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เดือนมีนาคม 2561

นักวิจยั แกนนาและ NSTDA Chair Professor ประจาปี 2560
รับพระราชทานเกียรติบตั รในงาน NAC2018
เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิ น
เปิ ดการประชุ ม วิ ช าการประจ าปี สวทช. ครั้ง ที่ 14 (NSTDA Annual Conference 2018:
NAC2018) ภายใต้หวั ข้อ “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจยั ประเด็น มุ่งเน้น (Targeted R&D:
Tackling Thailand Challenges)” ซึ่ ง จัด ขึ้ น ระหว่ า งวัน ที่ 9–13 มี น าคม 2561 ณ อุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ในโอกาสนี้ได้พระราชทานเกียรติบตั รแก่ นักวิจยั ผูไ้ ด้รบั ทุน
NSTDA Chair Professor ประจาปี 2560 ได้แ ก่ ศ.ดร.สุ ท ธิ ช ัย อัส สะบ ารุงรัต น์ สัง กัด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโครงการ “การประยุกต์ใช้ฐานเทคโนโลยีสาหรับการ
เลือกและพัฒนากระบวนการและต้นแบบที่เป็ นนวัตกรรมสาหรับการผลิตอย่างยัง่ ยืน ของเชื้อเพลิง
ทางเลือกบนฐานของไบโอรีไฟเนอรี” และนักวิจยั ผูไ้ ด้รบั ทุนนักวิจยั แกนนา ประจาปี 2560 ได้แก่
ศ.ดร.มาโกโตะ โอกาวะ สังกัดสถาบันวิทยสิรเิ มธี จากโครงการ “วัสดุนาโนไฮบริดและการออกแบบ
ปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงประดิษฐ์” และ ดร.สุมาลี กาจรวงศ์ไพศาล สังกัดศูนย์พ นั ธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชี ว ภาพแห่งชาติ สานั กงานพัฒนาวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่งชาติ จาก
โครงการ “โครงการค้นหาเป้ าหมายยาใหม่และการพัฒนายาต้านมาลาเรียดื้อยา”

ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบารุงรัตน์ และคณะผูว้ ิจัย

ดร.สุมาลี กาจรวงศ์ไพศาล และคณะผูว้ ิจัย

ศ.ดร.มาโกโตะ โอกาวะ และคณะผูว้ ิจัย

เสวนา “ถอดประสบการณ์การบริหารกลุม่ วิจยั ขนาดใหญ่”
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ฝ่ ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจยั และโครงการ Chair Professor
Grants (ทุ น นั ก วิ จ ั ย แกนน า และ NSTDA Chair Professor) จั ด การ เสวนา เรื่ อง
“ถอดประสบการณ์ ก ารบริ ห ารกลุ่ม วิจ ยั ขนาดใหญ่ : แนวทางการพัฒ นาศัก ยภาพนัก วิจ ัย
(Mentoring New Scientist)” ณ ห้อ งประชุ ม ออดิ ท อเรี ย ม อาคารไบโอเทค อุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็ นนักวิจยั พี่เลี้ยง (Mentoring)
โดยนักวิจยั อาวุโสที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารกลุม่ วิจยั ขนาดใหญ่

ในการเสวนาได้รบั เกียรติจาก ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการรองผูอ้ านวยการ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) เป็ นประธาน และดาเนินรายการ
วิ ท ยากรร่ ว มเสวนา ได้แ ก่ ศ.ดร.วัช ระ กสิ ณ ฤกษ์ สัง กัด คณะเทคนิ ค การแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.ดร. โสพิศ วงศ์คา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ ดร. สุมาลี กาจรวงศ์ไพศาล สังกัดศู นย์พนั ธุ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สวทช. โดยมีผูค้ วามสนใจเข้าร่วมประชุม 127 คน
ท่านสามารถอ่าน/สรุปเสวนาได้ท่ี
https://www.nstda.or.th/nac/2018/images/13_Experience_Summary.pdf

งาน “ตอบโจทย์สงั คม โรคพิษสุนขั บ้า”
เมื่อวันที่ 20 มีน าคม 2561 ศู น ย์วิ ท ยาศาสตร์สุ ข ภาพโรคอุบ ตั ิ ใ หม่ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาโดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
นั ก วิ จ ยั แกนน า ประจ าปี 2556 จัด งานประชุ ม เรื่ อ ง “ตอบโจทย์ส งั คม โรคพิ ษ สุ นั ข บ้า ”
ณ อาคารภูมสิ ริ ิมงั คลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สงั คมรับรูส้ ถานการณ์
การระบาดและแนวทางในการควบคุมโรคด้วยวัคซีนและการลดประชากรสุนัขด้วยนวัตกรรมใหม่
เพือ่ ให้เกิดความตระหนักและความร่วมมือในทุกภาคส่วน

โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากรทีม่ คี วามเชี่ยวชาญมาบรรยายในเรื่องต่างๆ ดังนี้
• สถานการณ์ ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบนั โดย นพ.ธนรักษ์ ผลิพฒั น์ รองอธิบดีกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
• กลไกการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และแบบแผนปฏิบตั ิการใช้วคั ซีนและเซรุ่มขององค์การอนามัยโลก
โดย ศ.นพ.ธี ร ะวัฒ น์ เหมะจุ ฑ า หัว หน้า ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพโรคอุ บ ัติ ใ หม่
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
• นวัตกรรมการทาหมันหมาโดยไม่ตอ้ งผ่าตัด โดย ภญ.วรสุดา ยูงทอง ผูอ้ านวยการกองส่งเสริม
การประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• ประสบการณ์ จ ริ ง จากการ “ฉี ด ไข่ ห มาแบบการุ ณ ย์” โดย สพ.ญ.นัย นา อภิช าติ พ นั ธุ ์
สัตวแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญเทศบาลนครสมุทรปราการ

พิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจยั ครัง้ ที่ 24 มูลนิ ธิโทเร เพื่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 มูลนิ ธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาตร์ ประเทศไทย ได้จดั “พิธีมอบรางวัล
และเงินทุนช่วยเหลือการวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 24” ณ โรงแรมแอทธินี กรุงเทพฯ
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บคุ คล และหน่ วยงานที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยได้รบั เกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็ นประธานในพิธี พร้อมด้วย เอกอัครราชทูต
ญี่ป่ นุ ประจาประเทศไทย ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ และ มร.นิคคาคุ อาคิฮิโระ ประธาน
บริหาร บริษทั โทเรอินดัสตรีส ์ ประเทศญี่ป่ นุ

ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกลุ NSTDA Chair Professor ประจาปี 2558 ได้รบั รางวัลวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประเภทบุค คล ผลงานของท่ า นเกี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นาสารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพจาก
ทรัพ ยากรชี ว ภาพของไทย และการค้น หาสารผลิ ต ภัณ ฑ์ธ รรมชาติ จ ากพืช และเชื้ อราเพื่อ ใช้เ ป็ น
โครงสร้า งต้น แบบในการพัฒ นาเป็ นยาต้า นแบคที เ รี ย ต้า นมะเร็ ง และลดไขมัน ในเลื อ ด
ท่านได้ศึกษาวิจยั ปรับเปลีย่ นโครงสร้างของสารที่ผลิตโดยเชื้อราในปริมาณมากเพื่อเพิ่ มศักยภาพในการ
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หาวิธเี พาะเลี้ยงที่เหมาะสมเพือ่ เพิม่ ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และศึกษากลไก
การออกฤทธิ์ ข องสารต้น แบบ ท าให้ไ ด้ฐ านข้อ มู ล สารผลิต ภัณ ฑ์ธ รรมชาติ แ ละฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ
อันมีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการวิจยั ด้านการค้นหายาจากทรัพยากรทางชีวภาพต่อไป

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.วัชรินทร์ รุกขไชยศิรกิ ลุ

