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ผลการดำเนินงานของหน่วยส่งเสริมการวิจัย
(Research Promotion Unit)

สนับสนุนการจัดตัง้ กลุ่มวิจัย (research cluster) และให้ทุนวิจัย เพื่อเป็นกลไกในการสร้าง
ความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ
- ส่งเสริมให้มกี ารทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยชัน้ นำในประเทศและต่างประเทศ โดยได้กำหนดทุนวิจัย
สำหรับกลุ่มวิจัยโดยเฉพาะ
- สนับสนุนด้านบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการบรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย
โดยวางรากฐานด้านทรัพยากรบุคคลและการเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าในกลุ่ม
วิจัย คือ นักวิจัย นักวิจัยผู้ช่วย และผู้ช่วยนักวิจัย
- กระตุน้ การสร้างผลงานและนวัตกรรมที่เป็นทีย่ อมรับในระดับโลก
- ประเมินผลการดำเนินงานของคลัสเตอร์วิจยั แต่ละกลุ่ม โดยจัดทำรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบตามระยะเวลาที่กำหนด
- ประสานงานระหว่างคณะฯ และศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ในด้านการจัดจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
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ผลการดำเนินงาน ปี 2560
1. บริหารจัดการงานวิจัยสมุนไพรเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ได้แก่ ชุดโครงการวิจัยเรื่อง
ประสิทธิผลและความปลอดภัยทางคลินกิ ของเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือ
ในปี พ.ศ. 2555-2560 มีโครงการวิจัยทางคลินกิ 3 โครงการ
1) การใช้เห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในผู้ป่วยมะเร็งตับชนิดลุกลามที่ไม่สามารถรักษาได้
ด้วยการผ่าตัด (เสร็จสิน้ แล้ว)
2) ผลของวิตามินซีต่อเภสัชจลนศาสตร์ของกาโนเดอริกแอซิดเอและเอฟภายหลังการรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี (เสร็จสิ้นแล้ว)
3) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดและสปอร์เห็ดหลินจือในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบ
จากภูมิแพ้ที่มีอาการต่อเนื่อง (เสร็จสิ้นแล้ว)
- มีการตีพมิ พ์แล้ว 4 เรื่อง, อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ 3 เรื่อง
- มีการจัดการประชุมในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เพื่อผลักดันงานวิจยั ไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยอยู่
ในขั้นตอนการขอสิทธิ์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ในการออกผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ และสปอร์เห็ดหลินจือ
- ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะทำงานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉินตู ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะผู้บริหารจากสถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เพื่อประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือ
- มีการประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือ
ร่วมกับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ในวันจันทร์ที่
18 กันยายน 2560
2. บริหารจัดการกลุ่มวิจัย (Research Cluster) โดยได้ออกประกาศการจัดตัง้ และการประเมินกลุ่มวิจัย
ของคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 ฉบับ โดยมีการจัดการประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่ม
วิจัยในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี และได้สรุปการจัดระดับกลุ่มวิจัย 2 ครัง้
โดยนำข้อสรุปเข้าที่ประชุมให้คณบดีพิจารณาเมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
3. บริหารจัดการตำแหน่งนักวิจัย นักวิจัยผู้ช่วย และผู้ช่วยนักวิจยั โดยได้ออกประกาศกำหนดภาระงาน
และข้อตกลงการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิจัย
นักวิจัยผู้ช่วย และผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 3 ฉบับ มีการเปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิจัย และนักวิจัยผู้ช่วย
ปีละ 1 ครัง้ ในช่วงเดือนมิถุนายน เพื่อดำเนินการจ้างในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยในปี 2560 ได้มกี าร
จ้างตำแหน่งนักวิจัย (ปริญญาเอก) 5 คน, นักวิจัยผู้ช่วย (ปริญญาเอก) 3 คน, นักวิจยั ผู้ช่วย (ปริญญา
โท) 6 คน และผู้ช่วยนักวิจัย (ปริญญาตรี) 5 คน รวมทั้งสิ้น 19 คน
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4. บริหารจัดการตำแหน่งแพทย์ต่อยอดด้านการวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ โดยได้ออกประกาศ
จำนวน 3 ฉบับ และแนวปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลงานของแพทย์ต่อยอดด้านการวิจัย
(Research Fellow) ตามมติที่ประชุมวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 พร้อมทั้งกำหนดข้อตกลงขอบเขต
การปฏิบัตงิ าน (Terms of Reference) ของแพทย์ต่อยอดด้านการวิจัย (Research Fellow) ปี 2560
version 5 มิถนุ ายน พ.ศ.2560
ในปี 2560 ได้ประสานงานเพื่อรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งแพทย์ต่อยอดด้านการวิจัย (Research
Fellow) และมีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของแพทย์ต่อยอดด้านการวิจัย ดังนี้
1) ประชุมเพื่อคัดเลือกตำแหน่งแพทย์ต่อยอดด้านการวิจัย (Research Fellow) และติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานของแพทย์ต่อยอดด้านการวิจัยที่ครองตำแหน่งเดิม ในวันจันทร์ที่
8 พฤษภาคม 2560
2) มีการรับสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์ต่อยอดด้านการวิจัย (Research
Fellow) ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
3) มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของแพทย์ต่อยอดด้านการวิจัย ในวันที่
พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
5. จัดการประชุมเครือข่ายการวิจัยและการดูแลผู้สูงอายุ ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2
เชิงรุก: นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ประชุมเมื่อวัน16 มิถุนายน 2560 และ
มีการจัดการประชุมกลุ่มย่อย 3 ครั้ง ในวันศุกร์ท่ี 30 มิถุนายน 2560, วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
และวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
6. ประสานงานการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ มช.
- ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ทางสาธารณสุข ประกอบด้วยภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาออร์โทปิดกิ ส์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศูนย์วิจัยไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ โดยกลุ่มวิจัยไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วง
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ (ศ.ดร.นิวตั น์ มณีกาญจน์)
- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมวิทยากระดูก โดยกลุ่มวิจัยด้านนิติวิทยากระดูก ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ (ศ.ดร.พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์)
- ศูนย์ศกึ ษาแมลงพาหะนำโรค โดยกลุ่มวิจยั ของ รศ.ดร.ปรัชญา สมบูรณ์
- ศูนย์วิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ โดยกลุ่มวิจัยของ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ
- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าหัวใจ โดยกลุม่ วิจัยของ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.
นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ โดยกลุ่มวิจัยของ ศ.ดร.พรงาม เดชเกรียง
ไกรกุล
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