ่นือ้เยือ่

ข้าว และยังช่วยให้ข้าวเจริญเติบโต ได้แก่ มูลวัว และไดแคลเซียม

ฟอสเฟต หรือ ลีโอนาไดท์ และไดแคลเซียมฟอสเฟต ในอัตราส่วน

อย่างละ 1:1 ซึง่ในอนาคตสามารถพฒันาเป็นผลติภณัฑ์วตัถเุตมิดิน

เพื่อใช้ในนาข้าวทั่วไปได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเดช มีอินเกิด

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

บรเิวณพืน้ทีลุ่ม่นำา้แม่ตาว จงัหวดัตาก มกีารปลกู

พชืเกษตรหมนุเวยีน (Crop Rotation) ซึง่ข้าวเป็น

พชืทีป่ลกูในบริเวณดงักล่าวระหว่างช่วงฤดฝูนถงึ

ต้นฤดหูนาว (พฤษภาคม-พฤศจกิายน) 
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แบบจ�าลองการฝึกปฏิบัติการเจาะเยื่อหุ้มหัวใจ  
(Pericardiocentesis Simulation Models) 

ดร.ทัศนยีา รตันฤาทัย นพรตัน์แจ่มจำารสั และทีมวจัิยได้ทดลองใช้
แบบจำาลองจากวสัดุทีห่ลากหลายและมรีาคาไม่สงู โดยมีเงือ่นไขว่า
ต้องให้ความเสมือนจริงเช่นเดยีวกบัการเจาะเยือ่หุม้หวัใจมนษุย์ โดย
มกีารทดลองคณุสมบตัต่ิางๆ เช่น ต้องมคีณุสมบตัทิีส่ามารถส่องเห็น
ด้านในผ่านเคร่ืองอลัตราซาวด์ได้เช่นเดยีวกบัวิธีการทีแ่พทย์ปฏบิตัิ
ในห้องผ่าตดั และมกีารทดลองใช้และให้คำาแนะนำาโดยทมีแพทย์ที่
มคีวามเชีย่วชาญในการผ่าตดัหวัใจของประเทศไทย นอกจากนียั้ง
ต้องคำานงึถงึความทนทาน ดแูลรกัษาง่าย สามารถใช้งานในห้องเรยีน
จรงิได้อย่างไม่ซบัซ้อน และใช้ในการจดัการเรยีนการสอนได้หลาก
หลายรูปแบบ เพื่อให้อาจารย์แพทย์สามารถเลือกปรับใช้ได้ตาม
ความต้องการ 

แบบจำาลองท่ีประดิษฐ์ข้ึน ทำาให้อาจารย์แพทย์ในประเทศไทยและ
ประเทศเมยีนมามโีอกาสใช้แบบจำาลองการเจาะเยือ่หุม้หวัใจเพือ่
ระบายของเหลวในการจดัการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย นกัศกึษา
แพทย์มโีอกาสได้เรยีนการเจาะเยือ่หุม้หวัใจจากการปฏบิตัเิสมือนจริง 
แพทย์ทีต้่องการฝึกฝนการเจาะเย่ือหุ้มหวัใจเพือ่ระบายของเหลว
สามารถใช้แบบจำาลองนี้ฝึกฝนทักษะได้ด้วยตนเอง ซึ่งช่วยพัฒนา
ความแม่นยำาและความมัน่ใจในการช่วยชีวติมนษุย์มากขึน้

ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจ�ารัส  

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

การเจาะเยือ่หุม้หวัใจเป็นสิง่สำาคญัและจำาเป็นต่อการช่วย
ชวีติผูป่้วย ซึง่ต้องใช้ความแม่นยำาในการปฏบิตักิาร แต่ใน
โรงเรยีนแพทย์หลายแห่งนักศกึษาแพทย์มโีอกาสฝึกปฏบิตัิ
การดงักล่าวได้อย่างจำากดั เนือ่งจากการใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ 
มข้ีอจำากดัหลายด้านรวมถงึการใช้ซากสตัว์ยงัมีข้อจำากดั
ทางสรีรวิทยา และ การใช้แบบจำาลองทีมี่จำาหน่ายอยู่ 
มรีาคาสงูไม่เหมาะกบัประเทศกำาลงัพฒันาทีม่งีบประมาณ
จำากดั แล้วทำาอย่างไรนกัศกึษาแพทย์จงึจะมโีอกาสได้ฝึก
ปฏบัิตกิารเจาะระบายของเหลวออกจากเยือ่หุ้มหัวใจ โดย
ใช้แบบจำาลองทีเ่สมอืนจรงิมากทีส่ดุ ในงบประมาณจำากัด
ท่ีโรงเรียนแพทย์ในกลุม่ประเทศกำาลงัพัฒนาสามารถ
จดัหาได้
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การผลติชดุทดสอบโรคเมลอิอยโดสิสอย่างรวดเร็วด้วยวิธอีมิมวิโนโครมาโตกราฟฟี 
(Rapid Immunochromatography Test for Melioidosis)

การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิสในปัจจุบันใช้วิธีการเพาะเลี้ยง
เชื้อ B. pseudomallei ซึง่ได้ผลช้า หากมกีารตรวจวินจิฉยัทีร่วดเรว็
จะช่วยลดเวลาให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้เร็วข้ึน และอาจช่วยลดอัตรา 
การตายของผูป่้วยโรคเมลอิอยโดสสิได้ บคุลากรของภาควิชาจลุชวีวทิยา 
และอิมมิวโนโลยีได้พัฒนาชุดตรวจแอนติบอดีอย่างรวดเร็ว 
ในลกัษณะของ point-of-care serological test โดยใช้หลกัการ 
Immunochromatography หรอื ICT Test

วธิอีมิมิวโนโครมาโตกราฟฟี (ICT Test) สามารถตรวจวนิจิฉยัโรค 

เมลิออยโดสิสได้ภายใน 15 นาท ีนอกจากนีย้งัมคีวามไว 88.3 % และ

ความแม่นยำา 86.1% จึงช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรกัษาผูป่้วย

ได้อย่างรวดเร็วและถูกวธิ ีซึง่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผูป่้วย และ

อาจช่วยลดอตัราการตายของผูป่้วยโรคเมลอิอยโดสสิได้ ชุดทดสอบ

โรคเมลอิอยโดสสิอย่างรวดเรว็ด้วยวธิอีมิมวิโนโครมาโตกราฟฟี (ICT 

Test) เป็นผลจากการต่อยอดจากการวจิยัจนเชีย่วชาญ และมคีวาม

แน่ใจในผลการวจิยัทีไ่ด้ จนสามารถนำางานวจิยันัน้มาพฒันาต่อยอด

ให้เกดิเป็นนวตักรรม และพฒันาเพือ่จำาหน่ายให้แก่ห้องปฏบัิตกิารทาง

จลุชวีวทิยาของโรงพยาบาลและห้องปฏิบตักิารของหน่วยงานต่างๆ 

รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

โรคเมลิออยโดสิสเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่เกิด
จากการติดเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยในสิง่แวดล้อม
ชื่อ Burkholderia pseudomallei ซึ่งมี
อัตราการติดเชื้อ 20% จากชุมชนทั้งหมดใน 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของไทย และมอัีตรา 
การตายสงูถงึ 40% เนือ่งจากผูป่้วยโรคเมลอิอยโดสสิ 
มักตายภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมง เชื้อชนิดนี้
สามารถพบได้ทั่วไปในดินและนำ้า และมักพบใน
ช่วงหลังฝนตก 1-2 เดือน

การพัฒนาชุดทดสอบ

วธีเีดิม วธิกีารเพาะเลีย้งเชือ้ B. pseudomallei ได้ผลการตรวจช้าคอื
นานกว่า 48 ชัว่โมง

วธีิการใหม่ ชุดทดสอบโรคเมลอิอยโดสสิอย่างรวดเรว็สามารถทำาให้ทราบ
ผลการตรวจวนิจิฉยัโรคเมลอิอยโดสสิได้ภายใน 15 นาที

ขอบคุณภาพจาก : สสส.
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Nobel Laureate Lecture

ศาสตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต กรับส์

นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 2548

ในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญศาสตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต กรับส ์

(Professor Robert Grubbs) ศาสตราจารย์ด้านเคมี จาก The 

California Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ซ่ึงเป็นหน่ึงในผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำาปี 2548  

มาบรรยาย Nobel Laureate Lecture หัวข้อ “Selective Olefin  

Metathesis Catalysts and some applications” เพื่อ

นำาเสนอองค์ความรู้ในเรื่อง Olefin Metathesis ซึ่งเป็น 

ปฏิกิริยาสำาคัญมากด้านเคมีอินทรีย์ และเป็นงานวิจัยท่ีทำาให้ 

ศาสตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต กรับส์ ได้รับรางวัลโนเบล การบรรยาย

ครั้งนี้ ได้นำาเสนอผลงานวิจัยล่าสุดเรื่อง Olefin Metathesis ที่

ลงลึกในรายละเอียดและช่วงเวลาของการถามตอบได้มีคำาถามที่

หลากหลายจากทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจ 

เป็นการสร้างแรงบรรดาลใจให้กับผูเ้ข้าฟังอย่างย่ิง รวมถงึเป็นการ

เปิดโอกาสใหม่ด้านการศึกษาและการวิจัย การเชื่อมโยงจากงาน

วจิยัไปสู่การต่อยอดใช้ได้จรงิในเชงิพาณชิย์ และยงัเป็นการเชือ่มโยง

เครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
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การศึกษาการโอนทางเศรษฐกิจข้ามรุ่นประชากร ภายใต้บริบทการสูงวัยทาง
ประชากรที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย

อกีไม่กีปี่ข้างหน้า ประเทศไทยกำาลังจะกลายเป็น “สงัคม
ผูส้งูอายอุย่างสมบรูณ์” (complete aged society) 
โดยมปีระชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไป มากถงึร้อยละ 20 ของ
ประชากรทัง้หมด ขณะทีสั่ดส่วนประชากรผูส้งูอายเุพิม่
ขึน้แต่จำานวนเดก็เกิดใหม่แต่ละปียงัคงมแีนวโน้มลดลงอย่าง 
ต่อเนือ่ง ซ่ึงอาจส่งผลต่อแหล่งรายได้และความม่ันคงทาง
รายได้ของผู้สูงอายุในอนาคต

การโอนทางเศรษฐกจิข้ามรุ่นประชากร โดยเฉพาะจากครอบครวัภาคเอกชน 

และภาครัฐ ในการสนับสนุนกลุ่มประชากรวัยพึ่งพิงของประเทศ ทั้ง

ผู้สูงอายุและเดก็ ซึง่เป็นช่วงวยัทีมี่ระดบัการบรโิภค (consumption) 

สงูกว่าระดบัรายได้ท่ีหาได้จากการทำางาน (labor income) มคีวาม

สำาคญัต่อการกำาหนดมาตรการและนโยบายรองรบัผลกระทบจาก 

การเปลีย่นผ่านทางประชากรในยุคเกดิน้อย สูงวัยเพ่ิมขึน้ของสังคมไทย 

โครงการวจิยั “การศึกษาการโอนทางเศรษฐกจิข้ามรุน่ประชากรฯ” 

ประยกุต์แนวคดิการจดัทำาบญัชกีระแสการโอนประชาชาต ิ(National 

Transfer Account: NTA)  มาใช้ในการศกึษาและวเิคราะห์แบบแผน

รายอาย ุ(age profile) ของการขาดดลุรายได้ตามช่วงชีวติ (lifecycle 

deficit) และ การจดัสรรระหว่างช่วงชีวิต (age reallocation) ซึง่

ประกอบด้วยการจดัสรรสนิทรพัย์ (asset-based reallocation) 

และการโอนทางเศรษฐกจิ (transfers) จากภาคเอกชนและภาครฐั 

ของประชากรไทย เพือ่ฉายภาพสถานการณ์ปัจจบุนั (ปี 2560) และ 

คาดการณ์แนวโน้มผลกระทบทางเศรษฐกจิจากสังคมสงูวยัทีเ่พิม่ขึน้ใน

อนาคต (รปู 1 และรปู 2)

จากผลการศึกษาได้นำาไปสู่ประเด็นพิจารณาเชิงนโยบายที่สำาคัญ

ดังนี้ เรื่องแรก เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการเกิดและสนับสนุน 

การเลีย้งดปูระชากรวัยเดก็ พบว่า ต้นทนุค่าใช้จ่ายในการเลีย้งดเูดก็

อายุ 0-14 ปี 1 คนในประเทศไทย มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1.57 

ล้านบาท (ไม่รวมผลของอัตราเงินเฟ้อ)

รูป 1 ระดับการบริโภค (consumption) รายได้จากการท�างาน (labor 

income) และการขาดดุลรายได้ระหว่างช่วงชีวิต (LCD) รายอายุต่อ

หัวประชากร พ.ศ. 2560

รูป 2 การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) เพื่อจัดการ 

การขาดดุลรายได้ (LCD) รายอายุต่อหัวประชากร พ.ศ. 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ 

และทีมวิจัย 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
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เรือ่งท่ี 2 นโยบายสร้างความตระหนกัและส่งเสรมิการเตรยีมพร้อม
สูก่ารเป็นผูส้งูอาย ุ(อาย ุ60 ปี) โดยเฉลีย่คนไทยจะมอีายยุนืยาวได้
อกีประมาณ 20 ปี (จากอาย ุ60 ปี) จากการศกึษาพบว่าทรพัยากร
ทางเศรษฐกจิทีจ่ำาเป็นต้องใช้ในการบรโิภคโดยเฉลีย่ในช่วง 20 ปีนัน้ 
มมีลูค่าประมาณ 2.45 ล้านบาท หรอืตกประมาณปีละ 120,000 บาท 
ในจำานวนนี ้ประมาณ 50,000 บาทเป็นรายได้ทีม่าจากทรพัย์สนิและ
เงนิออม หากสมมตว่ิา อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินและเงินออม
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2 ต่อปี จำานวนทรพัย์สนิและเงินออมทีค่นไทย
ควรมก่ีอนอาย ุ60 จะอยูท่ีป่ระมาณ 2.5 ล้านบาท แต่สำาหรบัผูท้ีไ่ม่มี
ครอบครวัหรอืลูกหลานดูแลในวัยชรา การเตรียมตวัในส่วนนีต้้อง
เพิม่ขึน้อกีประมาณ 1 ใน 3 (รปู 4)

ขอบคุณภาพจาก : http://www.thaitribune.org

Private ABR
5,938
0%

Public Transfers

(Net)

655,589
42%

Private Transfers

(Net: Intra-HH)

913,934
58%

รูป 3 มูลค่าการบริโภค ต่อหัวประชากร (per capita consumption) 

รวมในช่วงอายุ 0-14 ปี พ.ศ. 2560

รูป 4 มูลค่าการบริโภค ต่อหัวประชากร (per capita consumption) 

รวมในช่วงอายุ 60-79 ปี พ.ศ. 2560

เร่ืองท่ี 3 นโยบายการจดัสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผูส้งูอายุ

ยากจน ผลการศกึษาพบว่าผูส้งูอายไุทยประมาณร้อยละ 6 (เกอืบ 

7 แสนคน จากผูส้งูอายทุัง้หมด 11 ล้านคน) มรีะดบัการบรโิภคตำา่

กว่าเส้นความยากจน (poverty line) การจะทำาให้ผูสู้งอายกุลุม่นีข้ึน้

มาอยูส่งูกว่าระดบัเส้นความยากจน ภาครฐัควรอดุหนนุเงนิเพิม่เตมิ

ประมาณ 433 บาทต่อเดือนต่อคน ซึ่งข้อมูลนี้สามารถนำาไปใช้ใน

การพจิารณาเปล่ียนนโยบายเบีย้ยงัชีพของผู้สูงอาย ุโดยอาจเป็นได้ทัง้

ในลกัษณะนโยบายแบบเจาะจงเฉพาะผูส้งูอายทุีย่ากจน (targeting 

policy) หรอืนโยบายแบบถ้วนหน้า (universal policy)

เรื่องที่ 4 นโยบายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพประชากร 

การวิเคราะห์สถานการณ์การโอนทางเศรษฐกิจข้ามรุ่นประชากร 

พบว่า การเปลีย่นแปลงทางประชากร หากพจิารณาเฉพาะด้าน 

ด้านโครงสร้างอายทุีม่สีดัส่วนผูส้งูอายเุพิม่ขึน้ จะส่งผลลบ (-) 

ค่อนข้างมาก ต่อการขาดดุลรายได้รวมของประเทศ และภาระ 

ค่าใช้จ่ายทางการคลงัของภาครฐั อย่างไรกต็าม หากนำาคณุลกัษณะ

ของผู้สูงอายใุนอนาคตทีก่ำาลังเปล่ียนไป จากการมีระดับการศกึษา 

ทีส่งูขึน้ มกีารแต่งงานช้าลงและจำานวนบตุรทีน้่อยลง มาร่วมพจิารณาด้วย 

จะพบว่าผลการคาดการณ์ไม่ได้เลวร้ายเหมือนในกรณีแรก โดย

ปรากฏว่าการคลังภาครฐัอาจจะได้ผลเชงิบวกเสียด้วยซำา้ ซึง่เป็นผล

มาจากคณุลกัษณะของผูส้งูอายใุนอนาคตทีม่คีณุภาพและทุนมนษุย์

สงูขึน้ มศีกัยภาพในการทำางานทีน่านขึน้ ซึง่เป็นหลกัฐานเชงิประจกัษ์

ชี้ให้เห็นถึงความสำาคญัของนโยบายส่งเสรมิการพฒันาคณุภาพ

ประชากรและการลงทนุในทรพัยากรมนษุย์ทกุช่วงวัย

 per capita consumption ในช่วงอายุ 0-14 ปี  รวม 1.57 ล้านบาท

Public Transfers (Net) 

420,606
17%

Private ABR, 

1,034,980
41%

Labor income

667,243
27%

Private Transfers (Net)

348,733
14%

Public ABR

-16,602
1%

per capita sonsumption ในช่วงอายุ 60-79 ปี รวม 2.45 ล้านบาท

ในจำานวนนี ้ประมาณ 3 ใน 5 เป็นส่วนทีรั่บผดิชอบโดยครวัเรือน (พ่อ
แม่) ซึง่พบความเหลือ่มลำา้ของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและสุขภาพของ
เด็กในระดบัทีส่งูระหว่างครัวเรือนทีย่ากจนและครัวเรือนทีมี่ฐานะด ีอกี 
2 ใน 5 เป็นส่วนทีอ่ดุหนนุจากภาครัฐ (รปู 3)
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รายงานประจำาปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล

เครื่องมือประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี (ส�าหรับครู)

การคดิเชงิบรหิาร (Executive Function-EF)  คือ
การทำาหน้าทีร่ะดบัสงูของสมองทีช่่วยให้มนษุย์
สามารถกำากับตนเองทั้งในด้านความคิดและ 
การกระทำาเพือ่ให้เกดิพฤติกรรมทีมุ่ง่สู่เป้าหมาย 
ทกัษะ EF พฒันาอย่างมากในเดก็ปฐมวยั เดก็ท่ีมี
การพัฒนาการด้าน EF ดจีะมีการกำากบัตนเองทีดี่ 
ส่งผลให้เดก็มีความพร้อมทางการเรยีน 

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 

และทีมวิจัย 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ในทางตรงกนัข้ามเด็กทีมี่พฒันาการด้าน EF ล่าช้าหรอืมีความบกพร่อง

ของ EF จะมีปัญหาในการกำากับตนเอง หุนหันพลันแล่น ใจร้อน 

รอคอยไม่เป็น สมาธสิัน้ วอกแวกง่าย ไม่สามารถทำางานทีย่ากและต้อง

ใช้เวลานานให้สำาเรจ็ได้จึงเป็นอุปสรรคต่อความสำาเร็จในการเรียน

และการทำางานในอนาคต

ที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการด้าน EF ใน

เด็กปฐมวัยมาก่อน การขาดข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคสำาคัญ

ต่อการกำาหนดทิศทางการพัฒนาเด็กไทยให้มีทักษะการคิดและ

การกำากับตนเองไปสู่ความสำาเร็จ การวิจัยน้ีได้รับการสนับสนุน 

ทุนวิจัยจากสถาบันระบบสาธารณสุข (สวรส.) (ปีงบประมาณ 

2557-2559) เพื่อพัฒนาแบบประเมินทักษะการคิดเชิงบริหาร 

(MU.EF) ในเด็กปฐมวัย สำาหรับครูผู้ดูแลเด็ก/ครูอนุบาล เพื่อใช้

ประเมินพฤติกรรมเด็กอายุ 2-6 ปี พร้อมตารางค่าเกณฑ์มาตรฐาน

เทียบคะแนนดิบเป็นคะแนน T แยกตามเพศและช่วงอายุ โดยจัด

ทำาเป็นข้อคำาถามที่ครอบคลุมทักษะการคิดเชิงบริหารทั้ง 5 ด้าน

คือ การยับยั้ง/การหยุด การยืดหยุ่นทางความคิด การควบคุม

อารมณ์ ความจำาขณะทำางาน และการวางแผนจดัการ แบบประเมนิ 

ดงักล่าวใช้เป็นเคร่ืองมอืสำาหรบัครใูนการติดตามพฒันาการด้านการคดิ

และการกำากับตนเองของเด็กเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อการดูแลและวางแผนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้

สอดคล้องกับศักยภาพสมองด้านการคิดและการกำากับตนเองของ

เด็กวัยนี้

แบบประเมินพัฒนาการและแบบประเมินพฤติกรรม EF 



75 

ความสัมพันธ์ของภาวะโรคอ้วนและความสามารถการคิดเชิงบริหาร
ของสมองในเด็กวัยเรียน 

โครงการได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากสำานัก

คณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2560 

มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสถานการณ์ภาวะ 

นำ้าหนักเกินหรือโรคอ้วน และความสามารถ

การคิดเชิงบริหารของสมองในเด็กวัยเรียน 

อายุระหว่าง 6-12 ปี ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจ คือ

ดร.ศรัล ขุนวิทยา  

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

3. ภาวะนำา้หนกัเกนิหรอืโรคอ้วนไม่มผีลต่อความสมัพนัธ์ทางสถติกัิบ
ความสามารถการคดิเชงิบรหิารของสมอง (P>0.05)

4. การทำากจิกรรมวาดรปูระบายส ีการทำากจิกรรมเล่นกบัเพือ่น และ
การเข้านอนอย่างเพยีงพอ (10-12 ชม.) ส่งผลดต่ีอความสามารถ
การคดิเชงิบริหารของสมองในเด็กวยัเรยีน 

5. การทำากจิกรรมเล่นเกมคอมพวิเตอร์/ไอแพด/แทบ็เลต็พซีี 
เป็นประจำาจะส่งผลทางลบต่อความสามารถการคิดเชิงบริหารของ
สมองในเดก็วยัเรยีน 

1. กลุม่ตวัอย่างเดก็วยัเรยีนประมาณ 400 ราย มภีาวะนำา้หนกัเกนิและ

โรคอ้วนร้อยละ 14.0 และพบว่าเด็กชายมจีำานวนภาวะนำา้หนกัเกนิ

และโรคอ้วนมากกว่าเดก็หญงิ 1.5 เท่า

2. ระดบัความสามารถการคดิเชงิบรหิารของสมองของเดก็นกัเรียน

ในด้าน Inhibit, Shift, Emotional control, Initiate, Working 

Memory, Plan/Organize, Monitor  พบว่าอยู่ในระดบัปกต ิร้อยละ 

75.2 และอยูใ่นเกณฑ์ควรได้รบัการส่งเสรมิ ร้อยละ 24.8 

ขอบคุณภาพจาก : สสส.




