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นักวิจยั แกนนำรับรำงวัลเกียรติยศ PTIT Distinguished Fellow Award
ขอแสดงความยินดีกบั ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นักวิจยั แกนนา ประจาปี 2553 ที่ได้รบั รางวัลเกียรติยศ PTIT Distinguished Fellow Award
ประจาปี พ.ศ. 2561 - 2562 โดยได้มกี ารมอบรางวัลเกียรติยศดังกล่าวในงานประจาปี ของสถาบัน
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ศ.ดร.สมชาติ เป็ นผูบ้ ุกเบิกการวิจยั ทางด้า นพลังงาน
ทดแทน โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการอบแห้ง
เน้น ที่เ มล็ด พืช และอาหาร ผลงานวิจ ยั ที่ผ่ า นมา
รวมทัง้ ผลงานภายใต้ทุ น นัก วิจ ัย แกนน า ได้แ ก่
การอบแห้ง ข้าวเปลือก ข้าวโพด และถัว่ เหลือ งโดย
วิธี ฟ ลู อิ ไ ดซ์เ บด การพัฒ นาเตาเผาแกลบแบบ
ไซโคลน การ พัฒ นาขนมขบเคี้ ยวไร้ น ้ า มั น
การพัฒ นากระบวนการผลิต ข้า วนึ่ ง และการเพิ่ ม
มูลค่าข้าว เป็ นต้น
การมอบรางวัลนี้ เพื่อ ยกย่ องและส่ งเสริ มบุคลากรในส่ วน
ราชการ สถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรม ซึ่งได้ปฏิบตั ิงาน
หรือก าลังปฏิบตั ิงานที่สนับสนุ นการพัฒนาและนวัตกรรมที่
เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น มูลนิธิ เพื่อสถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยได้
จัดตัง้ PTIT Awards (Petroleum Institute of Thailand Awards)
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2539 แบ่งเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ 1) PTIT Distinguished
Fellow 2) PTIT Fellow 3) PTIT Scholar 4) PTIT Laboratory/
Instructor และ 5) PTIT Innovation
เครดิตภาพโดย สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
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ประชำสัมพันธ์
กำรเยี่ยมชมโครงกำรกำรวิจยั และพัฒนำโปรตีน NS1
เพือ่ กำรประยุกต์ใช้ในโรคไข้เลือดออก
โครงการทุนนักวิจยั แกนนาจะจัดประชุมเยี่ยมชมโครงการ “การวิจยั แบบบูรณาการเพือ่ ค้นหา
ชุ ด ของสารบ่ ง ชี้ ท างชี ว ภาพชนิ ด ใหม่ ที่ น าไปสู่ ก ารประยุ ก ต์ใ ช้ก ับ การตรวจ วินิ จ ฉัย
การพยากรณ์ความรุนแรงของโรค และการรักษาผูป้ ่ วยไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิ ภาพ”
ซึ่ ง มี นพ.ปรี ด า มาลาสิ ท ธิ์ นัก วิ จ ัย แกนน า ประจ าปี 2558 เป็ นหัว หน้า โครงการ
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30–16.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยวิจยั โรคไข้เลือดออก
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน้ 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับฟังผล
การด าเนิ น งาน และแลกเปลี่ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า งกลุ่ ม ผู เ้ ชี่ ย วชาญและนัก วิ จัย
อันจะนาไปสู่ประโยชน์ต่อการดาเนินงานต่อไป
ขอบเขตงานวิจยั ของโครงการวิจยั นี้ ครอบคลุมการค้นหาตัว
บ่งชี้ทางชีวภาพใหม่ท่จี ะสามารถพยากรณ์ความรุน แรงของ
โรคไข้เลือดออก การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโปรตีน NS1
และการศึกษาอิพิโทปจาเพาะบนโปรตีน NS1 ที่จะนาไปสู่
การพัฒ นาชุ ด ตรวจพยากรณ์ ค วามรุ น แรงของโรคและ
การพัฒนาวัคซีนป้ องกันโรคไข้เลือดออกได้ในอนาคต

ที่ปรึกษำ ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิตวิ รรณ เกิดสมบุญ บรรณำธิกำร และออกแบบ ดร.สิรกิ ญั จณ์
เนาวพันธ์ เอื้อเฟื้ อข้อมูล ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

