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ค้นพบวิธีรกั ษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบาบัดยีนเป็ นครัง้ แรกของโลก
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ร่ ว มกับ สถานเอกอัค รราชทู ต ฝรัง่ เศสประจ าประเทศไทย จัด งานแถลงข่ า วเรื่ อ ง
“การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบาบัดยีนเป็ นครัง้ แรกของโลก”
โดย ศ.นพ.สุรเดช หงส์องิ นักวิจยั แกนนาประจาปี 2559 ผศ.นพ.อุษณรัสมิ์ อนุ รฐั พันธ์ ผูร้ ่วม
วิ จ ยั ในโครงการ และ ศ.เกีย รติ คุ ณ นพ.สุ ท ศั น์ ฟู่ เจริญ นั ก วิ จ ยั แกนน า ประจ าปี 2554
ร่วมมือ กับ Professor Philippe Leboulch ทีมแพทย์และนักวิจยั จาก University of Paris และ
Harvard Medical School ในการนาสเต็มเซลล์ของผูป้ ่ วยมาตัดต่อยีนร่วมกับยีนใหม่ท่สี ร้างขึ้น
ในหลอดทดลอง หลังจากนัน้ นาสเต็มเซลล์ของผูป้ ่ วยทีต่ ดั ต่อยีนแล้วมาปลูกถ่ายในร่างกายผูป้ ่ วย
จากการทดลองในผูป้ ่ วย 22 คน ในจานวนนี้เป็ นคนไทย 4 คน ประสบความสาเร็จในการรัก ษา
โรคธาลัสซีเมียให้หายขาด โดยผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งเข้ารับการถ่ายเลือดอีก วิธีน้ ีจะมีผลข้างเคียงน้อยลง
นับ เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ในการขยายโอกาสการรัก ษาไปยัง โรคที่ เ กิ ด จากพัน ธุ ก รรมอื่ น ๆ ได้
ผลการวิจยั ดังกล่าวได้รบั การตีพมิ พ์ใน The New England Journal of Medicine ซึ่งเป็ น
วารสารทางการแพทย์ทม่ี ชี ่อื เสียงในระดับนานาชาติ ฉบับวันที่ 19 เมษายน 2561

ขอแสดงความยินดีกบั นักวิจยั ทุน Chair Professor Grants ในโอกาส
ได้รบั พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุ ษฎีม าลา เข็ ม ศิ ล ปวิ ทยา ประจาปี 2560
สาขาเกษตรศาสตร์ แก่ ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ NSTDA Chair Professor ประจาปี 2554
สาขาแพทยศาสตร์ แก่ ศ.นพ.ธี ร ะวัฒ น์ เหมะจุ ฑ า นั ก วิ จ ยั แกนน า ประจ าปี 2556 และ
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิ พนธ์ ฉัตรทิพากร นักวิจยั แกนนา ประจาปี 2557 ณ พระที่นงั ่
อัมพรสถาน กรุงเทพฯ

เหรีย ญดุษฎีมาลา เข็มศิ ลปวิท ยา เป็ น เหรีย ญที่พ ระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ห วั
ทรงสร้างให้เป็ นเครื่องราชอิสริย าภรณ์ อันหมายถึงเครื่อ งประดับ เกีย รติย ศอัน ยิ่งใหญ่ ของ
พระราชา และทรงจัดไว้ในกลุม่ เหรียญสาหรับพระราชทานเป็ นบาเหน็จกล้าหาญ เพื่อพระราชทาน
แก่ผูใ้ ช้ความกล้าหาญทางปัญญาความรูใ้ ห้เป็ นคุณแก่แผ่นดิน เป็ นผูม้ คี วามสามารถในศิลปวิทยา
สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็ นพิเศษ ทัง้ ยังเป็ นการสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนา
วิชาความรูเ้ พือ่ ปรับปรุงประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

การหารือแนวทางความเป็ นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
เพือ่ พัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศ.ดร.วัช รินทร์ รุกขไชยศิ ริกุล NSTDA Chair Professor
ประจาปี 2558 ร่วมประชุมหารือแนวทางความเป็ นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์
ทางชี วภาพเพื่อพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี การประชุมดังกล่าวจัดโดย ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพ
การวิจยั สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
รายงานผลการด าเนิ น งานในด้า นการพัฒ นาคุ ณ ภาพการวิจ ยั ระหว่ า ง สวทช . และ อย.
จากการหารือ สารออกฤทธิ์ท างชีว ภาพนี้ อาจน าไปพัฒ นาเป็ น ผลิต ภัณฑ์อ าหารใหม่ต่ อ ไป
ได้ใ นอนาคต ทัง้ นี้ ค วรเตรี ย มข้อ มูล เพิ่ม เติ ม ด้า นการประเมิน ความปลอดภัย อาห ารใหม่
เช่น การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ และการทดสอบการปนเปื้ อน เป็ นต้น เพือ่ ใช้ประกอบการวิจยั
และพัฒนาต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน และเวลา

หัวข้อ

สถานที่

25 มิถนุ ายน 2561
เวลา 8.00- 17.00 น.

The 16th International Neurologic and Cardiac
Electrophysiology Symposium (NCES)
(ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ และ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร )

ห้องประชุมดอยสุเทพ 1-2
โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การประชุมโครงการ Chair Professor Grants ประจาปี 2561

ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 7
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์
แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิต้ ี
เซ็นเตอร์ จ.ระยอง

28-30 มิถนุ ายน 2561

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิตวิ รรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.พัทจารี พิจยเวทินท์ ดร.สิรกิ ญั จณ์ เนาวพันธ์
เอื้อเฟื้ อข้อมูล ศ.นพ.สุรเดช หงส์องิ คุณวรรณิพา ทองสิมา คุณสุขฤทัย พันศิรพิ ฒั น์ คุณสุพตั รา ละออรัตนศักดิ์

