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เมือ่วนัที่ 16 ตุลาคม 2560 โครงการทุนนกัวจิยัแกนน า สวทช. จดัประชุมเยี่ยมชมโครงการ "บทบาทของ

สตัว ์แมลง ในการก่อโรค กลไกเช้ือและการรกัษา" ซึ่งไดร้บัการสนบัสนุนภายใตทุ้นนักวิจยัแกนน า 

ประจ าปี 2556 ณ หอ้งประชุมภาควิชาปรสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยมี

ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล ประธานคลสัเตอรสุ์ขภาพและการแพทย ์สวทช. เป็นประธาน ร่วมดว้ยคณะ

ผูเ้ชี่ยวชาญ ไดแ้ก่ ศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพภา เลก็เจริญสุข ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 

นพ.ปรดีา มาลาสทิธ์ิ ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน ์ธนาวงษนุ์เวช รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรพัย์ วตัถปุระสงค์

การประชมุเพือ่ตดิตามความกา้วหนา้การด าเนินงาน รวมถงึแลกเปลีย่นความคิดเหน็ อนัจะน าไปสู่ประโยชน์

ต่อการด าเนินงานต่อไป

ท ัง้น้ี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย ์รองผูอ้  านวยการฯ ฝ่ายการแพทยแ์ละวิจยั โรงพยาบาลจุฬา ลงกรณ ์

ใหเ้กียรตกิลา่วตอ้นรบัคณะผูเ้ยีย่มชม จากนัน้ ศ.นพ.ธีระวฒัน ์เหมะจุฑา หวัหนา้โครงการ และคณะผูว้จิยั 

ไดน้ าเสนอความกา้วหนา้โครงการ ซึง่ไดท้ าการศึกษาความหลากหลายของเช้ือต ัง้แต่แบคทีเรยี รกิเกต็เซีย 

ไวรสั ในสตัวฟ์ันแทะ ลงิ คา้งคาว ปรสติที่เกาะตามผิวของสตัวเ์พาะเช้ือ แมลง ยุง และในคนที่มีไขแ้บบ

ไม่จ าเพาะอาการ รวมทัง้ศึกษาพิสูจน์บทบาทยีนของไวรสัพิษสุนัขบา้ เพื่อน าไปใชใ้นการป้องกนั รกัษา 

ควบคุมโรคต่อไป ผลงานโครงการ ไดแ้ก่ ยาฉีดท าหมนัสุนขั ชุดตรวจวนิิจฉยัส าเร็จรูปโรคกลุ่มไขไ้ม่ทราบ

สาเหตุดว้ยวธิี multiplex PCR วธิีการตรวจหาเชื้อลชิมาเนียดว้ยวธิี qPCR และ LAMP แถบตรวจคดั

กรองโรคสครบัทยัฟสั ในรูปแบบ multiplex detection nucleic acid lateral flow (NALF) strip test 

บทความวชิาการ และการด าเนินการยืน่จดสทิธิบตัร/อนุสทิธิบตัรระดบัชาติ

การเยี่ยมชมโครงการดา้นโรคติดต่อสตัวสู์ค่น



เมื่อวนัที่ 19 ตุลาคม 2560 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถมัภ์ น าโดย 

น.สพ.รุจเวทย ์ทหารแกลว้ ประธานกรรมการรางวลันกัเทคโนโลยีดีเด่น และรศ.ดร.ศกัรินทร ์ภูมิรตัน 

ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถมัภ ์จดังานประกาศรางวลั

นกัเทคโนโลยดีีเด่นและนกัเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจ าปี 2560 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดียน 

กรุงเทพฯ โดย ศ.ดร.สมชาย วงศว์เิศษ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

นักวิจยัแกนน า ประจ าปี 2556 ไดร้บัโล่รางวลั Runner-up เป็นผลงานที่มีความโดดเด่นผ่านเขา้รอบ

สุดทา้ยในประเภทรางวลันักเทคโนโลยีดีเด่น จากเทคโนโลยีเรื่อง “อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความรอ้นแบบ

ท่อขดตดิครบีเกลยีว”

งานประกาศรางวลันักเทคโนโลยดีีเด่นและนกัเทคโนโลยรีุน่ใหม่ ประจ าปี 2560 

รางวลันกัเทคโนโลยีดีเด่นและนกัเทคโนโลยีรุ่นใหม่ มวีตัถุประสงคเ์พื่อเชิดชูเกียรตินกัเทคโนโลยีไทยที่มี

ผลงานการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชนเ์พือ่อุตสาหกรรมในระดบัประเทศ ดว้ยการ

สนบัสนุนจาก สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร ์มาต ัง้แต่พ.ศ.2543 ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “Why 

Open Innovation” และ “From Open Science to Open Innovation” และการสมัมนาส่งเสริมแนวคิด 

เรื่อง “Challenge-Driven Innovation” และ “Designing the Future Food” โดยผูเ้ชี่ยวชาญจาก

องคก์ารวจิยันิวเคลยีรยุ์โรป



เมื่อวนัที่ 24 ตุลาคม 2560 สวทช. น าโดย ศ.นพ.ประสิทธ์ิ ผลติผลการพิมพ ์รอง ผพว. และเลขานุการ

โครงการทุนนกัวจิยัแกนน า พรอ้มผูเ้ชี่ยวชาญ ไดแ้ก่ ศ.นพ.เกียรติ รกัษร์ุ่งธรรม ศ.ดร.นพคุณ วงษส์วรรค ์

ศ.นพ.วรศักดิ์  โชติ เลอศักดิ์  ศ.ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย รศ.ดร.ทพญ.สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 

ผศ .ดร .นพ . นิพ ัญจน์ อิศร เสนา  ณ อ ยุธยา  ดร . สุพรรษา ยอด เมือง  ดร . เมธิจิต  ว ัฒนพา นิช 

และดร.หทยัทิพย ์ ศรีธนอุดมชยั และผูแ้ทนจากส านกังานจดัการสิทธิเทคโนโลยี สวทช . ไดเ้ขา้เยี่ยมชม

โครงการ "การพฒันาเซลลต์น้ก าเนิดจากเน้ือเยื่อฟันเพื่องานวศิวกรรมเน้ือเยื่อกระดูกและเน้ือเยื่อปรทินัต"์ 

ภายใตโ้ครงการทุนนักวิจยัแกนน า ประจ าปี 2555 ซึ่งมี ศ.ดร.ทพ.ประสทิธ์ิ ภวสนัต ์เป็นหวัหนา้โครงการ 

ณ คณะทนัตแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อรบัทราบผลการด าเนินงานของ

โครงการฯ รวมถงึเปิดโอกาสใหผู้ว้จิยัและผูเ้ชี่ยวชาญไดแ้ลกเปลีย่นความคิดเหน็ และขอ้เสนอแนะแนวทางการ

พฒันาโครงการวจิยั และการน าผลงานวจิยัไปใชจ้ริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งโครงการน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเพื่อ

พฒันาองคค์วามรูท้างดา้นเซลลต์น้ก าเนิดจากเน้ือเยื่อฟัน โดยมุ่งเนน้ที่กระบวนการควบคุมภาวะความเป็น

เซลลต์น้ก าเนิด และการแปรสภาพเป็นเซลลส์รา้งกระดูก ปจัจุบนัอยู่ระหว่างการด าเนินงานในปีสุดทา้ย 

ผลการด าเนินงานตลอดระยะเวลา 4 ปี (2556 - 2559) มคีวามกา้วหนา้อยู่ในระดบัดีมาก มผีลงานวิจยัที่

ตีพมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติที่มคุีณภาพจ านวนมาก ผูเ้ชี่ยวชาญไดเ้สนอใหม้กีารจดัประชุม

วชิาการระดบันานาชาติ เพือ่น าขอ้มูลมาต่อยอดผลงานวจิยัส  าหรบัการคน้หายนีหรือโปรตีนที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

สรา้งกระดูกและฟนัไดเ้หมาะสมต่อไป

การเยี่ยมชมโครงการการพฒันาเซลลต์น้ก าเนิดจากเน้ือเยื่อฟันเพื่องานวศิวกรรมเน้ือเยื่อ

กระดูกและเน้ือเยื่อปรทินัต ์



ในวนัที่ 25-26 ตุลาคม 2560 ศ.ดร.สมศกัด์ิ ปญัญาแกว้ คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นักวิจยัแกนน า ประจ าปี 2558 ไดร้บัเชิญเป็น Keynote Speaker ในหวัขอ้ "Nanostructure and Its

Applications on Metrology" ของการประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on

Metrology (Iconmet-2017)” เป็นการประชุมวิชาการที่เกี่ยวขอ้งกบัมาตรวิทยาและการประยุกต์ใช ้

ณ กรุงจาการต์า ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากน้ี ยงัไดเ้ยี่ยมชมสถาบนัมาตรวิทยา ซึ่งเป็นหน่วยงานใน

สงักดั institute of Science (LIPI) ของประเทศอนิโดนีเชยี เพือ่น าประสบการณ์และความรูท้ี่ไดม้าพฒันา

งานวจิยัต่อไป 

งานประชุมวิชาการนานาชาต ิ“International Conference on Metrology (Iconmet-2017)”

กรุงจาการต์า ประเทศอนิโดนีเซีย

ต่อมา ในวนัที่ 27 ตุลาคม 2560 ไดร้บัเชิญใหบ้รรยายพิเศษในหวัข ้อ "Nanoelectronic and 

Nanophotonic“ ใหก้บันักศึกษาและคณาจารยข์อง Department of Electrical and Information 

Technology, Universitas Gadjah Mada (UGM) เขตปกครองพิเศษย็อกยาการ์ตา ประเทศ

อนิโดนีเซยี

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสทิธิ์ ผลติผลการพมิพ ์ คณุฐติวิรรณ เกดิสมบญุ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.พทัจารี พจิยเวทนิท ์ ดร.สริกิญัจณ์ เนาวพนัธ์

เอื้อเฟ้ือขอ้มูล ศ.นพ.ธรีะวฒัน์ เหมะจฑุา ศ.ดร.สมชาย วงศว์เิศษ ศ.ดร.ทพ.ประสทิธิ์ ภวสนัต์ ศ.ดร.สมศกัดิ์ ปญัญาแกว้


