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การแถลงข่าวและพธิลีงนามในสญัญาใหท้นุนักวจิยัแกนนํา ประจาํปี 2561
เมื�อวนัที� 21 ธนัวาคม 2561 สวทช. จดังานแถลงข่าวและพิธีลงนามในสญัญาใหทุ้น “โครงการนกัวิจยัแกนนาํ ประจาํปี 
2561” ณ หอ้งประชุมโคลีเซี�ยม โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพฯ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผูอ้าํนวยการ สวทช. 
ประกาศผลการพจิารณานกัวจิยัแกนนาํ ประจาํปี 2561 ไดแ้ก่ 

ภายในงาน ศ.นพ.ประสทิธิ9 ผลติผลการพมิพ ์รก. รอง ผพว. และเลขานุการโครงการฯ ไดก้ล่าวรายงานความเป็นมาและ
ผลงานของโครงการฯ และไดร้บัเกียรติจาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรฐัมนตรี และที�ปรึกษาอาวุโส 
ผูอ้าํนวยการ สวทช. และ ดร.นพ.ปฐม สวรรคป์ญัญาเลศิ รอง ปวท. กล่าวแสดงความยนิดีแก่นกัวจิยัแกนนาํ สาํหรบัพธิี
ลงนามในสญัญาใหทุ้นฯ ระหว่าง สวทช. และตน้สงักดันกัวจิยัแกนนาํ รศ.ดร.ศกัรินทร ์ภูมริตัน อธิการบดีมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีและ ศ.นพ.เกยีรต ิรกัษรุ่์งธรรม รองอธกิารบดจีฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ร่วมลงนาม

ศ.ดร.นพ.อภิวฒัน์ มุทิรางกูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จากโครงการวจิยัเรื�อง “การพฒันานวตักรรมใหม่
ในทางการแพทยท์ี�มีมูลค่าและคุณค่าสูง: ฟืB นฟูภาพดีเอ็นเอโดย
โมเลกุลที�ทาํใหจ้ีโนมเสถียร และการตรวจกรองมะเร็งจากโปรตีน
หรืออารเ์อ็นเอในเม็ดเลือดขาว” เพื�อคน้ควา้ทฤษฎีใหม่ทาง
วิทยาศาสตร์ที�จะนําไปสู่การสรา้งนวตักรรมใหม่เพื�อแกไ้ข
ความชรา และการพฒันาการตรวจคดักรองมะเร็ง เช่น มะเร็ง
เตา้นม มะเรง็ปอด จากโปรตนีหรอือารเ์อน็เอในเมด็เลอืดขาว

ศ .ดร .สมช าย  ว งศ์วิ เ ศษ  คณะวิศ วกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาล ัย เทคโนโลยีพระจอมเกล า้ธนบุ รี  จ าก
โครงการวิจยัเรื�อง “การพฒันากระบวนการถ่ายเทความ
รอ้นสมยัใหม่สาํหรบัอุตสาหกรรมที�ใชข้บัเคลื�อนเศรษฐกิจ
เพื�ออนาคต” เพื�อการเพิ�มประสทิธภิาพการถ่ายเทความรอ้น
ของอุปกรณ์แลกเปลี�ยนความรอ้น ที�สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายที�มี
ศกัยภาพและขบัเคลื�อนเศรษฐกจิของประเทศ



ภายในงานมกีารเสวนาในหวัขอ้ต่างๆ ไดแ้ก่ ไขอ้ะไรหว่า? - Leptospirosis ในกรุงเทพฯ ซมึอะไร
หว่า? – Autoimmune / Viral encephalitis ผื�นอะไรหว่า? – Leishmaniasis วถิทีางในการ
ป้องกนัไวรสัจาก สตัวป่์าและแมลง และ ในที�สุดก็พิชิตโรคพิษสุนขับา้ได ้และนําเสนอ
ผลงานวิจยัภาพรวมภายใตโ้ครงการนักวิจยัแกนนํา ที�ทีมวิจยัไดด้าํเนินการมาตลอด
ระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2561 วทิยากรร่วมการเสวนา ไดแ้ก่ ศ.ดร.นพ.
เผดจ็ สริยิะเสถยีร ศ.นพ.ชนพ ช่วงโชต ิรศ.ดร.พญ.กนิษฐา ภทัรกุล ผศ.ดร.นพ.อมรพนัธุ ์
เสรีมาศพนัธุ์  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ 
ผศ.พิเศษ.พญ.อภิญญเ์พ็ญ สาระยา วสนัติวงศ ์ดร.สุภาภรณ์ วชัรพฤษาดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์
สภากาชาดไทย พ.อ.หญิง จริยาณาฏ เกวี สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร รศ.ดร.ประทีป 
ดว้งแค คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ น.สพ.บุญเลิศ ล ํBา เลิศเดชา 
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

งานเสวนา “Disease X (โรคอะไรหว่า ?) - ลกึลบั อาํพราง โรคติดเชื9 อ”
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เมื�อวนัที� 17 ธนัวาคม 2561 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ศูนยว์ิทยาศาสตรสุ์ขภาพโรคอุบตัิใหม ่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกบั สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศ.นพ.ธีระวฒัน์ เหมะจุฑา 
นกัวจิยัแกนนาํ ประจาํปี 2556 ไดจ้ดังานเสวนาวชิาการ : ตอบโจทยส์งัคม
โรคอุบตัิใหม่/อุบตัิซ ํ Bา เรื�อง “Disease X (โรคอะไรหว่า?) - ลกึลบั 
อาํพราง โรคติดเชืB อ” ณ หอ้งดุสิตธานี ฮอลล ์โรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพฯ ซึ�งไดร้บัเกียรติจาก ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วชัรสินธุ คณบด ี
คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน การจดังานคร ัBงนีB  เพื�อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัโรค
ชนิดใหม่ที�มีฤทธิ9รา้ยแรงเป็นภยัต่อโลกโดยมีการแพร่ระบาดใน
ประเทศไทย และเป็นโรคที�ไม่เคยพบเหน็มาก่อน ยงัไม่มกีารคน้พบ
ยารกัษา และเตรียมความพรอ้มในระดบัประชาชน ใหส้ามารถดูแล
ป้องกนัตวัเอง ครอบครวั และสงัคม เพื�อลดการแพร่ระบาดของ
โรคได ้

นอกจากนีB  ยงัมกีารจดัแสดงนิทรรศการเกี�ยวกบันวตักรรมในการควบคุมยุงและแมลง แอพพลเิคชนัโรคไขน้าํโดยแมลง 
(Thai Fever Risk Map) และขอ้มลูเกี�ยวกบัคา้งคาว และในช่วงทา้ยของงานเสวนา ดร.ทวศีกัดิ9 กออนนัตกูล ประธาน
คณะกรรมการนกัวิจยัแกนนํา และที�ปรึกษาอาวุโส ผูอ้าํนวยการ สวทช. ไดใ้หเ้กียรติกล่าวปิดงานเสวนา สามารถรบัชม
คลปิขา่ว ไดท้ี� https://www.youtube.com/watch?v=NcG3syV8ZT0



2018 VISTEC-Kyutech-CU Symposium on Applied Chemistry for Future 
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เมื�อวนัที� 6 ธนัวาคม 2561 ศ.ดร.มาโกโตะ โอกาวะ จากสถาบนัวทิยสิริเมธี และ ศ.ดร.สุทธิชยั อสัสะบาํรุงรตัน ์จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั นกัวจิยัแกนนาํ ประจาํปี 2560 พรอ้มคณะนกัวจิยั ร่วมกบั ศ.ดร. เทรุยูกิ นากะโตะ จากสถาบนัเทคโนโลย ี
แห่งคิวชู ประเทศญี�ปุ่ น จดัการประชุมวชิาการในหวัขอ้ “The 2018 VISTEC-Kyutech-CU Symposium on Applied Chemistry for 
Future” ณ สถาบนัวิทยสิริ เมธี  จ ังหว ัดระยอง โดยมีว ัตถุประสงค์เพื�อเผยแพร่ผลงานวิจ ัย และแลกเปลี�ยนความรู ้
ดา้นตวัเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง วสัดุนาโน และไบโอรีไฟเนอรี ในการประยุกตใ์ชง้านวิจยัดา้นเคมีเพื�ออนาคต เช่น 
การผลติเชืBอเพลิงไฮโดรเจน ไบโอดีเซล วสัดุนาํไฟฟ้า เป็นตน้ อีกท ัBงยงัเป็นการสรา้งเครือข่ายงานวิจยัร่วมกนัของ
นกัวจิยัที�เขา้ร่วมงาน

การเผยแพรค่วามรูด้า้นการแลกเปลีVยนความรอ้น 
ศ.ดร.สมชาย วงศว์ิเศษ นกัวิจยัแกนนาํ ประจาํปี 2556 ไดร้บัเชิญไป
บรรย าย  และ เผยแพ ร่คว ามก ้า วหน ้า แล ะผลง านวิ จ ัยด ้า น
การแลกเปลี�ยนความรอ้น เช่น การใชข้องเหลวนาโน ณ สาธารณรฐั
เกาหล ีในระหว่างวนัที� 26 - 27 พฤศจิกายน 2561 ซึ�งมหีวัขอ้การบรรยาย 
ไดแ้ก่ หวัขอ้ “Advances in Heat Transfer Enhancement” บรรยาย ณ 
Chung Ang University และ Department of Mechanical 
Engineering, Incheon National University และ หวัขอ้ 
“Convective Heat Transfer and Boiling of Nanofluids” 
บรรยาย ณ Nuclear Safety and Design Division, Korea 
Atomic Energy Research Institute (KAERI) มผูีส้นใจเขา้ร่วมฟงั
บรรยาย ประมาณ 50 คน จากการบรรยายในคร ัBงนีB  คาดว่าจะเกิดความ
ร่วมมอืทางดา้น Nuclear Safety and Design และ Heat Transfer 
Enhancement ในอนาคต

Chung Ang University

Incheon National University

Korea Atomic Energy Research Institute



ทีVปรกึษา ศ.นพ.ประสทิธิ9 ผลติผลการพมิพ ์ คุณฐติวิรรณ เกิดสมบญุ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สริกิญัจณ ์
เนาวพนัธ ์ เอื9อเฟื9 อขอ้มูล ศ.นพ.ธีระวฒัน ์ เหมะจฑุา ศ.ดร.สุทธิชยั อสัสะบาํรุงรตัน ์ ศ.ดร.มาโกโตะ โอกาว่า 
ศ.ดร.สมชาย วงศว์เิศษ
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The 4th ProBioRefine Workshop 2018

เมื�อวนัที� 13 - 14 ธนัวาคม 2561 ศ.ดร.สุทธชิยั อสัสะบาํรุงรตัน ์นกัวจิยัแกนนาํ 
ประจาํปี 2560 พรอ้มคณะผูว้จิยั ร่วมกบั Professor Dr. Rafiqul Gani ผูก่้อต ัBงเครือข่าย
ระดบันานาชาต ิProBioRefine จดังานสมัมนาวชิาการ The 4th ProBioRefine 2018 
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยกิจกรรมในงาน
ประกอบดว้ยการบรรยายเชิงวิชาการจากผูท้รงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลยัท ัBงใน
และต่างประเทศ และตวัแทนภาคอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ การเสวนา
แนวนโยบายการขบัเคลื�อนอตุสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีโดยผูแ้ทนจากภาครฐัและ
ภาคเอกชน การแสดงผลงานโดยนิสิต/นกัศึกษา และการเขา้เยี�ยมชมหน่วย
งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบังานดา้นไบโอรีไฟเนอรี ณ สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) โครงการสมัมนาในคร ัBงนีB  ไดร้บัความสนใจจาก
นกัวจิยัและผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยมผูีเ้ขา้ร่วมงานท ัBงสิBน 188 คน 
ซึ�งการจดังานสมัมนาวชิาการในคร ัBงนีB  ไดร้บัการสนบัสนุนหลกัจากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั PSE for SPEED สวทช. บริษทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จาํกดั 
(มหาชน) และ บรษิทั นํBามนัพชืปทมุ จาํกดั


