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เมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2561 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชด าเนิน

เปิดการประชุมวิชาการประจ าปี สวทช . คร ั้งที่  14 (NSTDA Annual Conference 2018: 

NAC2018) ภายใตห้วัขอ้ “ตอบโจทยป์ระเทศไทยดว้ยงานวิจยัประเด็นมุ่งเน้น (Targeted R&D: 

Tackling Thailand Challenges)” ซึ่ งจ ัดขึ้ นระหว่ างว ันที่  9–13 มีนาคม 2561 ณ อุทยาน

วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทุมธานี ในโอกาสนี้ไดพ้ระราชทานเกยีรติบตัรแก ่นักวิจยัผูไ้ดร้บัทุน

NSTDA Chair Professor ประจ าปี 2560 ไดแ้ก่ ศ.ดร.สุทธิชัย อสัสะบ ารุงรตัน์ สงักดัคณะ

วิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จากโครงการ “การประยุกตใ์ชฐ้านเทคโนโลยสี าหรบัการ

เลอืกและพฒันากระบวนการและตน้แบบที่เป็นนวตักรรมส าหรบัการผลติอย่างย ัง่ยืนของเชื้อเพลงิ

ทางเลอืกบนฐานของไบโอรีไฟเนอรี” และนักวิจยัผูไ้ดร้บัทุนนักวิจยัแกนน า ประจ าปี 2560 ไดแ้ก ่

ศ.ดร.มาโกโตะ โอกาวะ สงักดัสถาบนัวิทยสริเิมธี จากโครงการ “วสัดุนาโนไฮบริดและการออกแบบ

ปฏกิิริยาการสงัเคราะหแ์สงประดษิฐ”์ และ ดร.สุมาลี ก าจรวงศไ์พศาล สงักดัศูนยพ์นัธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ จาก

โครงการ “โครงการคน้หาเป้าหมายยาใหมแ่ละการพฒันายาตา้นมาลาเรยีดื้อยา” 

นกัวจิยัแกนน าและ NSTDA Chair Professor ประจ าปี 2560 

รบัพระราชทานเกยีรติบตัรในงาน NAC2018

ศ.ดร.มาโกโตะ โอกาวะ และคณะผูว้ิจัย

ดร.สุมาลี ก าจรวงศ์ไพศาล และคณะผูว้ิจัยศ.ดร.สุทธชิัย อัสสะบ ารุงรัตน์ และคณะผูว้ิจัย



เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม 2561 ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจยั และโครงการ Chair Professor 

Grants ( ทุ นนัก วิจ ัย แกนน า  และ  NSTDA Chair Professor)  จ ัดก า ร เส วนา  เ รื่ อ ง 

“ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจยัขนาดใหญ่ : แนวทางการพฒันาศักยภาพนักวิจ ัย 

(Mentoring New Scientist)” ณ หอ้งประชุมออดิทอเรียม อาคารไบโอเทค อุทยาน

วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นนักวิจยัพี่เลี้ยง (Mentoring)

โดยนักวิจยัอาวโุสที่มีประสบการณ์ทางดา้นการบรหิารกลุม่วิจยัขนาดใหญ่ 

ในการเสวนาไดร้บัเกียรติจาก ศ.นพ.ประสิทธิ์  ผลติผลการพมิพ ์รกัษาการรองผูอ้  านวยการ

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธาน และด าเนินรายการ 

วิทยากร ร่วมเสวนา ได แ้ ก่  ศ .ดร .ว ัชระ กสิณฤกษ์ ส ังก ัดคณะเทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ศ.ดร. โสพศิ วงศ์ค า สงักดัคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

และ ดร. สุมาล ีก าจรวงศ์ไพศาล สงักดัศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ

สวทช. โดยมผูีค้วามสนใจเขา้ร่วมประชมุ 127 คน

ท่านสามารถอ่าน/สรุปเสวนาไดท้ี่

https://www.nstda.or.th/nac/2018/images/13_Experience_Summary.pdf

เสวนา “ถอดประสบการณ์การบรหิารกลุม่วจิยัขนาดใหญ่”



เมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 2561 ศูนยว์ิทยาศาสตรส์ุขภาพโรคอุบตัิใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั น าโดย ศ.นพ.ธีระวฒัน์ เหมะจุฑา 

นักวิจยัแกนน า ประจ าปี 2556 จดังานประชุมเรื่อง “ตอบโจทย์สงัคม โรคพิษสุนัขบ ้า” 

ณ อาคารภูมสิริิมงัคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ มวีตัถปุระสงคเ์พื่อใหส้งัคมรบัรูส้ถานการณ์

การระบาดและแนวทางในการควบคุมโรคดว้ยวคัซีนและการลดประชากรสุนัขดว้ยนวตักรรมใหม่

เพือ่ใหเ้กดิความตระหนกัและความร่วมมอืในทกุภาคส่วน

โดยไดร้บัเกยีรตจิากวทิยากรทีม่คีวามเชี่ยวชาญมาบรรยายในเรื่องต่างๆ ดงันี้

• สถานการณ์ระบาดของโรคพิษสุนัขบา้ในปจัจุบนั โดย นพ.ธนรกัษ ์ผลพิฒัน ์รองอธิบดีกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

• กลไกการเกิดโรคพษิสุนัขบา้ และแบบแผนปฏิบตัิการใชว้คัซีนและเซรุ่มขององคก์ารอนามยัโลก 

โดย  ศ .นพ .ธี ร ะว ัฒน์ เหมะจุฑา  ห ัวหน ้า ศูนย์วิทยาศาสตร์ สุ ขภาพโรคอุบ ัติ ใหม ่

คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย

• นวตักรรมการท าหมนัหมาโดยไม่ตอ้งผ่าตดั โดย ภญ.วรสุดา ยูงทอง ผูอ้  านวยการกองส่งเสริม

การประกอบการผลติภณัฑสุ์ขภาพ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

• ประสบการณ์จริงจากการ “ฉีดไข่หมาแบบการุณย์” โดย สพ.ญ.นัยนา อภิชาติพนัธุ ์

สตัวแพทยผู์เ้ชี่ยวชาญเทศบาลนครสมทุรปราการ

งาน “ตอบโจทยส์งัคม โรคพษิสนุขับา้”



พธิีมอบรางวลัและเงินทุนช่วยเหลือการวิจยั คร ัง้ที่ 24 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริม

วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย ประจ าปี 2560

เมื่อวนัที่ 9 มนีาคม 2561 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาตร ์ประเทศไทย ไดจ้ดั “พิธีมอบรางวลั

และเงนิทนุช่วยเหลือการวิจยัดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คร ัง้ที่ 24” ณ โรงแรมแอทธินี กรุงเทพฯ 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บคุคล และหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

โดยไดร้บัเกยีรตจิาก พลเอกสุรยุทธ ์จลุานนท ์องคมนตรี เป็นประธานในพธิี พรอ้มดว้ย เอกอคัรราชทูต

ญี่ปุ่ น ประจ าประเทศไทย ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ ์ประธานมูลนิธิฯ  และ มร.นิคคาคุ อาคิฮิโระ ประธาน

บรหิาร บรษิทัโทเรอนิดสัตรสี ์ประเทศญี่ปุ่ น 

ศ.ดร.วชัรนิทร ์รุกขไชยศิริกลุ NSTDA Chair Professor ประจ าปี 2558 ไดร้บัรางวลัวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี ประเภทบุคคล ผลงานของท่านเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก

ทรพัยากรชีวภาพของไทย และการคน้หาสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติจากพืชและเช้ือราเพื่อใช้เป็น

โครงสร ้างต ้นแบบในการพ ัฒนาเป็นยาต ้านแบคทีเรีย  ต ้านมะเร็ง  และลดไขมันในเลือด 

ท่านไดศึ้กษาวจิยัปรบัเปลีย่นโครงสรา้งของสารที่ผลติโดยเชื้อราในปริมาณมากเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

ออกฤทธิ์ทางชวีภาพ หาวธิเีพาะเลี้ยงที่เหมาะสมเพือ่เพิม่ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชวีภาพ และศึกษากลไก

การออกฤทธิ์ ของสารตน้แบบ ท าใหไ้ดฐ้านขอ้มูลสารผลิตภณัฑ์ธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ 

อนัมปีระโยชนอ์ย่างยิง่ต่อการวจิยัดา้นการคน้หายาจากทรพัยากรทางชวีภาพต่อไป

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

เอื้อเฟ้ือขอ้มูล ศ.นพ.ธรีะวฒัน์ เหมะจฑุา ศ.ดร.วชัรนิทร์ รุกขไชยศิรกิลุ


