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ฉบับเดือนเมษายน 2562

ผลงานวิจัยจากศูนย์ CERT คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 28-31 มีนาคม 2562 งานประชุม “The 9th Federation of the Asian and Oceanian
Physiological Societies Congress (FAOPS2019)” ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
สาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) ภายใต้กลุ่มวิจัยของ ศ.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร นักวิจัยแกนนา
ปี 2558 ได้รับ รางวัล Young Scientist Travel Award จานวน 2 ท่า น ได้แ ก่ ดร.ศิริพ งษ์ ปาลี
และนายชโยดม มณีโชติ

ดร.ศิริพงษ์ ปาลี ทางานวิจัยหัวข้อเรื่อง “Mitochondrial fission inhibitor attenuates brain
mitochondrial dysfunction in pre-diabetic rats” เป็นการศึกษาผลการยับยั้งการเกิดกระบวนการ
ไมโตคอนเดรีย ฟิ ชชั่น ต่อ ความสามารถในการเรีย นรู้ จดจ า และการทางานของสมอง โดยพบว่า การยับ ยั้ ง
กระบวนการไมโตคอนเดรียฟิชชันสามารถลดการสูญเสียความสามารถการเรียนรู้ จดจาของหนูที่มีภาวะอ้วน
จากการเหนี่ ย วน าด้วยอาหารไขมั น สู ง เป็น ระยะเวลานาน ผ่านทางการลดความเสี ยหายของไมโตคอนเด รีย
ในสมองได้
ข้อมู ลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จึ งเป็นประโยชน์ต่อการนาไป
ประยุกต์ใช้ทางคลินิกในผู้ป่วยภาวะอ้วนร่วมกับการสูญเสีย
ความสามารถในการเรียนรู้ จดจา และเป็นองค์ความรู้ใหม่
ที่ อ าจน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาวิ ธี ก ารรั ก ษาภาวะสู ญ เสี ย
ความสามารถในการเรียนรู้ จดจาในอนาคต
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ผลงานวิจัยจากศูนย์ CERT คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น (ต่อ)
นายชโยดม มณี โ ชติ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก ได้ รั บ รางวั ล
Young Scientist และได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น 1 ใน 10 ของ
ผลงานวิ จัยยอดเยี่ ยม เพื่ อรั บรางวั ล Masao Ito Memorial Award
จากงานวิจัยเรื่อง “Mitochondrial Fusion Promoter Attenuates
Left Ventricular Dysfunction in Pre-Diabetic Rats” งานวิจัยนี้เป็น
การศึ ก ษาผลของตั ว กระตุ้ น การฟิ ว ชั น ของไมโตคอนเดรี ย ต่ อ
การทางานของหัวใจ เพื่อช่วยลดความผิดปกติและการสูญเสียการ
ท าง านของ หั ว ใจที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหนู ที่ มี ภ าวะ อ้ ว นข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้
ทางคลินิกในผู้ป่วยภาวะอ้วนได้ในอนาคต

“กลุ่มวิจัยของ ศ.ดร.สิทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ เข้ำร่วมเยี่ยมชมโรงงำน
กำรสกัดนำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร”
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบารุงรัตน์ นักวิจัยแกนนา ประจาปี 2560 พร้อมด้วย
นักวิจัย ในโครงการวิจัย เรื่อ ง “การประยุก ต์ใช้ฐานเทคโนโลยีสาหรับการเลือกและพัฒนากระบวนการและ
ต้น แบบที่เ ป็น นวัต กรรมส าหรับ การผลิต อย่า งยั ่ง ยืน ของเชื้อ เพลิง ทางเลือ กบนฐานของไบโอรีไ ฟเนอรี ”
เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ามันไบโอดีเซล ณ โครงการโรงงานสกัดน้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร
มูล นิธิช ัย พัฒ นา และศูน ย์เ รีย นรู ้ไ บโอดีเ ซลชุม ชน ศูน ย์ศ ึก ษาการพัฒ นาห้ว ยทรายอัน เนื ่อ งมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาภาพรวมของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่ดาเนินงานอยู่ในปัจจุบัน
ทั้งในส่ วนของการจั ดหาวัตถุดิบ การเตรียมสารตั้งต้น การควบคุมปฏิกิริยาเคมี กระบวนการทาให้ผลิ ตภัณฑ์
บริสุทธิ์ ไปจนถึงการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
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2 นักวิจัย คว้ำรำงวัล ในงำน ”วันนักประดิษฐ์ 2562”
เมื่ อ วั น ที่ 2-6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ที่ ผ่ า นมา ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) ได้ จั ด งาน
วันนักประดิษฐ์ ประจาปี 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
ภายในงานประกอบด้ ว ยการแสดงผลงานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ทั้ ง ในประเทศและนานาชาติ กว่ า 1,500 ผลงาน
โดยกลุ่มวิจัยของ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นักวิจัยแกนนา ประจาปี 2561 ได้รับรางวัลการแสดงผลงานระดับดี
จานวน 2 ท่ าน ได้แก่ ดร.ปริญญา เกียรติ ภาชัย จากงานวิจั ยหั วข้อ “การวิจั ยและพั ฒนานวัตกรรมอุ ปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบเกลียวเพื่อการประหยัดพลังงาน” และนายชัยวัฒน์ จุมพลกุล จากงานวิจัยหัวข้อ
“ของไหลนาโน นวัตกรรมใหม่ของของไหลทางาน”

ประชำสัมพันธ์กำรรับข้อเสนอโครงกำรนักวิจยั แกนนำ
ประจำปี 2562
โครงการนักวิจั ยแกนนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนนักวิจั ย
ศักยภาพสูงเทียบเคียงระดับศาสตราจารย์ ให้สร้างกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง
และสร้างสรรค์งานใหม่หรือต่อยอดจากความเชี่ยวชาญที่มี
ภายใต้ขอบเขตการสนับสนุน
1.งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี หรือเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
2.งานวิ จั ย และพั ฒ นาที่ มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ต อบโจทย์
ประเทศ สังคม และ/อุตสาหกรรมในอนาคต

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
สนับสนุน 2 กลุ่มวิจัย งบประมาณไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี
ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิติวรรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิริกญ
ั จณ์ เนาวพันธ์ คุณณัฐณิชา ศิรริ ัตน์
เอื้อเฟื้อข้อมูล ศ.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบารุงรัตน์

