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การแถลงข่าวและพิธลี งนามในสัญญาให้ทนุ นักวิจยั แกนนํ า ประจําปี 2561
เมือวันที 21 ธันวาคม 2561 สวทช. จัดงานแถลงข่าวและพิธีลงนามในสัญญาให้ทุน “โครงการนักวิจยั แกนนํา ประจําปี
2561” ณ ห้อ งประชุมโคลีเซียม โรงแรมแบงค็ อก มิดทาวน์ กรุ งเทพฯ ดร.ณรงค์ ศิ ริเลิศ วรกุล ผู อ้ าํ นวยการ สวทช.
ประกาศผลการพิจารณานักวิจยั แกนนํา ประจําปี 2561 ได้แก่

ศ.ดร.สมชาย วงศ์ วิ เ ศษ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า ธนบุ รี จาก
โครงการวิจยั เรือง “การพัฒ นากระบวนการถ่ ายเทความ
ร้อนสมัยใหม่สาํ หรับอุตสาหกรรมทีใช้ขบั เคลือนเศรษฐกิจ
เพืออนาคต” เพือการเพิมประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน
ของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน ทีสามารถนําไปใช้ได้จริงใน
อุ ตสาหกรรมต่ าง ๆ โดยเฉพาะอุ ตสาหกรรมเป้ าหมายที มี
ศักยภาพและขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศ

ศ.ดร.นพ.อภิว ฒ
ั น์ มุทิรางกู ร คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จากโครงการวิจยั เรือง “การพัฒนานวัตกรรมใหม่
ในทางการแพทย์ทีมีมูลค่ าและคุ ณค่ าสู ง: ฟืB นฟูภาพดีเอ็นเอโดย
โมเลกุลทีทําให้จีโนมเสถียร และการตรวจกรองมะเร็งจากโปรตีน
หรือ อาร์เอ็น เอในเม็ด เลือดขาว” เพือค้น คว้าทฤษฎีใหม่ทาง
วิท ยาศาสตร์ทีจะนํา ไปสู่ ก ารสร้า งนวัต กรรมใหม่ เ พือแก้ไ ข
ความชรา และการพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็ง เช่น มะเร็ง
เต้านม มะเร็งปอด จากโปรตีนหรืออาร์เอ็นเอในเม็ดเลือดขาว

ภายในงาน ศ.นพ.ประสิทธิ9 ผลิตผลการพิมพ์ รก. รอง ผพว. และเลขานุ การโครงการฯ ได้กล่าวรายงานความเป็ นมาและ
ผลงานของโครงการฯ และได้รบั เกีย รติจ าก ศ.ดร.ยงยุ ทธ ยุ ท ธวงศ์ อดีต รองนายกรัฐ มนตรี และทีปรึกษาอาวุ โ ส
ผูอ้ าํ นวยการ สวทช. และ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปญั ญาเลิศ รอง ปวท. กล่าวแสดงความยินดีแก่นกั วิจยั แกนนํา สําหรับพิธี
ลงนามในสัญญาให้ทุนฯ ระหว่าง สวทช. และต้นสังกัดนักวิจยั แกนนํา รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมริ ตั น อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม
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งานเสวนา “Disease X (โรคอะไรหว่า ?) - ลึกลับ อําพราง โรคติดเชื9อ”
เมือวันที 17 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศู นย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบตั ิใหม่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ (สวทช.) โดย ศ.นพ.ธี ร ะวัฒ น์ เหมะจุ ฑ า
นักวิจยั แกนนํา ประจําปี 2556 ได้จดั งานเสวนาวิชาการ : ตอบโจทย์สงั คม
โรคอุบตั ิใหม่/อุบตั ิซาํB เรือง “Disease X (โรคอะไรหว่า?) - ลึกลับ
อํา พราง โรคติด เชืBอ ” ณ ห้อ งดุ สิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุ สิตธานี
กรุ งเทพฯ ซึงได้รบั เกียรติจาก ศ.นพ.สุ ทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ม หาวิทยาลัย เป็ นประธานกล่า ว
เปิ ดงาน การจัดงานครังB นีB เพือให้ความรู ค้ วามเข้าใจเกียวกับโรค
ชนิ ดใหม่ทีมีฤทธิ9รา้ ยแรงเป็ น ภัยต่ อ โลกโดยมีการแพร่ ระบาดใน
ประเทศไทย และเป็ นโรคทีไม่เคยพบเห็นมาก่อน ยังไม่มกี ารค้นพบ
ยารักษา และเตรียมความพร้อมในระดับประชาชน ให้สามารถดูแล
ป้ องกันตัวเอง ครอบครัว และสังคม เพือลดการแพร่ ระบาดของ
โรคได้
ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ไข้อะไรหว่า? - Leptospirosis ในกรุงเทพฯ ซึมอะไร
หว่า? – Autoimmune / Viral encephalitis ผืนอะไรหว่า? – Leishmaniasis วิถที างในการ
ป้ องกันไวรัสจาก สัตว์ป่าและแมลง และ ในทีสุ ดก็พิชิตโรคพิษสุ นขั บ้าได้ และนําเสนอ
ผลงานวิจ ยั ภาพรวมภายใต้โครงการนักวิจ ยั แกนนํา ทีทีม วิจ ยั ได้ด าํ เนิ น การมาตลอด
ระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2561 วิทยากรร่วมการเสวนา ได้แก่ ศ.ดร.นพ.
เผด็จ สิรยิ ะเสถียร ศ.นพ.ชนพ ช่วงโชติ รศ.ดร.พญ.กนิษฐา ภัทรกุล ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ ์
เสรีม าศพัน ธุ ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ม หาวิทยาลัย ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริ ญ
ผศ.พิเศษ.พญ.อภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์ ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย พ.อ.หญิง จริยาณาฏ เกวี สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร รศ.ดร.ประทีป
ด้ว งแค คณะวนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ น.สพ.บุ ญ เลิ ศ ลําB เลิ ศ เดชา
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
นอกจากนีB ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกียวกับนวัตกรรมในการควบคุมยุงและแมลง แอพพลิเคชันโรคไข้นาํ โดยแมลง
(Thai Fever Risk Map) และข้อมูลเกียวกับค้างคาว และในช่วงท้ายของงานเสวนา ดร.ทวีศกั ดิ9 กออนันตกูล ประธาน
คณะกรรมการนักวิจยั แกนนํา และทีปรึกษาอาวุโส ผูอ้ าํ นวยการ สวทช. ได้ให้เกียรติกล่าวปิ ดงานเสวนา สามารถรับชม
คลิปข่าว ได้ที https://www.youtube.com/watch?v=NcG3syV8ZT0
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2018 VISTEC-Kyutech-CU Symposium on Applied Chemistry for Future
เมือวันที 6 ธันวาคม 2561 ศ.ดร.มาโกโตะ โอกาวะ จากสถาบันวิทยสิริเมธี และ ศ.ดร.สุทธิชยั อัสสะบํารุงรัตน์ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจยั แกนนํา ประจําปี 2560 พร้อมคณะนักวิจยั ร่วมกับ ศ.ดร. เทรุยูกิ นากะโตะ จากสถาบันเทคโนโลยี
แห่งคิวชู ประเทศญีปุ่น จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อ “The 2018 VISTEC-Kyutech-CU Symposium on Applied Chemistry for
Future” ณ สถาบันวิ ทยสิ ริ เมธี จังหวัดระยอง โดยมี ว ัตถุ ประสงค์ เพื อเผยแพร่ ผลงานวิ จ ัย และแลกเปลี ยนความรู ้
ด้า นตัว เร่ ง ปฏิกิริยาเชิง แสง วัสดุ น าโน และไบโอรีไฟเนอรี ในการประยุ กต์ใช้ง านวิจ ยั ด้า นเคมีเพืออนาคต เช่ น
การผลิตเชืBอเพลิงไฮโดรเจน ไบโอดีเซล วัสดุนาํ ไฟฟ้ า เป็ นต้น อีกทังB ยังเป็ นการสร้างเครือข่ายงานวิจยั ร่วมกันของ
นักวิจยั ทีเข้าร่วมงาน

การเผยแพร่ความรูด้ า้ นการแลกเปลีVยนความร้อน
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นักวิจยั แกนนํา ประจําปี 2556 ได้รบั เชิญไป
บรรยาย และเผยแพร่ ความก้า วหน้า และผลง านวิ จ ั ย ด้า น
การแลกเปลียนความร้อน เช่น การใช้ของเหลวนาโน ณ สาธารณรัฐ
เกาหลี ในระหว่างวันที 26 - 27 พฤศจิกายน 2561 ซึงมีหวั ข้อการบรรยาย
ได้แก่ หัวข้อ “Advances in Heat Transfer Enhancement” บรรยาย ณ
Chung Ang University และ Department of Mechanical
Engineering, Incheon National University และ หัวข้อ
“Convective Heat Transfer and Boiling of Nanofluids”
บรรยาย ณ Nuclear Safety and Design Division, Korea
Atomic Energy Research Institute (KAERI) มีผูส้ นใจเข้าร่วมฟัง
บรรยาย ประมาณ 50 คน จากการบรรยายในครังB นีB คาดว่ าจะเกิดความ
ร่วมมือทางด้าน Nuclear Safety and Design และ Heat Transfer
Enhancement ในอนาคต

Chung Ang University

Incheon National University

Korea Atomic Energy Research Institute
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The 4th ProBioRefine Workshop 2018
เมือวันที 13 - 14 ธันวาคม 2561 ศ.ดร.สุทธิชยั อัสสะบํารุงรัตน์ นักวิจยั แกนนํา
ประจําปี 2560 พร้อมคณะผูว้ จิ ยั ร่วมกับ Professor Dr. Rafiqul Gani ผูก้ ่อตังB เครือข่าย
ระดับนานาชาติ ProBioRefine จัดงานสัมมนาวิชาการ The 4th ProBioRefine 2018
ณ อาคารมหาจุ ฬ าลงกรณ์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย โดยกิ จ กรรมในงาน
ประกอบด้วยการบรรยายเชิงวิชาการจากผูท้ รงคุ ณวุฒิจากมหาวิทยาลัยทังB ใน
และต่ างประเทศ และตัว แทนภาคอุตสาหกรรมจากต่ า งประเทศ การเสวนา
แนวนโยบายการขับเคลือนอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีโดยผูแ้ ทนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน การแสดงผลงานโดยนิ สิต/นักศึ กษา และการเข้าเยียมชมหน่ ว ย
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับงานด้านไบโอรีไฟเนอรี ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โครงการสัมมนาในครังB นีB ได้รบั ความสนใจจาก
นักวิจยั และผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยมีผูเ้ ข้าร่วมงานทังB สิBน 188 คน
ซึงการจัดงานสัมมนาวิชาการในครังB นีB ได้รบั การสนับสนุ นหลักจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย PSE for SPEED สวทช. บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน) และ บริษทั นําB มันพืชปทุม จํากัด

ทีVปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ9 ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิตวิ รรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิรกิ ญั จณ์
เนาวพันธ์ เอื9อเฟื9 อข้อมูล ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศ.ดร.สุทธิชยั อัสสะบํารุงรัตน์ ศ.ดร.มาโกโตะ โอกาว่า
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วเิ ศษ

