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ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล ครัง้ท่ี 27 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 มลูนิธิรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชปูถมัภ์ ได้จดังาน

แถลงขา่วประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล ครัง้ท่ี 27 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ 
โรงพยาบาลศริิราช 

โดยผลการตดัสินผู้ได้รับพระราชทานรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล ประจ าปี พ.ศ. 2561 มีดงัตอ่ไปนี ้
สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ไบรอนั เจ. ดรูเคอร์ (Professor Brian J. Druker) 

และศาสตราจารย์ ดร. แมร่ี แคลร์ คงิ (Professor Dr. Mary-Claire King) จากสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 

 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ไบรอนั เจ. ดรูเคอร์ เป็นผู้น าในการพฒันาหนึง่ในยาต้นแบบของการรักษาโรคมะเร็งแบบ
มุง่เป้า คืออิมาทินิบ (Imatinib) ส าหรับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรือ้รังชนิดซีเอ็มแอล (CML) 

 
 
 

 
  

 
ศาสตราจารย์ ดร. แมร่ี แคลร์ คงิ เป็นผู้ ค้นพบยีนอนัเป็นสาเหตขุองโรคมะเร็งเต้านม ซึง่เป็นมะเร็งท่ีพบได้บอ่ยท่ีสดุ
ในเพศหญิง มีผู้ ป่วยใหมท่ี่ได้รับการวินิจฉยัมะเร็งเต้านม ปีละกวา่สองล้านคน และมีผู้ ป่วยเสียชีวิตจากโรคดงักล่าว
มากถึงสองแสนคนตอ่ปี 
ผลงานการค้นพบท่ีส าคญัของทัง้สองทา่นท าให้สามารถคดักรองบคุคลทัว่ไปท่ีมีความเส่ียง และสามารถวาง
แผนการเฝ้าระวงัโรคได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สง่ผลในการพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยได้ในวงกว้างลดการ
เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และโรคมะเร็งเต้านมได้จ านวนหลายล้านคนทัว่โลก 

 

 



สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์จอห์น ดี. คลีเมนส์ (Professor John D. 
Clemens) จากสหรัฐอเมริกา และศาสตราจารย์นายแพทย์ยอน อาร์. โฮล์มเกรน (Professor Jan R. Holmgren) 
จากราชอาณาจกัรสวีเดน 

 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์นายแพทย์จอห์น ดี. คลีเมนส์ และศาสตราจารย์นายแพทย์ยอน อาร์. โฮล์มเกรนท างานร่วมกนัเป็น
ระยะเวลากวา่ 30 ปี ในการศกึษาค้นคว้าวิจยั และพฒันาวคัซีนป้องกนัอหิวาตกโรคชนิดกิน โดยผลงานของทัง้สอง
ทา่นได้รับการทดสอบทางคลินิกจนเป็นท่ียอมรับโดยองค์การอนามยัโลก ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายจาก
วคัซีนชนิดฉีดเป็นการแนะน าให้ใช้วคัซีนชนิดกิน นอกจากนี ้ยงัได้สนบัสนนุคลงัวคัซีนส าหรับหลายประเทศทัว่โลก
ท่ีมีปัญหาหรือมีความเส่ียงตอ่การระบาดของอหิวาตกโรค ท าให้ชว่ยป้องกนัโรคได้ในวงกว้าง ลดการเสียชีวิตจาก
อหิวาตกโรคได้ในประชากรหลายล้านคนทัว่โลก 
 

รางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวลัท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานญุาตให้จดัตัง้ขึน้ เพ่ือถวายเป็นพระราชานสุรณ์แด่
สมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโอกาสจดังานเฉลิมฉลอง 100 ปี แหง่การพระราช
สมภพ 1 มกราคม 2535 ด าเนินงานโดยมลูนิธิรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชปูถมัภ์ ซึง่สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงเป็นองค์ประธาน  มอบรางวลัให้แก่บคุคลหรือองค์กรทัว่โลกท่ีมีผลงานดีเดน่
เป็นประโยชน์ตอ่มวลมนษุยชาติ ทางด้านการแพทย์ 1 รางวลัและด้านการสาธารณสขุ  1 รางวลัเป็นประจ าทกุปี 
แตล่ะรางวลัประกอบด้วย เหรียญรางวลั, ประกาศนียบตัร และเงินรางวลั 100,000 เหรียญสหรัฐ 

ในการนี ้สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชด าเนินแทนพระองค์พระราชทานรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ในวนัพฤหสับดีท่ี 31 มกราคม 2562 ณ พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั 

 
 
 

 

  



- Press Release - 

Announcement of the Prince Mahidol Laureates 2018 

 

On 21 November 2018, the Prince Mahidol Award Foundation under the Royal 

Patronage (PMAF) held a joint press conference at Siriraj Hospital, Bangkok, to announce the 

27
th

 Prince Mahidol Laureates for 2018 in the field of Medicine and Public Health.  

            1) This year, the Prince Mahidol Award in the field of Medicine is awarded to Professor 

Brian J. Druker, M.D. and Professor Dr. Mary-Claire King from the United States of America. 

 

Professor Brian J. Druker made a significant research discovery in the field of targeted cancer therapy. 

He developed a prototype drug called “Imatinib” for the treatment of chronic myeloid leukemia (CML). 

 

Professor Mary-Clair King discovered a gene causing breast cancer, the most common cancer among 

women. Each year, there are over 2 million new cases of breast cancer resulting in 200,000 deaths. 

These findings demonstrate the high impact of basic research, diagnosis, and treatment of common 

cancers, and thus improve the quality of life for mankind and reduces the mortality rates of CML and 

breast cancer among millions of people worldwide. 

 

 

 



            2) The Prince Mahidol Award in the field of Public Health is awarded to Professor John 

D. Clemens, from the United States of America, and Professor Jan R. Holmgren from the 

Kingdom of Sweden. 

 

Professor John D. Clemens and Professor Jan Holmgren worked jointly for over 30 years to study 

and develop oral cholera vaccine (OCV). A significant discovery from basic research and clinical 

test regarding vaccines against cholera has been approved by WHO. They have made a great impact 

by recommending that cholera vaccines be provided orally rather than injected. This has also led to 

the establishment of an OCV stockpile to support countries at risk of or affected by the spread of 

cholera to help save the lives of millions of people worldwide. 

The Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage was established in 

commemoration of the centenary of the birth of His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla,  

on 1 January 1992.  The Foundation is under the Royal Patronage, with Her Royal Highness Princess 

Maha Chakri Sirindhorn as President. The Foundation annually confers two Prince Mahidol Awards 

upon individual(s) or institution(s), which have demonstrated outstanding and exemplary 

contributions to the advancement of the world’s medical and public health services. Each Award 

consists of a medal, a certificate and a sum of US $100,000.  

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn will preside over the Presentation 

Ceremony of the Prince Mahidol Award 2018 on 31 January 2019 at Chakri Maha Prasat Throne 

Hall, Bangkok. 

 

 


