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ผลงานวิจัยจากศูนย์ CERT คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

ดร.ศิริพงษ์ ปาลี ท างานวิจัยหัวข้อเรื่อง “Mitochondrial fission inhibitor attenuates brain 
mitochondrial dysfunction in pre-diabetic rats” เป็นการศึกษาผลการยับยั้งการเกิดกระบวนการ
ไมโตคอนเดรียฟิชชั่นต่อความสามารถในการเรียนรู้ จดจ า และการท างานของสมอง โดยพบว่าการยับยั้ง
กระบวนการไมโตคอนเดรียฟิชชันสามารถลดการสูญเสียความสามารถการเรียนรู้ จดจ าของหนูที่มีภาวะอ้วน
จากการเหนี่ยวน าด้วยอาหารไขมันสูงเป็นระยะเวลานาน ผ่านทางการลดความเสียหายของไมโตคอนเด รีย
ในสมองได้

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 นักวิจัยแกนน า
ปี 2558 ได้รับรางวัล Young Scientist Travel Award จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ศิริพงษ์ ปาลี
และนายชโยดม มณีโชติ

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการน าไป
ประยุกต์ใช้ทางคลินิกในผู้ป่วยภาวะอ้วนร่วมกับการสูญเสีย
ความสามารถในการเรียนรู้ จดจ า และเป็นองค์ความรู้ใหม่
ที่ อาจน า ไปสู่ การพัฒนาวิ ธีการรั กษาภาวะสูญเสี ย
ความสามารถในการเรียนรู้ จดจ าในอนาคต
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“กลุ่มวิจัยของ ศ.ดร.สิทธิชัย อัสสะบ ำรุงรัตน์ เข้ำร่วมเยี่ยมชมโรงงำน
กำรสกัดน  ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร”

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบ ารุงรัตน์ นักวิจัยแกนน า ประจ าปี 2560 พร้อมด้วย
นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ฐานเทคโนโลยีส าหรับการเลือกและพัฒนากระบวนการและ
ต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมส าหรับการผลิตอย่างยั ่งยืนของเชื ้อเพลิงทางเลือกบนฐานของไบโอรีไฟเนอรี ” 
เข้าเย่ียมชมกระบวนการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล ณ โครงการโรงงานสกัดน้ ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร 
มูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์เรียนรู ้ไบโอดีเซลชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื ่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาภาพรวมของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน 
ทั้งในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบ การเตรียมสารตั้งต้น การควบคุมปฏิกิริยาเคมี กระบวนการท าให้ผลิตภัณฑ์
บริสุทธิ์ ไปจนถึงการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 

นายชโยดม มณีโชติ นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัล 
Young Scientist และได้รับการคัดเลือกให้ เป็น 1  ใน 10  ของ
ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัล Masao Ito Memorial Award
จากงานวิจัยเรื่อง “Mitochondrial Fusion Promoter Attenuates 
Left Ventricular Dysfunction in Pre-Diabetic Rats” งานวิจัยนี้เป็น
การศึกษาผลของตัวกระตุ้นการฟิวชันของไมโตคอนเดรียต่อ
การท างานของหัวใจ เพื่อช่วยลดความผิดปกติและการสูญเสียการ
ท า งานของหั ว ใจที่ เ กิ ด ข้ึนในหนูที่ มี ภาวะ อ้ วนข้ อมู ลที่ ไ ด้
จากการศึกษาครั้งนี้จึง เป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้
ทางคลินิกในผู้ป่วยภาวะอ้วนได้ในอนาคต 

ผลงานวิจัยจากศูนย์ CERT คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น (ต่อ)
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ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลติผลการพิมพ์ คุณฐิติวรรณ เกดิสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิริกญัจณ์ เนาวพันธ์ คุณณัฐณิชา ศิรริัตน์
เอื้อเฟื้อข้อมูล ศ.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบ ารุงรัตน์

ประชำสัมพันธ์กำรรับข้อเสนอโครงกำรนักวิจยัแกนน ำ 

ประจ ำปี 2562

โครงการนักวิจัยแกนน า มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัย
ศักยภาพสูงเทียบเคียงระดับศาสตราจารย์ ให้สร้างกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง 
และสร้างสรรค์งานใหม่หรือต่อยอดจากความเชี่ยวชาญที่มี 
ภายใต้ขอบเขตการสนับสนุน
1.งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี หรือเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
2.งานวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ตอบโจทย์
ประเทศ สังคม และ/อุตสาหกรรมในอนาคต

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
สนับสนุน 2 กลุ่มวิจัย งบประมาณไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี

2 นักวิจัย คว้ำรำงวัล ในงำน ”วันนักประดิษฐ์ 2562”

เมื่อวันที่  2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน
วันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
ภายในงานประกอบด้วยการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้นทั้งในประเทศและนานาชาติ กว่า 1,500 ผลงาน 
โดยกลุ่มวิจัยของ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นักวิจัยแกนน า ประจ าปี 2561 ได้รับรางวัลการแสดงผลงานระดับดี 
จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ปริญญา เกียรติภาชัย จากงานวิจัยหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบเกลียวเพื่อการประหยัดพลังงาน” และนายชัยวัฒน์ จุมพลกุล จากงานวิจัยหัวข้อ 
“ของไหลนาโน นวัตกรรมใหม่ของของไหลท างาน”


