รายงานผลการปฏิบตั งิ านของผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รอบ 1 ปี 6 เดือน
ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภญ
ิ โญ

เสนอ คณะกรรมการประเมินฯ
ครั้งที่ 1 เมื่อดำรงตำแหน่งครบ 1 ปี 6 เดือน
ครั้งที่ 2 เมื่อดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี

กรอบการเขียนรายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. สรุปแนวคิดในการบริหารส่วนงานสู่เป้าหมาย (Concept Paper)
เป้าหมายในการดาเนินงาน วิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
เป้าหมายในการดาเนินงาน ในช่วงระยะเวลาตามแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2560 - 2564) จะ
เน้นเพื่อบรรลุความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงาน ใน 4 เรื่องดังต่อไปนี้
1.1 การพัฒนาการฝึกอบรมและหลักสูตรการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.2 การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่คณะอื่นๆ การสนับสนุนด้านการวิจัยแก่คณะหรือหน่วยงาน
อื่นๆ เช่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะอื่นๆด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.3 การพัฒนาหัวข้อวิจัยใหม่ๆ เพื่อทดแทนหัวข้อวิจัยเดิม
1.4 การสมัครรับทุนวิจัยจาก NIH ระยะเวลาให้ทุน 7 ปี (พ.ศ. 2563-2570)
วิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย จะใช้สมรรถนะหลักของสถาบันฯ ที่มีความชานาญในการวิจัยทางคลินิก
รวมทั้งการมีเครือข่ายกับหน่วยงานวิจัยในระดับสากล ชื่อเสียงในการดาเนินงาน เพื่อสมัครรับทุนวิจัยจาก
NIH ที่มีระยะเวลาให้ทุน 7 ปี (พ.ศ. 2563-2570) ในนาม THAI CTU ต่อเนื่องเป็นระยะที่ 3 และจาก
ความชานาญนี้ ยังสามารถใช้ในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่คณะอื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนด้านการ
วิจั ย แก่คณะหรื อหน่ วยงานอื่นๆ โดยการนาความรู้ ความช านาญของสถาบันฯ ถ่ายทอดเป็นบทเรียน
รวมทั้งการให้คาแนะนา การสนับสนุนการส่งโครงการไปขอทุน ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยฯ อีก
ด้วย และยังสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในการวิจัยให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยนาความรู้ความ
ชานาญในการดาเนินงานวิจัย มาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เน้นการทาวิจัย นอกจากนี้ ยังใช้ความสามารถในการสร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับสากล
ของสถาบันฯ เพื่อพัฒนาหัวข้อวิจัยใหม่ๆ ทดแทนหัวข้อวิจัยเดิม ทั้งในแหล่งทุนเดิม และแหล่งทุนใหม่
ได้แก่ การร่วมวิจัยในเครือข่ายวิจัย HPTN 083 ศึกษาการป้องกันการติดเชื้อ HIV รูปแบบใหม่โดยการใช้
ยาต้านไวรัสแบบฉีด ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี งบประมาณ 160 ล้านบาท การร่วมวิจัยในเครือข่ายวิจัย
TBTC /ACTG S31 /A 5349 เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2560 โดยการร่วมวิจัยในชุด
โครงการวิจัยเชื้อจุลชีพดื้อยาในคน สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตว
แพทยศาสตร์ โดยการร่ ว มวิจั ย ด้าน Climate Change กับนักวิจัยจาก Peking University School of
Public Health, Nanjing University of Information Science and Technology แ ล ะ Tsinghua
University Department of Earth Science System ประเทศจี น ในโครงการ “The integrated
impacts of chemical characteristics of fine aerosols, climate and their associated health
effect from biomass burning emissions in upper northern Thailand” หรือ โครงการ NSFC-TRF
cooperative study (Thai-Chinese Study, TCS)

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
หากสถาบันฯ บรรลุความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงาน ใน 4 เรื่องดังกล่าว สถาบันฯ จะ
- มีทุนวิจัยปีละไม่ต่ากว่า100 ล้านบาท จากการได้รับทุน NIH
- มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น จากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการทาวิจัย
- มีเครื อข่ายการวิจั ยเพิ่มขึ้น จากการขยายภายในเครือข่ายเดิม NIH และการขยายเครือข่ายสู่
ประเทศจีน และยุโรป
- สร้างชื่อเสียง และผลงานให้กับมหาวิทยาลัย
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2. ผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (รอบ 1 ปี 6 เดือน)
วิสัยทัศน์ : สถาบันวิจัยระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พันธกิจหลัก : 1. ดาเนินการวิจัยในระดับมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการป้องกัน แก้ไขปัญหา สุขภาพและ
สาธารณสุขของชุมชน
2. ให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับบัณฑิตศึกษา
4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจอื่นๆ
5. การขยายเครือข่ายวิจัยภายในและต่างประเทศ
6. การหาเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและต่างประเทศ
ผลการดาเนินงานตามแผน ปี 2560 - 2561
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ด้านการเรียนการสอน
หลักสูตรการวิจัยทาง
คลินิกในระดับ
-ประกาศนียบัตร
(6 เดือน)
-ปริญญาโท
-ปริญญาเอก

โครงการอบรมระยะสั้น
การดาเนินงานวิจัยทาง
คลินิก

แผน

ผล

ร้อยละ
ความสาเร็จ

- ปีการศึกษา 2561 ร่าง
หลักสูตรการวิจัยทางคลินิกใน
ระดับประกาศนียบัตร
- ปีการศึกษา 2562 เปิดสอน
หลักสูตรการวิจัยทางคลินิกใน
ระดับประกาศนียบัตร (6
เดือน) และร่างหลักสูตรการวิจัย
ทางคลินิกในระดับปริญญาโท
- ปีการศึกษา 2562 เปิดสอน
หลักสูตรการวิจัยทางคลินิกใน
ระดับปริญญาโท และร่าง
หลักสูตรการวิจัยทางคลินิกใน
ระดับปริญญาเอก
- ปีการศึกษา 2564 เปิดสอน
หลักสูตรการวิจัยทางคลินิกใน
ระดับปริญญาเอก
- ปี 2560 ร่างและออกแบบ
โครงการอบรมระยะสั้นการ
ดาเนินงานวิจัยทางคลินิก
- ปี 2561 เปิดโครงการอบรม
ระยะสั้นการดาเนินงานวิจัยทาง
คลินิก

อยู่ระหว่างการดาเนินการร่าง
หลักสูตรการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ โดยได้ดาเนินการดังนี้
-แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร
ของสถาบันฯ
-ขอเปลี่ยนตาแหน่งจากนักวิจัย
เป็นอาจารย์
-บรรจุนักวิชาการศึกษาเพื่อ
ดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
-จัดทาเอกสารตามขั้นตอนแรก
เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
และแบบ มคอ.2

30%

- ขอทุน D43 หากได้รับการ
จัดสรรทุน จะดาเนินการอบรมใน
หัวข้อ
1. Epidemiology
2. Biostatistics

20%
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

- จานวนหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาทีน่ ักวิจัย
ของสถาบันฯเป็น
อาจารย์ร่วมสอนและ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
- จานวนโครงการวิจัย
ของนักศึกษาหลัง
ปริญญาที่ได้รับการ
สนับสนุนในการ
ดาเนินงานวิจัย

แผน

ผล

- ปี 2562 ประเมินโครงการ
อบรมระยะสั้นการดาเนินงาน
วิจัยทางคลินิก และวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการเพิ่ม
จานวนครั้งในการฝึกอบรม
หลักสูตรเฉพาะด้าน และการ
ขยายโครงการไปยังสถาบันฯ
อื่นๆ
- ปี 2560 เตรียมการและ
สนับสนุนด้านการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษาแก่คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่นักวิจัยของสถาบันฯเป็น
อาจารย์ร่วมสอนและเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อย 1
หลักสูตร
- มีจานวนโครงการวิจัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
ได้รับการสนับสนุนในการ
ดาเนินงานวิจัยเพิ่มขึ้นปีละอย่าง
น้อย 1 โครงการ

ร้อยละ
ความสาเร็จ

3. Qualitative and
Quantitative Research
methodology
4. Clinical Research
Management

ปัจจุบัน ได้ให้การสนับสนุนด้าน
การเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาแก่คณะต่างๆ ดังนี้
-คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการให้
จานวน 4 คน ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ
-คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการให้
นักวิจัยจานวน 3 คนเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท
-คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการให้
นักวิจัยจานวน 1 คนเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาร่วมในการทาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาปริญญาเอก ของ
ภาควิชาปรสิตวิทยา

60%

ในปี 2560 สถาบันฯ มีผลงาน
ตีพิมพ์จานวน 2.36 ผลงานต่อคน
และในปี 2561 มีจานวน ผลงาน
ต่อนักวิจัย 2.37 ผลงาน
จานวนครั้งที่ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงในวารสาร จานวนผลงานวิจัยถูกอ้างอิงใน
ได้รับการอ้างอิงใน
นานาชาติอย่างน้อย 2,000
วารสารนานาชาติในปี พ.ศ.2560
วารสารนานาชาติ
ครั้ง
จานวน 2,761 และในปี 2561
จานวน 2,266 ครั้ง
การได้รับทุนวิจัย
- ปี 2560 ตั้งคณะกรรมการ ได้มีการประชุมระหว่าง
เกี่ยวกับโรคเอดส์และ ร่างโครงการขอรับทุนวิจัย
คณะกรรมการร่างโครงการร่วมกับ

100%

ด้านงานวิจัย
จานวนผลงานที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติต่อนักวิจัย

มีผลงานตีพิมพ์ต่อนักวิจัย ไม่
น้อยกว่า 2 เรื่องต่อนักวิจัย
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100%

20%

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

แผน

ผล

โรคติดเชื้อจาก NIH
ระยะเวลาให้ทุนปี พ.ศ.
2563-2570

เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดเชื้อ
จาก NIH ระยะเวลาให้ทุนปี
พ.ศ. 2562-2568
- ปี 2562 คณะกรรมการส่ง
โครงการขอรับทุนวิจัยเกี่ยวกับ
โรคเอดส์และโรคติดเชื้อจาก
NIH ระยะเวลาให้ทุนปี พ.ศ.
2563-2570
- ปี 2563 ประกาศผลทุนวิจัย
เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดเชื้อ
จาก NIH
-ได้รับทุน ไม่ต่ากว่า 100 ล้าน
บาทต่อปี ระยะเวลาให้ทุนปี
พ.ศ. 2563-2570
-มีงานวิจัยหัวข้อใหม่ๆเพิ่มขึ้นไม่
ต่ากว่า 3 โครงการ/1 หัวข้อ
วิจัย/ปี

สภากาชาดไทย และมีการ
เตรียมการเพื่อขอทุนในส่วนต่างๆ
ไว้แล้ว เมื่อมีการประกาศทุนใน
เดือนมกราคม 2562 จะจัดทา
ข้อเสนอโครงการโดยละเอียด
ต่อไป

- งานวิจัยเกี่ยวกับวัณ
โรค
- งานวิจัยด้าน Noncommunicable
Diseases (NCD)
- งานวิจัยด้านอื่นๆ

จานวนเครือข่ายงานวิจัย มีเครือข่ายงานวิจัยใหม่ทั้ง
ทั้งระดับประเทศและ
ระดับประเทศและต่างประเทศ
ต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า 1 เครือข่าย
ต่อปี

จานวนเครือข่าย
งานวิจัยที่สถาบันฯ ให้
การสนับสนุนด้านการ
ดาเนินงานวิจัย

มีเครือข่ายงานวิจัยที่สถาบันฯ
ให้การสนับสนุนด้านการ
ดาเนินงานวิจัยเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า
1 เครือข่ายต่อปี
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ร้อยละ
ความสาเร็จ

-มีงานวิจัยด้านโรคไม่ติดต่อ เช่น
มะเร็ง พาร์คินสัน
-งานวิจัยด้านนวัตกรรมโภชนาการ
เช่น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ
-งานวิจัยด้านเชื้อดื้อยาเช่น
สถานการณ์การปนเปื้อนของเชื้อ
ดื้อยาในเนื้อสัตว์
มีเครือข่ายงานวิจัยใหม่กับ
- มหาวิทยาลัย UMN
- มหาวิทยาลัย World Top 50
ของจีน ได้แก่ Peking , Tsinghua
- มหาวิทยาลัย World Top 50
ของญี่ปุ่น ได้แก่ Kyoto

100%

สถาบันฯ ให้การสนับสนุนในการ
ขอทุนวิจัย NIH ให้แก่ คณะเทคนิค
การแพทย์ และคณะพยาบาล
ศาสตร์ และยังได้มีการจัดอบรม
How to Apply NIH Grant ให้กับ
คณะต่างๆ ในมช.อีกด้วย

100%

100%

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

แผน

ผล

จานวนโครงการ
มีโครงการให้บริการทางวิชาการ ในปี 2560 และ 2561 สถาบัน
ให้บริการทางวิชาการแก่ แก่ชุมชนไม่ต่ากว่า 1 โครงการ ฯ มีโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน
ต่อปี
ชุมชนในเรื่องสิ่งแวดล้อมปีละ 1
โครงการ
จานวนกิจกรรม
มีกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ ในปี 2560 และ 2561 มี
ให้บริการทางวิชาการแก่ แก่ชุมชนปีละอย่างน้อย 20
กิจกรรมบริการวิชาการ จานวน
ชุมชน
โครงการ
25 โครงการ และ 21 โครงการ
ตามลาดับ
ด้านการเงิน
ในปี 2560 มีทุนวิจัย 130.08
จานวนเงินทุนวิจัยจาก ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ล้านบาท และในปี 2561 มีทุน
แหล่งทุนภายในประเทศ ภายในประเทศและแหล่งทุน
และแหล่งทุนภายนอก ภายนอกประเทศ รวมกันไม่ต่า วิจัย 126.7 ล้านบาท
ประเทศ
กว่า 100 ล้านบาท
ด้านการจัดการ
การวัดประสิทธิภาพและ ผลการวัดประสิทธิภาพและ
ผลการวัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
ประสิทธิผลของ
ประสิทธิผลของกระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจัยสูงกว่า 95% เป็น 100%
จานวนครั้งที่ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสารองไม่สามารถ ในปี 2560 และ 2561 มีไฟฟ้า
สารองไม่สามารถทางาน ทางานได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
ดับ แต่ระบบไฟฟ้าสารองสามารถ
ได้ทันเวลา
ทางานได้ทันเวลาทุกครั้ง
จานวนครั้งที่ส่งมอบ
ส่งมอบครุภัณฑ์ไม่ทันเวลาที่
ในปี 2560 มอบครุภัณฑ์ไม่
ครุภัณฑ์ไม่ทันเวลาที่
กาหนดไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
ทันเวลาที่ 1 ครั้งต่อปี และในปี
กาหนด
2560 ไม่มี
ด้านบุคลากร
จานวนบุคลากรที่ได้รับ บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อ
บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อ
การอบรมเพื่อพัฒนา
พัฒนาความสามารถไม่น้อยกว่า พัฒนาความสามารถเกิน 80%
ความสามารถ
80%
ทั้งในปี 2560 และ 2561
จานวนบุคลากรทีม่ ี
บุคลากรมีความพึงพอใจและ
จานวนคนลาออก ในปี 2560มี
ความพึงพอใจและความ ความผูกพันต่อสถาบันฯ
24 คน จาก 215 คน(คิดเป็น
ผูกพัน
เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อย 5%
11.16%) ดังนั้นเป้าหมายในปี
(จานวนคนลาออกลดลงปีละ
2561 ต้องมีคนลาออก 22 คน
5%)
หรือ 10.23% ซึง่ ในปี 2561 มี
คนลาออกจานวน 24 จาก 223
คน คิดเป็นร้อยละ10.76 %
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ร้อยละ
ความสาเร็จ
100%

100%

100%

100%
100%
100%

100%

100%

สรุปผลการดาเนินงานหรือผลงานความก้าวหน้าโดยรวมที่มีความโดดเด่น
ผลการบริหารงานที่มีความโดดเด่นในรอบ 1 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
1) สามารถมีทุนวิจัยทั้งต่างประเทศ และในประเทศ เกิน 100 ล้านบาท และมี citation เกิน 2,000
ทั้งในปี 2560 และปี 2561
2) รักษามาตรฐานการดาเนินงานวิจัยในระดับสากล โดยได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องในด้านโรคเอดส์และ
โรคติดเชื้อ

3) ขยายเครือข่ายการดาเนินงานวิจัยไปยังมหาวิทยาลัย UMN ในด้าน NCD และ มหาวิทยาลัยชั้นนาของ
จีนในด้านสิ่งแวดล้อม

คณะผูบ้ ริหารและนักวิจัยจาก University of Minnesota(UMN) ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเยือนสถาบันฯ ใน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยการเยีย่ มเยือนในครั้งนี้เป็นการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสอง
แห่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ด้านโภชนาการ รวมถึงด้านโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์
ดร.ศยามล
นักวิจัยด้าน NCD ได้รับทุนวิจัยจาก
หงษ์ใจสี นักวิจัย
Center for Global Health and
ด้านชีวโมเลกุล
Social Responsibility, University
คาดว่าจะได้รับ
of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทุน Fogarty
เพื่อดาเนินการวิจยั ในเรื่อง
Global Health
Cardiovascular disease risk
Program ของ
factors among transgender
UMN
persons in Thailand
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คณะนักวิจัยจาก Peking University School of Public Health, Nanjing University of Information
Science and Technology และ Tsinghua University Department of Earth Science System ประเทศ
จีน ในโครงการความร่วมมือการวิจัยร่วมกับสถาบันฯ เรื่อง “The integrated impacts of chemical
characteristics of fine aerosols, climate and their associated health effect from biomass burning
emissions in upper northern Thailand” หรือ โครงการ NSFC-TRF cooperative study (Thai-Chinese
Study, TCS)
ความร่วมมือทางวิชาการ กับ College of Food
Science, South China Agricultural Universityใน
งานวิจัยด้านการพัฒนาชุดทดสอบสารพิษตกค้างโดย
การประยุกต์ใช้นาโนบอดี

4. ขยายหัวข้องานวิจัยใหม่ๆเพิ่มขึ้นในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ด้านโรคติดเชื้อ ขยายหัวข้อไปสู่งานวิจัยเกี่ยวกับ
วัณโรค งานวิจัยด้านโรคไม่ติดต่อ เช่น มะเร็ง พาร์คินสัน งานวิจัยด้านเชื้อดื้อยา

สถาบันฯ เข้าร่วมวิจัยด้านวัณโรคในเครือข่าย TBTC ที่ได้รับ
ทุนจาก NIH ร่วมกับ 38 site ทั่วโลก โดยเริม่ โครงการตั้งแต่
สิงหาคม 2560
สถาบันฯ เข้าร่วมวิจัยในเครือข่าย HPTN 083 ศึกษาการ
ป้องกันการติดเชื้อ HIV รูปแบบใหม่โดยการใช้ยาต้านไวรัส
แบบฉีด ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี งบประมาณ 160 ล้าน
บาท
ดร. จีรัง ว่องตระกูล นักวิจัยเชี่ยวชาญ ทาวิจัยเพื่อศึกษากลไก
ของโสมอินเดียในการป้องกันและชะลอการเสื่อมของเซลล์
ประสาท: การศึกษาในนวัตกรรมเซลล์ต้นแบบของโรคพาร์คิน
สัน
ดร.อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์ ทาการศึกษาการพัฒนาวิธีศึกษาการเติมหมู่เมธิล ณ คู่เบสไซโตซีน-ฟอสเฟต-กวานีนของดี
เอนเอเพื่อเป็นตัวเลือกของตัวบ่งชี้โรคมะเร็ง: การศึกษาในมะเร็งที่เกีย่ วข้องกับการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี
ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง ทาการศึกษาเชื้อดื้อยาในเนื้อหมูและไก่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร
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3.ผลการด าเนิ น งานตามข้อ เสนอแนะของสภามหาวิท ยาลัย ที่ ได้ ใ ห้ ไ ว้ ใ นช่ วงการเสนอแผนการ
บริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
1.การทางานข้ามส่วนงาน ขอให้ผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพหารือกับ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
แนวทางในการดาเนินงานต่อไป
2. เรื่องการวิจัยเรื่อง Genomic ขอ
มอบหมายผู้อานวยการสถาบันฯ รวบรวมและ
เชิญมาหารือร่วมกัน รวมทั้งหารือกับคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ด้วย ว่าจะดาเนินการเรื่องนี้
ไปในทิศทางใด
3. พิจารณาการวิจัยปัญหาการเสพติดยาแก้
ปวดที่ทาจากสารสกัดจากฝิ่นซึ่งเป็นสาเหตุ
การเสียชีวิตมากกว่าโรคเอดส์ โดยเฉพาะ
หญิงตั้งครรภ์

ผลการดาเนินงาน
ร่วมกับหลายคณะ/สถาบันฯ ในการขอทุนวิจัย
บูรณาการแก้ปัญหาหมอกควัน

หมายเหตุ

นักวิจัยด้านชีวโมเลกุลของสถาบันฯ มีดาริที่จะ
ทาวิจัยด้าน Genomic ร่วมกับคณะ
แพทยศาสตร์ โดยเสนอขอทุนมูลนิธิ Bill and
Melinda Gates

ในประเทศไทยมีปัญหาเรื่องนี้น้อย แต่อย่างไรก็
ตาม นักวิจัยด้านสารเสพติดของสถาบันฯ ได้มี
การทาโครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้ยา
รักษาโรคแบบผิดแผนในประเทศไทย เพื่อศึกษา
แบบแผนพฤติกรรมการซื้อ การขาย เครือข่าย
และความสัมพันธ์ของการใช้ยารักษาโรคในทางที่
ผิด
4.ควรเลือกดาเนินการวิจัยเพียงบางเรื่องที่มี สถาบันฯ เลือกดาเนินการวิจัยเฉพาะเรื่องที่
ผลกระทบในวงกว้างมากกว่าการดาเนินการใน สถาบันฯ มีศักยภาพ ใน 3 ศูนย์วิจัย ได้แก่
1) ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ ทาวิจัยด้าน HIV
หลาย ๆ เรื่องพร้อมกัน
2) ศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุล ทาวิจัยด้านเซลล์
วิทยาและอณูชีววิทยาของโรคติดเชื้อ
3) ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
วิจัยใน 3 ด้าน ได้แก่ NCD โภชนาการ
และด้านสิ่งแวดล้อม

4. ผลการดาเนินงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย (ถ้ามี)
ภารกิจที่อธิการบดีมอบหมาย

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่มีในรอบนี้

หมายเหตุ

5. ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้ดารง
ตาแหน่ง...(หัวหน้าส่วนงาน)...ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในรอบ 1 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา
(ส่วนนี้สาหรับรายงานผลการปฏิบัติงาน เฉพาะการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อดารงตาแหน่งครบ 3 ปี)
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
(รอบ 1 ปี 6 เดือน)

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่มีในรอบนี้
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หมายเหตุ

6. ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา
6.1 ปัญหาเรื่องผลงานวิจัย เนื่องจากนักวิจัยเป็นผู้ผลิตผลงานวิจัย ซึ่งอย่างมากโดยเฉลี่ยแล้วจานวน
ผลงานตีพิมพ์ต่อนักวิจัย จะประมาณ 2 เรื่องต่อคน การจะเพิ่มผลงานตีพิมพ์ให้มีอัตราสูงกว่านี้
จะต้องอาศัยแผนการดาเนินงานในหลายช่องทาง เช่นเปิดหลักสูตรเพื่อรับนักศึกษาช่วยผลิตผลงาน
ตีพิมพ์ การแสวงหาความร่วมมือในการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย TOP
50 ของโลก หรือการมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องภาษาและการ
ตรวจผลงานตีพิมพ์ การมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ซึ่งในการดาเนินการเหล่านี้ สามารถ
ดาเนินไปได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีอุปสรรคในการดาเนินงานที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินงานได้ไม่
เต็ ม ที่ ได้ แ ก่ ยั ง มี ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษาน้ อ ย เครื่ อ งมื อ ยั ง ไม่ ทั น สมั ย เพี ย งพอในบางสาขาการวิ จั ย
(เนื่องจากมีราคาแพง และในมช. ยังไม่มี) ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในบางสาขาการวิจัย
ยังมีน้อย
6.2 ปัญหาเรื่องการดาเนินงานวิจัย เนื่องจาก สถาบันฯ จะต้องขอทุนวิจัยให้ได้ไม่ต่ากว่า 100 ล้าน
บาทในแต่ละปี ดังนั้น จึงต้องมีการแสวงหาทุนขนาดใหญ่ จากแหล่งทุนในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งในการดาเนินงานวิจัยมีการแข่งขันสูง ต้องการความรวดเร็วในการดาเนินงาน รวมทั้งระเบียบ
บริหารที่คล่องตัว ซึ่งในปัจจุบันหากระเบียบการบริหารงบประมาณเรื่องการวิจัยเรียบร้อยแล้วก็
น่าจะทาให้คล่องตัวขึ้น
6.3 ปัญหาในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันฯยังขาดบุคลากรสนับสนุนการจดทะเบียน
และงบประมาณในการเริ่มต้นดาเนินการร่วมทุนกับเอกชน

7. สิ่ งที่ส่ วนงานต้องการให้ม หาวิ ทยาลัยและสภามหาวิ ทยาลัยช่วยเหลือและสนั บสนุ น การ
ดาเนินงานของส่วนงาน
7.1 การสนับสนุนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่ทันสมัย เพื่อผลวิจัยสามารถตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact
Factor สูงๆ ได้
7.2 การสนับสนุนให้สถาบันฯ มีสานักวิชา ที่สามารถเปิดหลักสูตรเพื่อผลิตผลงานเพิ่มขึ้นได้
7.3 การสนับสนุนช่องทางการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานวิจัย แบบ Fast Track หรือ
กระจายอานาจให้ส่วนงานสามารถดาเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7.4 การสนับสนุนให้มีบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถในการดาเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
รวมทั้งการสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ : หากท่านต้องการนาเสนอข้อมูลมากกว่ากรอบการเขียนรายงานฯ ที่กาหนด ขอให้จัดทาเป็นข้อมูล
ประกอบใน “ภาคผนวก” ต่อท้ายรายงานเพิ่มเติมได้
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