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ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คา และ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ จากสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
เมื่ อ วั น ที่ 20-22 มิ ถุ น ายน 2562 ภายในงานประชุ ม วิ ช าการพั น ธุ ศ าสตร์ แ ห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 21
ณ โรงแรมเดอะชายน์ พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลเกียรติยศ
ในฐานะผู้ท าคุณ ประโยชน์ด้ า นการวิ จั ย ทางพัน ธุศ าสตร์แ ละชีว วิ ท ยาโมเลกุล แก่ ศ.ดร.โสพิศ วงศ์ ค า
และในฐานะอุทิศตนทางานและเผยแพร่ความรู้ทางพันธุศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และทาคุณประโยชน์ต่อประเทศ
แก่ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ นักวิจัยแกนนา ประจาปี 2557

นักวิจัยแกนนา ได้รับเกียรติเป็น Keynote Speaker ในงานประชุมวิชาการ
Energy Security and Chemical Engineering Congress 2019 (ESChE 2019)
งานประชุมวิชาการ Energy Security and Chemical Engineering Congress 2019 (ESChE 2019)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย วัตถุ ประสงค์ ของการจัด งาน
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยในสาขาพลังงานและวิศวกรรมเคมี โดยครั้งนี้เน้นเรื่องความมั่นคง
ด้านพลังงาน การพัฒนาที่ยั่งยืน และเทคโนโลยีสีเขียว ภายในงาน ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบารุงรัตน์ นักวิจัยแกนนา
ประจาปี 2560 ได้รับเกียรติเป็น Keynote speaker ในการบรรยายหัวข้อ “Process design of integrated
biorefinery in pulp and paper industry for sustainable development” เป็นการบรรยายเกี่ยวกับ
การออกแบบกระบวนการสาหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ โดยรวมหลักการของ biorefinery เพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตที่ยั่งยืนและเพิ่มความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
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การเจรจาความร่วมมือกับ Mitsubishi Material Cormporation (MMC)
จากประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mr.Shunichiro
Ishigami ตัวแทนจากบริษัท Mitsubishi Material Corporation (MMC) ได้เยี่ยมชมกิจกรรมวิจัยด้าน
Nanoelectronics และ Nanophotonics ซึ่ง มี ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการ
งานวิจัยสิ่ง ประดิษฐ์สารกึ่ง ตัวนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัย แกนนา
ประจาปี 2558 โดยมี ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมวิจัยของ ศ.ดร.สมศักดิ์
ปัญ ญาแก้ ว และผู้ แทนของ สวทช. เข้ า ร่ ว มการเยี่ ย มชมและร่ วมหารื อ ความร่ ว มมือ ของผลงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับควอนตัมนาโนของสารในกลุ่มแอนติโมนี

งานสัมมนาวิชาการไข้เลือดออก
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ นักวิจัยแกนนา ประจาปี 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 กี ย รติ เ ป็ น ประธานกล่ า วเปิ ด งาน วิ ท ยากร ได้ แ ก่ รศ .ดร.พญ.ปนิ ษ ฎี อวิ รุ ท ธ์ นั น ท์ สั ง กั ด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.อภิญญา นิรมิตสันติพงศ์ สังกัด กรมควบคุมโรค
ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์ สังกัด ไบโอเทค Dr.Alexander Edwards สังกัด University of Reading ภายในงาน
สัมมนามีการแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก สาเหตุและกลไกการเกิดโรค
ข้อมูลด้านระบาดวิทยาและการวินิจฉัยตามปกติของไข้เด็งกี่ การพัฒนาชุดตรวจโรคไข้เลือดออกที่แยกชนิด
ของไวรัสเด็งกี่ได้ทันที (DEN-STEP) ซึ่ง ใช้ วิธีการ ELISA ที่อาศัยการทาปฏิกิริยาระหว่างโปรตีน NS1
และแอนติบอดีที่จาเพาะ รวมทั้ง แนวทางการประยุกต์ใช้ microcapillary ELISA ซึ่งเป็นหลักการห้องปฏิบัติการ
บนชิป (lab-on-a-chip) ในการตรวจวินิจฉัยเด็งกี่ ที่จะสามารถเพิ่มความไวและความรวดเร็วในการวินิจฉัยต่อไป
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นักศึกษาระดับปริญญาเอก จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ
(CERT CENTER) คว้ารางวัลระดับชาติ และระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 ในงานประชุมวิชาการของ
องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)
ครั้ง ที่ 17 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่ น
ทพญ. สาธิ ม า เอี่ ย มวรวุ ฒิ กุ ล นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก
ภายใต้โครงการนักวิจัยแกนนา ของ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)
ดร.นพ.นิ พนธ์ ฉั ตรทิ พากร นั กวิ จั ยแกนน า ประจ าปี 2557
ได้รับรางวัล THE BEST ORAL PRESENTATION AWARD,
DOCTORAL STUDENT/POSTDOCTORAL – RESEARCH
FELLOW/SCIENTIST CATEGORY จากการเสนอผลงานวิจัย
เรื่อง “Effects of Biotic Supplementations on Jawbone
Properties in Obese-Insulin Resistant Rats”

และเมื่ อ วั น ที่ 14-18 กรกฎาคม 2562 ในงานประชุ ม
Alzheimer’s Association International Conference
(AAIC 2019) ที่ Los Angeles, USA ณ ที่ Los Angeles
สหรัฐอเมริกา นางสาวนภั ส สรณ์ ไชยสิทธิ์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา ภายใต้โครงการนักวิจัยแกนนา
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
ไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ อีกทั้งงานวิจัยชิ้นนี้ ได้ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ Alzheimer's & Dementia ซึ่งมี Impact
factor = 12.740
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การประชุมติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมโครงการ
นักวิจัยแกนนา และ NSTDA Chair Professor
เมื่ อ วั น ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศ.ดร.ยงยุ ท ธ ยุ ท ธวงศ์ ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการด้ า นการส่ ง เสริ ม
กลุ่มนักวิจัยแกนนา และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนา
พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการนักวิจัยแกนนา ประจาปี 2557 โครงการวิจัย
เรื่อง “โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซา และโรคทางไวรัสที่สาคัญในประเทศไทย” ซึ่งมี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
เป็นหัวหน้าโครงการ และโครงการ NSTDA Chair Professor ประจาปี 2556 โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัย
ต่อยอดด้านโรคติดเชือชนิดเฉียบพลันและเรือรังและโรคภูมิแพ้ ” ซึ่งมี ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคาภา
เป็นหัวหน้าโครงการ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน
ของโครงการฯ และเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาโครงการวิจัย รวมทั้งแนวทางการนาผลงานวิจัยไปใช้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการดาเนินงานของโครงการวิจัยต่อไป

โครงการ “โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซา และโรคทางไวรัสที่สาคัญในประเทศไทย”
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซา 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 ม น แ พ ป พิ ล โ ล ม า ( Human papillomavirus; HPV)
ตามสถานการณ์ของการระบาด และความสาคัญของโรคที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลผลการศึกษา
ทางด้า นไวรัส วิ ทยา อาจสามารถน าไปสนั บ สนุ น นโยบาย และแนวทางการพั ฒ นาระบบสาธารณสุข ของ
ประเทศได้ในอนาคต
โครงการ “การวิจัยต่อยอดด้านโรคติดเชือชนิดเฉียบพลันและเรือรังและโรคภูมิแพ้”
เป็นการพัฒนาและทดสอบแอนติบอดีในระดับ GMP compliance facility สาหรับการป้องกันและรักษา
โรคไข้หวัดใหญ่ โรคตับอักเสบ โรคภูมิแพ้ และโรคภูมิแพ้แมลงขาข้อ ซึ่งต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตแอนติบอดี
ดังกล่าว สามารถนาไปต่อยอดสาหรับการป้องกันและรักษาโรคด้านระบบภูมิคุ้มกันได้ในอนาคต
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การประชุมติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมโครงการ
นักวิจัยแกนนา และ NSTDA Chair Professor (ต่อ)
และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกลุ่ม
นักวิจัยแกนนา และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการรองผู้อานวยการ สวทช. และเลขานุการ
คณะกรรมการด้านการส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนา พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย แพทย์ นักวิจัย
และนักวิชาการด้านสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เยี่ยมชมโครงการ NSTDA Chair Professor ประจาปี 2558
โครงการ “การค้นหาและพัฒนาสารต้นแบบจากทรัพยากรราของไทย เพื่อความยั่งยืนในการค้นหายา”
ซึ่งมี ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล เป็นหัวหน้าโครงการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรราของไทย เพื่อพัฒนาเป็น
สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต้นแบบที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมยา โดยคณะผู้วิจัยได้สร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้ านสารต้นแบบที่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลัน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง
โรคหอบหืด และโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง รวมทั้งอาจสามารถพัฒนาเป็นยาหรืออาหารใหม่ที่มีประสิทธิภาพลด
ไขมันในเลือด ลดคอเลสเตอรอลในเลือด และต้านอนุมูลอิสระได้ ขณะนี้โครงการได้พัฒนาวิธีการสังเคราะห์และ
ปรับปรุงโครงสร้างสารต้นแบบ รวมทั้งทดสอบฤทธิ์ในสัตว์ทดลอง นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาสารต้านเชื้อราก่อ
โรคข้าวและยางพารา ซึ่ ง อาจน าไปใช้ควบคุม โรคพืชให้กับเกษตรกร และช่วยลดปัญ หาสารเคมี ตกค้างใน
ธรรมชาติ แ ละเป็น มิ ตรกั บสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการดั ง กล่ าว ได้ รั บ การสนั บ สนุ นงบประมาณจากสานั กงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ บริหารจัดการโดย สวทช.

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิติวรรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิริกญ
ั จณ์ เนาวพันธ์ คุณณัฐณิชา ศิรริ ัตน์
เอือเฟื้อข้อมูล ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ศ.นพ.นิพนธ์ ฉัตรพากร ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบารุงรัตน์

