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เดือนมกราคม 2561

พิธีมอบรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจาปี 2560
เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2561 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จดั พิธี
มอบ “รางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจาปี 2560” ให้แก่ ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูว่ ิวฒ
ั น์วงศ์ นักวิจยั
แกนน า ประจ าปี 2553 ณ ห้อ งประชุม สยามมกุฎ ราชกุม าร อาคารเฉลิม พระบารมี 50 ปี
ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ กรุงเทพฯ

รางวัลสมเด็จพระวันรัต เป็ นรางวัล ประจาปี ของแพทยสมาคมฯ เริ่มให้ตงั้ แต่ ปี พ.ศ. 2514
มอบให้แพทย์ท่ปี ฏิบตั ิงานด้านการแพทย์ท่ที าให้เกิดประโยชน์แก่ สงั คม และประเทศชาติอนั นา
ชื่อเสียงมาสู่วงการแพทย์ สมควรได้รบั การยกย่อง และเป็ นการเพิ่มพูนเกียรติภู มขิ องแพทย์
โดย ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่ววิ ฒั น์วงศ์ เป็ นแพทย์และนักระบาดวิทยาที่มคี วามรอบรูท้ งั้ ด้านการ
วิจยั และพัฒนา ใช้วชิ าแพทยศาสตร์มาสร้างประโยชน์ให้กบั สังคมไทยอย่างต่อเนื่ องกว่า 40 ปี
ทาให้วงวิชาการสาธารณสุขไทยได้รบั ความยอมรับอย่างกว้างขวางจากประเทศเพือ่ นบ้านในเอเซีย
เมือ่ เกิดปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านได้ใช้ความยอมรับทางวิชาการของตน
ระดมความร่วมมือข้ามวัฒนธรรม ติดตามช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุรุนแรง เพือ่ ฟื้ นฟู
สรรถนะทางจิตใจให้สามารถกลับคืนสู่สงั คมได้

พิธีมอบรางวัล
Clarivate Analytics Highly Cited Researchers 2017
เมื่อ วัน ที่ 10 มกราคม 2561 Clarivate Analytics ได้จ ดั พิธี ม อบรางวัล “2017 Highly
Cited Researchers” หรือ “นักวิจยั ที่ได้รบั การอ้างอิงผลงานสูงที่สุดของโลก ประจาปี 2560”
สาหรับประเทศไทย ให้แก่ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นักวิจยั แกนนา ประจาปี 2556 ในสาขา
Engineering ณ ห้อ ง Grand Petchburi Hall โรงแรมเดอะรี เ จ้น ท์ ชะอ า บี ช รี ส อร์ท
จ.เพชรบุรี โดยรางวัลดังกล่าวคัดเลือกจากนักวิจยั ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ไี ด้รบั การอ้างอิงสูงที่สุด 1% ของโลกในฐานข้อมูล Web of Science แยกตามสาขา
วิจยั 21 สาขา โดยวิเคราะห์จากจานวนผลงานที่ถูกอ้างอิงในช่วง 11 ปี ท่ผี ่านมา (พ.ศ. 2548
จนถึง พ.ศ. 2558) นอกจากนี้ รางวัล Highly Cited Researchers จาก Clarivate Analytics
ยังเป็ นส่วนสาคัญของการจัดอันดับ Academic Ranking of World Universities ซึ่งเป็ นการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยทีม่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ุดในโลก อีกด้วย

รายละเอียดเพิม่ เติม https://clarivate.com/hcr/

2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards
เมื่อวัน ที่ 10 มกราคม 2561 สานั กงานกองทุน สนับสนุ นการวิจยั (สกว.) จัดงาน นั กวิจ ยั รุ่ นใหม่ …
พบเมธีวิจยั อาวุโส สกว. ครัง้ ที่ 17 และการประชุมการปฏิรูปวิจยั และนวัตกรรมของประเทศไทยในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็ นประธานในงาน

ในงานได้มกี ารมอบรางวัล “TRF-OHEC Scopus Young Researcher Award” ในสาขา Health Sciences
ให้แก่ ผศ.ดร.วาสนา ปรัชญาสกุล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากโครงการวิจยั
เรื่อง “ภาวะอ้วนร่วมกับการพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจนส่งผลเร่งการสูญเสียการเรียนรูจ้ ดจาในเพศหญิง”
ผูร้ ่วมวิจยั ในโครงการของ ศ.นพ.ดร.นิ พนธ์ ฉัตรทิพากร นักวิจยั แกนนา ประจาปี 2557

งานวิจยั พบว่า ภาวะอ้วนเนื่องจากการรับประทานอาหารที่มไี ขมันสู ง เป็ นสาเหตุท่ที าให้เกิดภาวะดื้อต่อ
อินซูลนิ ทาให้เกิดการสูญเสียการทางานของไมโตคอนเดรีย ซึง่ เป็ นแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์ ส่งผลให้
เกิดการสู ญเสียการเรียนรู จ้ ดจา ในขณะที่การพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจน จากการตัดรังไข่หรื อจากภาวะ
หมดประจาเดือน ส่งผลทาให้เกิดการสูญเสียการเรียนรู จ้ ดจา และยังพบว่า กลุม่ ที่มภี าวะอ้วนร่วมกับการ
พร่องฮอร์โมนเอสโตรเจน จะเร่งการสูญเสียการทางานของสมอง และเพิม่ ความรุนแรงของการสูญเสียการ
เรียนรู จ้ ดจาได้มากกว่ากลุม่ ที่พร่องฮอร์โมนเอสโตรเจนเพียงอย่างเดียว หรือกลุ่มที่ อว้ นเพียงอย่างเดียว
ดังนัน้ การลดภาวะอ้วนจะทาให้ช่วยลดอันตรายทีเ่ กิดขึ้นจากภาวะอ้วนในเพศหญิงทีข่ าดฮอร์โมนเอสโตรเจนได้
----------------------------------------------------------ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิตวิ รรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.พัทจารี พิจยเวทินท์ ดร.สิรกิ ญั จณ์ เนาวพันธ์
เอื้อเฟื้ อข้อมูล ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่ววิ ฒั น์วงศ์ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วเิ ศษ ศ.นพ.ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

