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การเยี่ยมชมโครงการด้านโรคติดต่อสัตว์สูค่ น
เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 โครงการทุนนักวิจยั แกนนา สวทช. จัดประชุมเยี่ยมชมโครงการ "บทบาทของ
สัตว์ แมลง ในการก่อโรค กลไกเชื้ อและการรักษา" ซึ่งได้รบั การสนับสนุ นภายใต้ทุนนักวิจยั แกนนา
ประจ าปี 2556 ณ ห้อ งประชุ ม ภาควิช าปรสิต คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย โดยมี
ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล ประธานคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ สวทช. เป็ นประธาน ร่วมด้วยคณะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้แก่ ศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์ วัตถุประสงค์
การประชุมเพือ่ ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน รวมถึงแลกเปลีย่ นความคิดเห็น อันจะนาไปสู่ประโยชน์
ต่อการดาเนินงานต่อไป

ทัง้ นี้ ศ.นพ.สุ เทพ กลชาญวิทย์ รองผู อ้ านวยการฯ ฝ่ ายการแพทย์แ ละวิจ ยั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผูเ้ ยีย่ มชม จากนัน้ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าโครงการ และคณะผูว้ จิ ยั
ได้นาเสนอความก้าวหน้าโครงการ ซึง่ ได้ทาการศึกษาความหลากหลายของเชื้อตัง้ แต่แบคทีเรีย ริกเก็ตเซีย
ไวรัส ในสัตว์ฟันแทะ ลิง ค้างคาว ปรสิตที่เกาะตามผิวของสัตว์เพาะเชื้อ แมลง ยุง และในคนที่มีไข้แบบ
ไม่จาเพาะอาการ รวมทัง้ ศึกษาพิสูจน์บทบาทยีนของไวรัสพิษสุนัขบ้า เพื่อนาไปใช้ในการป้ องกัน รักษา
ควบคุมโรคต่อไป ผลงานโครงการ ได้แก่ ยาฉีดทาหมันสุนขั ชุดตรวจวินิจฉัยสาเร็จรูปโรคกลุ่มไข้ไม่ทราบ
สาเหตุดว้ ยวิธี multiplex PCR วิธีการตรวจหาเชื้อลิชมาเนียด้วยวิธี qPCR และ LAMP แถบตรวจคัด
กรองโรคสครับทัยฟัส ในรูปแบบ multiplex detection nucleic acid lateral flow (NALF) strip test
บทความวิชาการ และการดาเนินการยืน่ จดสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รระดับชาติ

งานประกาศรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรนุ่ ใหม่ ประจาปี 2560
เมื่อ วัน ที่ 19 ตุล าคม 2560 มูลนิ ธิ ส่งเสริ ม วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีใ นพระบรมราชู ป ถัม ภ์ น าโดย
น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ประธานกรรมการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่ น และรศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรตั น
ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานประกาศรางวัล
นักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจาปี 2560 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
กรุงเทพฯ โดย ศ.ดร.สมชาย วงศ์วเิ ศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี
นักวิจยั แกนนา ประจาปี 2556 ได้รบั โล่รางวัล Runner-up เป็ นผลงานที่มีความโดดเด่ นผ่ า นเข้ารอบ
สุดท้ายในประเภทรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จากเทคโนโลยีเรื่อง “อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบ
ท่อขดติดครีบเกลียว”

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ นกั เทคโนโลยีไทยที่มี
ผลงานการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีทส่ี ามารถนามาใช้ประโยชน์เพือ่ อุตสาหกรรมในระดับประเทศ ด้วยการ
สนับสนุ นจาก สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ มาตัง้ แต่ พ .ศ.2543 ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “Why
Open Innovation” และ “From Open Science to Open Innovation” และการสัมมนาส่งเสริมแนวคิด
เรื่อง “Challenge-Driven Innovation” และ “Designing the Future Food” โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
องค์การวิจยั นิวเคลียร์ยุโรป

การเยี่ยมชมโครงการการพัฒนาเซลล์ตน้ กาเนิ ดจากเนื้ อเยื่อฟันเพื่องานวิศวกรรมเนื้ อเยื่อ
กระดูกและเนื้ อเยื่อปริทนั ต์
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 สวทช. นาโดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รอง ผพว. และเลขานุ การ
โครงการทุนนักวิจยั แกนนา พร้อมผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้แก่ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ศ.ดร.นพคุณ วงษ์สวรรค์
ศ.นพ.วรศัก ดิ์ โชติ เ ลอศัก ดิ์ ศ.ดร.สุ ว บุ ญ จิ ร ชาญชัย รศ.ดร.ทพญ.สุ ท ธาทิ พ ย์ กมลมาตยากุ ล
ผศ.ดร.นพ.นิ พ ัญ จน์ อิ ศ รเสนา ณ อยุ ธ ยา ดร .สุ พ รรษา ยอดเมื อ ง ดร.เมธิ จิ ต วัฒ นพานิ ช
และดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย และผู แ้ ทนจากสานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช. ได้เข้าเยี่ยมชม
โครงการ "การพัฒนาเซลล์ตน้ กาเนิ ดจากเนื้ อเยื่อฟันเพื่องานวิศวกรรมเนื้ อเยื่อกระดูกและเนื้ อเยื่อปริทนั ต์"
ภายใต้โครงการทุนนักวิจยั แกนนา ประจาปี 2555 ซึ่งมี ศ.ดร.ทพ.ประสิทธิ์ ภวสันต์ เป็ นหัวหน้าโครงการ
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดาเนิ นงานของ
โครงการฯ รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ผูว้ จิ ยั และผูเ้ ชี่ยวชาญได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาโครงการวิจยั และการนาผลงานวิจยั ไปใช้จริงอย่างเป็ นรูปธรรม ซึ่งโครงการนี้เป็ นการศึกษาวิจยั เพื่อ
พัฒนาองค์ความรูท้ างด้านเซลล์ตน้ กาเนิ ดจากเนื้ อเยื่อฟัน โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการควบคุมภาวะความเป็ น
เซลล์ตน้ กาเนิ ด และการแปรสภาพเป็ นเซลล์สร้างกระดู ก ปัจจุบนั อยู่ ระหว่างการดาเนินงานในปี สุดท้าย
ผลการดาเนินงานตลอดระยะเวลา 4 ปี (2556 - 2559) มีความก้าวหน้าอยู่ในระดับดีมาก มีผลงานวิจ ยั ที่
ตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีมคี ุณภาพจานวนมาก ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เสนอให้มกี ารจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ เพือ่ นาข้อมูลมาต่อยอดผลงานวิจยั สาหรับการค้นหายีนหรือโปรตีน ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างกระดูกและฟันได้เหมาะสมต่อไป

งานประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on Metrology (Iconmet-2017)”
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนี เซีย
ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจยั แกนนา ประจาปี 2558 ได้รบั เชิญเป็ น Keynote Speaker ในหัวข้อ "Nanostructure and Its
Applications on Metrology" ของการประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on
Metrology (Iconmet-2017)” เป็ น การประชุม วิช าการที่เ กี่ ย วข้อ งกับ มาตรวิท ยาและการประยุ ก ต์ใ ช้
ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมสถาบันมาตรวิทยา ซึ่งเป็ นหน่ วยงานใน
สังกัด institute of Science (LIPI) ของประเทศอินโดนีเชีย เพือ่ นาประสบการณ์และความรูท้ ่ีได้มาพัฒนา
งานวิจยั ต่อไป

ต่ อ มา ในวัน ที่ 27 ตุ ล าคม 2560 ได้ร บั เชิ ญ ให้บ รรยายพิ เ ศษในหัว ข้อ "Nanoelectronic and
Nanophotonic“ ให้กบั นักศึกษาและคณาจารย์ของ Department of Electrical and Information
Technology, Universitas Gadjah Mada (UGM) เขตปกครองพิ เ ศษย็ อ กยาการ์ ต า ประเทศ
อินโดนีเซีย

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิตวิ รรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.พัทจารี พิจยเวทินท์ ดร.สิรกิ ญั จณ์ เนาวพันธ์
เอื้อเฟื้ อข้อมูล ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศ.ดร.สมชาย วงศ์วเิ ศษ ศ.ดร.ทพ.ประสิทธิ์ ภวสันต์ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

