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คำ�กร�บบังคมทูล(๑)

ของ
ศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์ประสิทธิ์ วัฒน�ภ�

รองประธ�นมูลนิธิร�งวัลสมเด็จเจ้�ฟ้�มหิดล ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
ในพิธีพระร�ชท�นร�งวัลสมเด็จเจ้�ฟ้�มหิดล

ประจำ�ปีพุทธศักร�ช ๒๕๖๐
ณ พระที่นั่งจักรีมห�ปร�ส�ท

วันพุธที่ ๓๑ มกร�คม ๒๕๖๑

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า  ศาสตราจารย์  นายแพทย์ประสิทธ์ิ  วัฒนาภา  คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  

ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในนามคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์ คณะองคมนตร ี รฐัมนตร ี ทตูานทุตู  และแขกผ้มีูเกียรติทกุทา่น  

ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่  ณ  ที่นี้  รู้สึกสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  

ทีส่มเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่ม  ใหใ้ต้ฝา่ละอองพระบาท 

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์  มาพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ประจำาปี  

พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นปีที่  ๒๖  ในวันนี้

ในวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้  ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต 

ประกาศเกียรติคุณ  และเบิกบุคคลผู้มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ  เข้าเฝ้า 

ทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ประจำาปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

ตามลำาดับ  ดังนี้

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(๑) ถ้อยคำาและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ
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สาขาการแพทย์

โครงการจีโนมมนุษย์  (The  Human  Genome  Project)  เป็นโครงการวิจัย 

ขนาดใหญ่ที่มีส่วนสำาคัญในความก้าวหน้าทางความรู้ที่เก่ียวกับพันธุศาสตร์และรหัส 

พนัธุกรรมของมนษุย์  โครงการดังกล่าวเริม่ต้นอย่างเป็นทางการ  เม่ือป ี พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

โดยสถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์แห่งชาติซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันสุขภาพแห่งชาติ 

สหรัฐอเมริกา  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะนักวิจัยจาก  ๒๐  สถาบัน  ใน 

๖  ประเทศ  ได้แก่  สหรัฐอเมริกา  สาธารณรัฐฝรั่งเศส  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

สหราชอาณาจักร  ญ่ีปุ่น  และสาธารณรัฐประชาชนจีน  โครงการนี้ได้ประกาศ 

ความสำาเร็จเม่ือปี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  โดยข้อมูลรหัสพันธุกรรมท้ังหมดของมนุษย์เป็นข้อมูล 

ชีวภาพขนาดใหญชุ่ดแรกทีจ่ดัเกบ็เปน็คลังความร้ใูนฐานข้อมูลสาธารณะทีน่กัวทิยาศาสตร ์

ทั่วโลกเข้าถึงได้

ภารกิจสำาคัญของโครงการจีโนมมนุษย์คือการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งหมดของ 

มนษุย์  ซึง่เปน็กลไกกำากับและควบคุมกระบวนการของสิง่มีชีวติในทกุข้ันตอน  จงึช่วยให ้

เข้าใจกลไกการทำางานของเซลล์และอวัยวะต่าง  ๆ กลไกการกลายพันธุ์  และกลไก 

การเกิดโรค  องค์ความร้ทูีไ่ด้จากการศึกษาจโีนมมนษุย์ซ่ึงรวมถึงเทคโนโลยกีารถอดรหสั 

พันธุกรรม  ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์หลายด้าน  ท้ังการวินิจฉัยโรคพันธุกรรม 

ทีพ่บนอ้ย  และการถา่ยทอดพันธุกรรมในครอบครวั  รวมไปถงึโรคทีพ่บบอ่ยในประชากร  

เช่น  โรคมะเรง็  และโรคติดเชือ้  การตรวจคัดกรองในประชากรเพือ่ค้นหาผ้มีูความเสีย่ง 

ต่อการเกิดโรคหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคต้ังแต่ระยะแรก  ๆ นอกจากนี้  ยังเป็นประโยชน์ 

ต่อการควบคุมหรือป้องกันก่อนที่อาการของโรคจะทรุดลง  และช่วยให้เกิดการพัฒนา 

ยารักษาโรคที่มีความแม่นยำา  เหมาะสมสำาหรับปัจเจกบุคคล  และทำาให้การรักษาโรค 

มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ความรู้ที่ได้จากโครงการจีโนมมนุษย์ก่อให้เกิดการพัฒนาในวงการวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์อย่างก้าวกระโดด  และได้รับการยอมรับว่าศาสตร์แขนงนี้มีความสำาคัญย่ิง 

ต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องการเกิดโรคต่าง ๆ ทำาให้สามารถเปล่ียนจากการวินิจฉัยและ

รกัษาโรคทีป่ลายเหตุ  มาเปน็การวเิคราะหต้์นเหตุและค้นหาปจัจยัทางพนัธกุรรมทีเ่กีย่วกบั 

การเกิดโรค  เพื่อเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม

ความก้าวหนา้ทางความร้ดูา้นพนัธุกรรมของมนษุย์จากความรว่มมือท่มุเทค้นควา้ 

ของโครงการจีโนมมนุษย์ดังกล่าว  จึงถือเป็นความสำาเร็จที่ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล 

ต่อมวลมนุษยชาติอย่างชัดเจน
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คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซ่ึง 

ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเป็นประธาน  จึงเห็นสมควรให้  โครงการจีโนมมนุษย์  ได้รับ 

พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  สาขาการแพทย์  ประจำาปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐

สาขาการสาธารณสุข

ศาสตราจารย์พอร์ทเตอร์  ดับเบิลยู.  แอนเดอร์สัน  จูเนียร์  เกิดวันที่  ๑ 

มกราคม  พ.ศ.  ๒๔๘๐  อายุ  ๘๐  ปี  สำาเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตแบคทีเรียวิทยา 

จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  สหรัฐอเมริกา  หลังจากนั้นปฏิบัติงานวิจัยและเป็นอาจารย์ 

ทีโ่รงพยาบาลเดก็  มหาวทิยาลัยฮารว์ารด์  ปจัจบุนัดำารงตำาแหนง่ศาสตราจารยเ์กยีรติคุณ 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์  สหรัฐอเมริกา  และอาจารย์อาวุโส  

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

นายแพทยจ์อหน์  บ.ี  รอบบนิส์  เกดิวนัที ่ ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๔๗๕  อาย ุ

๘๕  ปี  สำาเรจ็การศึกษาแพทยศาสตรบณัฑิต  จากมหาวทิยาลัยนวิยอรก์  สหรฐัอเมรกิา 

ฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางโรคติดเช้ือและอิมมูโนวิทยา  เป็นอาจารย์สอนในโรงเรียน 

แพทย์  ๓  ปี  แล้วมาทำางานวิจัยที่สถาบันสุขภาพเด็กและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ  

สหรัฐอเมริกา  จนเกษียณอายุเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕

แพทย์หญิงราเชล  ชเนียสัน  เกิดวันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๔๗๕  อายุ 

๘๕  ปี  สำาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยฮีบรู  รัฐอิสราเอล  

ต่อมาฝกึอบรมเปน็แพทยเ์ฉพาะทางกมุารเวชศาสตร ์ แล้วมาทำางานวจิยัทีส่ถาบนัสุขภาพ 

เด็กและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ  สหรัฐอเมริกา  จนเกษียณอายุเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕

ศาสตราจารย์  นายแพทย์มธุราม  ซานโตชาม  เกิดวันที่  ๒  กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.  ๒๔๘๗  อายุ  ๗๓  ปี  สำาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัย 

มัดดราส  สาธารณรัฐอินเดีย  และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัย 

จอห์นส์  ฮอปกินส์  สหรัฐอเมริกา  ฝึกอบรมเฉพาะทางโรคติดเช้ือในเด็ก  หลังจากนั้น 

ปฏิบัติงานที่คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยจอห์นส์  ฮอปกินส์  ปัจจุบันดำารง 

ตำาแหน่งศาสตราจารย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยจอห์นส์  ฮอปกินส์

ศาสตราจารย์พอรท์เตอร ์ ดับเบลิย.ู  แอนเดอรส์นั  จเูนยีร ์ รว่มกบันายแพทย ์

เดวิด  เฮช.  สมิธ(๑)  จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  และนายแพทย์จอห์น  บี.  รอบบินส์ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(๑) นายแพทย์เดวิด  เฮช.  สมิธ  เสียชีวิตเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒
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ร่วมกับแพทย์หญิงราเชล  ชเนียสัน  จากสถาบันสุขภาพเด็กและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ 

สหรัฐอเมริกา  เป็นนักวิจัย  ๒  กลุ่มที่ได้ศึกษาวิจัยแบบคู่ขนานและเป็นอิสระต่อกัน 

ต้ังแต่ปี  พ.ศ.  ๒๕๑๓  เกี่ยวกับกลไกก่อโรคและการผลิตวัคซีนป้องกันการติดเช้ือ 

ฮีโมฟีลุส  อินฟลูเอนเซ  ชนิดบี  หรือเรียกสั้น ๆ  ว่า  ฮิบ  (Haemophilus  influenzae  

type  b  หรือ  Hib)  ซ่ึงเป็นแบคทีเรียสำาคัญท่ีก่อโรคเย่ือหุ้มสมองอักเสบในเด็ก  โดยเฉพาะ 

เด็กอายุตำ่ากว่า  ๕  ปี  โรคดังกล่าวมีอัตราการตายสูง  และหากรอดชีวิต  ยังอาจ 

เกิดความพิการอย่างถาวรได้  วัคซีนชนิดแรกที่ผลิตข้ึนเป็นวัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรด์ 

ซึง่เปน็โมเลกลุนำา้ตาลทีเ่ปน็สว่นประกอบในแคปซลูของเช้ือ  แต่พบวา่วคัซีนชนดิดังกล่าว 

ไม่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า  ๑๘  เดือน  ซ่ึงถือเป็นกลุ่มเสี่ยง

ต่อการติดเช้ือมากที่สุดได้  เนื่องจากนำ้าตาลเป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ไม่ดี  จึงปรับปรุง 

โดยการนำาโมเลกุลโปรตีนมาเช่ือมต่อกับนำ้าตาล  แล้วพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ 

ดีข้ึนมาก  รวมถึงในเด็กเล็ก  จึงได้จดทะเบียนให้ใช้ในเด็กต้ังแต่อายุ  ๒  เดือนข้ึนไป  

เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๒  เป็นต้นมา  โดยใช้ช่ือว่า  วัคซีนฮิบชนิดคอนจูเกต  (Hib  

conjugate  vaccine)

ศาสตราจารย์  นายแพทย์มธุราม  ซานโตชาม  จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์  

ฮอปกินส์  มีบทบาทสำาคัญในการศึกษาระบาดวิทยาของโรคติดเช้ือฮิบ  โดยได้แสดง 

ข้อมูลทางคลินิกว่าสามารถป้องกันโรคติดเชื้อฮิบได้ด้วยภูมิคุ้มกัน  รวมถึงศึกษา 

ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันการติดเช้ือฮิบหลายชนิด  ผลการศึกษาดังกล่าวนำาไป 

สู่การผลักดันการฉีดวัคซีนฮิบชนิดคอนจูเกตในเด็กทุกคน  ต่อมา  ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์มธุราม  ซานโตชาม  ได้เป็นผู้วิจัยหลักในโครงการฮิบ  อินนิชิเอทีฟ  (Hib 

Initiative)  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรสนับสนุนการให้วัคซีนทั่วโลก  จนเกิด 

การส่งเสริมให้ฉีดวัคซีนฮิบชนิดคอนจูเกตเป็นวัคซีนพื้นฐานมากกว่า  ๑๙๐  ประเทศ

หลังจากมีการฉีดวัคซีนฮิบชนิดคอนจูเกต  พบว่าอัตราการเกิดโรคและการตาย 

จากเชื้อฮิบในเด็กเล็กลดลงกว่าร้อยละ  ๙๕ - ๙๙  และป้องกันการเกิดโรคในเด็กได้กว่า 

ร้อยล้านคนท่ัวโลก  องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่า  ภายในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จะมี 

เด็กกว่า  ๗  ล้านคน  ที่รอดชีวิตจากเชื้อฮิบเนื่องมาจากการได้รับวัคซีนนี้

ความสำาเร็จในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อฮิบ  จากชนิดโพลีแซคคาไรด์ 

มาสู่ชนิดคอนจูเกต  ซ่ึงเป็นวัคซีนมาตรฐานในปัจจุบัน  ของศาสตราจารย์พอร์ทเตอร์ 

ดับเบลิยู.  แอนเดอรส์นั  จเูนยีร ์ นายแพทยจ์อห์น  บ.ี  รอบบนิส ์ และแพทยห์ญิงราเชล 

ชเนยีสนั  รวมถึงผลงานของศาสตราจารย ์ นายแพทย์มธุราม  ซานโตชาม  ในฐานะผ้นูำา 
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โครงการฮิบ  อินนิชิเอทีฟ  ซึ่งผลักดันให้มีการฉีดวัคซีนฮิบสำาหรับเด็กทุกคนทั่วโลก  

โดยเฉพาะในประเทศกำาลังพัฒนา  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของเด็ก 

หลายร้อยล้านคนทั่วโลก

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซ่ึง 

ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเป็นประธาน  จึงเห็นสมควรให้  ศาสตราจารย์พอร์ทเตอร์  

ดับเบิลยู.  แอนเดอร์สัน  จูเนียร์  นายแพทย์จอห์น  บี.  รอบบินส์  แพทย์หญิงราเชล  

ชเนียสัน  และศาสตราจารย์  นายแพทย์มธุราม  ซานโตชาม  ได้รับพระราชทานรางวัล 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  สาขาการสาธารณสุข  ประจำาปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ร่วมกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้แทนโครงการและบุคคล 

ดังกล่าว  เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ประจำาปี  

พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามลำาดับดังนี้

สาขาการแพทย์

  ผู้แทนโครงการจีโนมมนุษย์  นายแพทย์อีริค  กรีน  ผู้อำานวยการสถาบัน 

วิจัยจีโนมมนุษย์แห่งชาติ  สถาบันสุขภาพแห่งชาติ  สหรัฐอเมริกา

สาขาการสาธารณสุข

  ศาสตราจารย์พอร์ทเตอร์  ดับเบิลยู.  แอนเดอร์สัน  จูเนียร์

  นายแพทย์จอห์น  บี.  รอบบินส์

  แพทย์หญิงราเชล  ชเนียสัน

  ศาสตราจารย์  นายแพทย์มธุราม  ซานโตชาม

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


