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ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.โสพิศ วงศ์ค า และ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ จากสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย

เมื่ อวันที่  20-22 มิ ถุนายน 2562 ภายในงานประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แ ห่งชาติ  ครั้ งที่  2 1
ณ โรงแรมเดอะชายน์ พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลเกียรติยศ 
ในฐานะผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการวิจัยทางพันธุศาสตร์และชีววิทยาโมเลกุล แก่ ศ.ดร.โสพิศ วงศ์ค า
และในฐานะอุทิศตนท างานและเผยแพร่ความรู้ทางพันธุศาสตร์อย่างต่อเน่ือง และท าคุณประโยชน์ต่อประเทศ 
แก่ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ นักวิจัยแกนน า ประจ าปี 2557

นักวิจัยแกนน า ได้รับเกียรติเป็น Keynote Speaker ในงานประชุมวิชาการ 

Energy Security and Chemical Engineering Congress 2019 (ESChE 2019) 

งานประชุมวิชาการ Energy Security and Chemical Engineering Congress 2019 (ESChE 2019) 
จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 17-19 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยในสาขาพลังงานและวิศวกรรมเคมี โดยคร้ังนี้เน้นเร่ืองความมั่นคง
ด้านพลังงาน การพัฒนาท่ียั่งยืน และเทคโนโลยีสีเขียว  ภายในงาน ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบ ารุงรัตน์ นักวิจัยแกนน า 
ประจ าปี 2560 ได้รับเกียรติเป็น Keynote speaker ในการบรรยายหัวข้อ “Process design of integrated 
biorefinery in pulp and paper industry for sustainable development” เป็นการบรรยายเก่ียวกับ
การออกแบบกระบวนการส าหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ โดยรวมหลักการของ biorefinery เพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตท่ียั่งยืนและเพิ่มความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
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เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นพ.ปรีดา มาลาสิทธ์ิ นักวิจัยแกนน า ประจ าปี 2558 และคณะวิจัย 
จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่อง “Novel approaches for identification of dengue 
serotypes based on NS1 antigens: Paving the way to real-time epidemic surveillance & 
outbreak prediction” ณ ห้องประชุม 203 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ให้ เ กียรติ เป็นประธานกล่าว เปิดงาน วิทยากร ได้แ ก่ รศ .ดร.พญ.ปนิษฎี  อวิ รุทธ์นัน ท์ สั ง กัด 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.อภิญญา นิรมิตสันติพงศ์ สังกัด กรมควบคุมโรค 
ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์ สังกัด ไบโอเทค Dr.Alexander Edwards สังกัด University of Reading ภายในงาน
สัมมนามีการแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
ข้อมูลด้านระบาดวิทยาและการวินิจฉัยตามปกติของไข้เด็งก่ี การพัฒนาชุดตรวจโรคไข้เลือดออกท่ีแยกชนิด
ของไวรัสเด็งก่ีได้ทันที (DEN-STEP) ซึ่งใช้วิธีการ ELISA ท่ีอาศัยการท าปฏิกิริยาระหว่างโปรตีน NS1 
และแอนติบอดีท่ีจ าเพาะ รวมทั้ง แนวทางการประยุกต์ใช้ microcapillary ELISA ซึ่งเป็นหลักการห้องปฏิบัติการ
บนชิป (lab-on-a-chip) ในการตรวจวินิจฉัยเด็งก่ี ท่ีจะสามารถเพิ่มความไวและความรวดเร็วในการวินิจฉัยต่อไป

การเจรจาความร่วมมือกับ Mitsubishi Material Cormporation (MMC) 

จากประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mr.Shunichiro

Ishigami ตัวแทนจากบริษัท Mitsubishi Material Corporation (MMC) ได้เยี่ยมชมกิจกรรมวิจัยด้าน 
Nanoelectronics และ Nanophotonics ซึ่งมี ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการ 
งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารก่ึงตัวน า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัย แกนน า 
ประจ าปี 2558 โดยมี ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมวิจัยของ ศ.ดร.สมศักด์ิ 
ปัญญาแก้ว และผู้แทนของ สวทช. เข้าร่วมการเยี่ยมชมและร่วมหารือความร่วมมือของผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับควอนตัมนาโนของสารในกลุ่มแอนติโมนี

งานสัมมนาวิชาการไข้เลือดออก
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นักศึกษาระดับปรญิญาเอก จากศูนย์วิจัยและฝกึอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหวัใจ 

(CERT CENTER) คว้ารางวัลระดบัชาติ และระดบันานาชาติ

เมื่อวันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2562 ในงานประชุมวิชาการของ
องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) 
คร้ังท่ี 17 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น 
ทพญ. สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
ภายใต้โครงการนักวิจัยแกนน า ของ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) 
ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร นักวิจัยแกนน า ประจ าปี 2557
ได้รับรางวัล THE BEST ORAL PRESENTATION AWARD, 
DOCTORAL STUDENT/POSTDOCTORAL – RESEARCH
FELLOW/SCIENTIST CATEGORY จากการเสนอผลงานวิจัย
เร่ือง “Effects of Biotic Supplementations on Jawbone 
Properties in Obese-Insulin Resistant Rats”

และเมื่อวันท่ี 14-18 กรกฎาคม 2562 ในงานประชุม 
Alzheimer’s Association International Conference 
(AAIC 2019) ท่ี Los Angeles, USA ณ ท่ี Los Angeles 
สหรัฐอเมริกา นางสาวนภัสสรณ์ ไชยสิทธิ์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา ภายใต้โครงการนักวิจัยแกนน า 
ของ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร 
ได้รับรางวัล Student Poster Competition Winner จาก
ผลงานวิจัยเรื่อง “Gut dysbiosis initiates metabolic 
disturbance, cognitive decline, and microglial 
hyperactivity in high-fat-diet-induced obese rats” ใน
สาขา Basic and Translational Science ซึ่งเป็นนักศึกษา
ไทยเพียงคนเดียวท่ีได้รับรางวัลนี้ อีกท้ังงานวิจัยชิ้นนี้ ได้ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ Alzheimer's & Dementia ซึ่งมี Impact 
factor = 12.740
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เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการด้านการส่งเสริม
กลุ่มนักวิจัยแกนน า และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนน า 
พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการนักวิจัยแกนน า ประจ าปี 2557 โครงการวิจัย
เร่ือง “โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ  า และโรคทางไวรัสที่ส าคัญในประเทศไทย” ซึ่งมี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
เป็นหัวหน้าโครงการ และโครงการ NSTDA Chair Professor ประจ าปี 2556 โครงการวิจัยเร่ือง “การวิจัย
ต่อยอดด้านโรคติดเชื อชนิดเฉียบพลันและเรื อรังและโรคภูมิแพ้” ซึ่งมี ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยค าภา 
เป็นหัวหน้าโครงการ ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน
ของโครงการฯ และเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาโครงการวิจัย รวมท้ังแนวทางการน าผลงานวิจัยไปใช้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการด าเนินงานของโครงการวิจัยต่อไป

การประชุมตดิตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมโครงการ

นักวิจัยแกนน า และ NSTDA Chair Professor

โครงการ “โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ  า และโรคทางไวรัสที่ส าคัญในประเทศไทย” 

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ  า และไวรัสที่เป็นปัญหาในประเทศไทย เช่น ไวรัสตับอักเสบ 
โนโรไวรัส ไวรัสเด็งกี่ ไวรัสชิคุนกุนยา และไวรัสซิกา ไวรัส Measles ไวรัสโรคมือเท้าปาก ไวรัสไข้หวัดใหญ่ 
Respiratory Syncytial Virus ( RSV) แ ล ะ ไ ว รั ส ฮิ ว แ มนแพปพิ ล โ ลม า  (Human papillomavirus; HPV)
ตามสถานการณ์ของการระบาด และความส าคัญของโรคที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลผลการศึกษา
ทางด้านไวรัสวิทยา อาจสามารถน าไปสนับสนุนนโยบาย และแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขของ
ประเทศได้ในอนาคต

โครงการ “การวิจัยต่อยอดด้านโรคติดเชื อชนิดเฉียบพลันและเรื อรังและโรคภูมิแพ้”

เป็นการพัฒนาและทดสอบแอนติบอดีในระดับ GMP compliance facility ส าหรับการป้องกันและรักษา
โรคไข้หวัดใหญ่ โรคตับอักเสบ โรคภูมิแพ้ และโรคภูมิแพ้แมลงขาข้อ ซึ่งต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตแอนติบอดี
ดังกล่าว สามารถน าไปต่อยอดส าหรับการป้องกันและรักษาโรคด้านระบบภูมิคุ้มกันได้ในอนาคต
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ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลติผลการพิมพ์ คุณฐิติวรรณ เกดิสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิริกญัจณ์ เนาวพันธ์ คุณณัฐณิชา ศิรริัตน์
เอื อเฟื้อข้อมูล ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ศ.นพ.นิพนธ์ ฉัตรพากร ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบ ารุงรัตน์

การประชุมตดิตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมโครงการ

นักวิจัยแกนน า และ NSTDA Chair Professor (ต่อ)

และเมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกลุ่ม
นักวิจัยแกนน า และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการรองผู้อ านวยการ สวทช. และเลขานุการ
คณะกรรมการด้านการส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนน า พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย แพทย์ นักวิจัย 
และนักวิชาการด้านสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เยี่ยมชมโครงการ NSTDA Chair Professor ประจ าปี 2558 
โครงการ “การค้นหาและพัฒนาสารต้นแบบจากทรัพยากรราของไทย เพื่อความยั่งยืนในการค้นหายา” 
ซึ่งมี ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล เป็นหัวหน้าโครงการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรราของไทย เพื่อพัฒนาเป็น
สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมยา โดยคณะผู้วิจัยได้สร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้านสารต้นแบบที่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลัน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง 
โรคหอบหืด และโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง รวมทั้งอาจสามารถพัฒนาเป็นยาหรืออาหารใหม่ที่มีประสิทธิภาพลด
ไขมันในเลือด ลดคอเลสเตอรอลในเลือด และต้านอนุมูลอิสระได้ ขณะนี้โครงการได้พัฒนาวิธีการสังเคราะห์และ
ปรับปรุงโครงสร้างสารต้นแบบ รวมทั้งทดสอบฤทธิ์ในสัตว์ทดลอง นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาสารต้านเชื้อราก่อ
โรคข้าวและยางพารา ซึ่งอาจน าไปใช้ควบคุมโรคพืชให้กับเกษตรกร และช่วยลดปัญหาสารเคมีตกค้างใน
ธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ บริหารจัดการโดย สวทช.


