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ผลการตัดสินผู้ได้รบัพระราชทานทุน 

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ าปี 2563 



 วันนี้ (24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)  เวลา 13.30 น.  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์
สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายธานี แสงรัตน์ 
อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ  
อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการด าเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์   ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการ
เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ได้ร่วมกันประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ าปี 2563 ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ส าหรับผู้ได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจ าปี  2563 ได้แก ่
 
1. นายฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
3. นายพีรดนย์ วงษ์เสรี   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. นายเมธาสิต ใจสอาด   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. นายลัทธวฒัน์ เอี้ยวฉาย   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) 

 ท้ังนี้ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ าปี 2563 ท้ังสิน้ 20 คน จากสถาบนัการศกึษาแพทยศาสตร ์9 แหง่ โดยผา่นเกณฑ์
ตามคุณสมบัติของโครงการเยาวชนฯ 5 คน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนฯ ได้พิจารณา
คัดเลือกและน าเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้พิจารณาตัดสินเป็นขั้นสุดท้ายเมื่อวันท่ี 20 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  จัดตั้งขึ้นตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งท่ี 2/2550 เมื่อวันท่ี 20 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยท่ีรักและมุ่งมั่นในวิชาชีพแพทย์ให้ด าเนินตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ด าเนินการโดยคณะกรรมการ
อ านวยการ คณะกรรมการด าเนินการ และคณะกรรมการคัดเลือก โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหิดล เมื่อคัดเลือกได้ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเยาวชนฯ จะน ารายชื่อแจ้งต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
ตัดสิน  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานทุนไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือในประเทศเป็นเวลา 1 
ปี โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ และให้นับเวลาการไปครั้งนี้ รวมเป็นเวลาของการใช้ทุน
หลังจากศึกษาแพทย์จบแล้วด้วย 



ผู้ได้รับพระราชทานทุน 

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 

ประจ าปี 2563 



2563 นายฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร 

โดย นายฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร มีเกียรติประวัติต่างๆ อาท ิ

ปี 2563 เป็นผู้วิจัยหลักในงานวิจัยเรื่อง “Medical students in low-and middle-
income countries and COVID-19 pandemic” ตีพิมพ์ในวารสาร  
International Journal of Medical Students,  ได้น าเสนอผลงาน Poster 
presentation ในรูปแบบ E-poster เรื่อง “Stroke risk factors, subtypes 
and outcome in elderly Thai patients” ในงาน MDCU Congress 2020   
และได้รับการตอบรับให้น าเสนอผลงาน Poster presentation ในรปูแบบ  
E-poster เรื่อง “Dysbiosis of gut microbiota in patients with  
large-artery atherosclerotic stroke in King Chulalongkorn  
Memorial Hospital” ในงาน APSC 2020 ประเทศเกาหลีใต ้

ปี 2562 ไดร้บัคดัเลอืกเปน็ตวัแทน “ทตูน้ าใจ” ในการประชาสัมพันธ์โครงการเข็มวัน 
อานันทมหิดล, เป็นวิทยากรในการสรา้งแรงบันดาลใจในการท าวิจัยให้กับนิสิต
แพทย์รุ่นน้อง ณ ค่ายต้นกล้า, ได้รบัเชิญเป็นนิสติสอนเสรมิความรู้และเฉลย
ข้อสอบเก่าเพื่อเตรียมสอบ ศรว. ขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 และได้รับเกียรติ
บัตรนิสติแพทย์ขวัญใจยูนติสามารถปฏิบัติงานกับผูร้่วมงานได้ทุกระดับภาควิชา
อายุรศาสตร ์

ปี 2561 ได้รับคัดเลือกเป็นนสิิตแลกเปลีย่นภายใต้องค์กร IFMSA เป็นเวลา 1 เดือน  
ในหอผู้ป่วย Plastic surgery ประเทศสาธารณรัฐเช็ก และเป็น Staff  
และอาสาสมคัรออกชุมชนในค่ายอนามัยชุมชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 3 
ปี (พ.ศ. 2560, 2561 และ 2563) 

ปี 2560 ได้รับคัดเลือกเป็นนสิิตแพทย์ในโครงการเพชรชมพู คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เป็นรองประธานงาน AMSci งานตอบปญัหาวิชาการ
และวิทยาศาสตร์การแพทย์เนื่องในวันอานันทมหิดล และเป็น Moderator 
โครงการประชุมแพทย์นานาชาติ The first ASEAN Medical Education  
Conference (AMEC) 

ปี 2559 ได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสติเพื่อไปศกึษาดูงาน ในการประชุม EAMSC  
ที่ประเทศไต้หวัน  

ปี 2558 ประธานฝา่ยวิชาการประจ าช้ันปีท่ี 1, ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประกวดดาว-
เดือนเข็มสัมพันธ์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับ
คัดเลือกให้เป็นนิสิตเพื่อไปศึกษาดงูานในการประชุม AMSC ที่ประเทศสิงคโปร์  

ปี 2557 เกียรติบตัรคะแนนสูงสุดจากการสอบวิชาฟิสิกส์ 7 วิชาสามัญ  
และวิชาคณติศาสตร์ของการสอบ O-NET ได้คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

 ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมอง 

เป็นสาเหตุส าคัญของความพิการและ

เ สี ย ชี วิ ต ข อ ง ค น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

และท่ัวโลก การป้องกันในปัจจุบัน

มุ่งเน้นไปท่ีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ัวไป 

(Traditional risk factors) เ ช่ น  กา ร

ควบคุมความดันโลหิต การงดสูบบุหรี่ 

อย่างไรก็ตามแม้จะควบคุมดีแล้ว ผู้ป่วย

จ านวนหนึ่งก็ยังเกิดโรคได้  

 ในปัจจุบันพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงใหม่ 

(Emerging risk factors) ท่ีมีการศึกษา

มาจ านวนหนึ่งว่าสามารถก่อให้เกิดโรค

หลอดเลือดสมอง นั่นคือ Gut Microbi-

ota หรือ จุลชีพในทางเดินอาหาร  

 โดยโครงการนี้มุ่ ง เน้นเพื่ อหา

ความสัมพันธ์ของจุลชีพในทางเดิน

อาหารกับโรคหลอดเลือดสมองชนิด

ต่างๆ และหากได้ความสัมพันธ์ท่ีชัดเจน 

จะน ามาสู่การต่อยอดงานวิจัยในการ

ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยการ

พัฒนา Prebiotics และน ามาใช้เป็น

ส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคหลอดเลือด

สมอง รวมท้ังการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่

ในเรื่องการรับประทานอาหารของ

ประชาชนชาวไทย เพื่อจะลดจ านวน

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและลด

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการรั กษ าผู้ ป่ วยขอ ง

ประเทศ 

     นิสิตชั้นปีที่  6 คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจ

ในเรื่อง ความสัมพันธ์ของจุลชีพใน

ทางเดินอาหารกับโรคหลอดเลือดสมอง

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแนว

ทางการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



2563  โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุ

การตายหลักของผู้ป่วยในประเทศไทย

และหลายประเทศท่ัวโลก วิธีการรักษา

ท่ีมีอยู่อย่างแพร่หลายในประเทศไทยคือ 

การให้ยาละลายลิ่มเลือด  

 อย่างไรก็ตาม ยาละลายลิ่มเลือด

ให้ผลลัพธ์ ท่ีไม่ดีในกลุ่มผู้ป่วยหลอด

เลือดสมองขนาดใหญ่ตีบตัน ซึ่งเป็น

กลุ่มท่ีมีอัตราการพิการและเสียชีวิตสูง 

ท้ังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลหลังป่วยสูง 

อี ก วิ ธี ก า ร รั กษ า ท่ี มี ป ระสิท ธิ ภ าพ

มากกว่าคือ การลากลิ่มเลือด โดยใช้

การใส่สายสวนหลอดเลือดเพื่อรักษา

ผู้ป่วย เนื่องจากวิธีการรักษาชนิดนี้เป็น

วิธีท่ีมีในประเทศไทยมาไม่นาน ท าให้มี

ความจ า เป็นต้องพัฒนาระบบการ

ให้บริการผู้ป่วย  

 โดยประเทศแคนาดาเป็นประเทศ

ชั้นน าในการวิจัยทางด้านนี้  อีกท้ังมี

ระบบเวชศาสตร์ครอบครัวท่ีเข้มแข็ง ซึ่ง

มีความส าคัญอย่างมากในการวางแผน

เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

อย่างต่อเนื่อง นางสาวธนพรจึงสนใจ

การท างานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อน า

ความรู้ เกี่ยวกับระบบการให้บริการ

ผู้ป่ วยจากประเทศแคนาดา มาใช้

วางแผนและพัฒนาระบบการให้บริการ

ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบตัน ด้วยการ

ลากลิ่มเลือดในประเทศไทย  

นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ 

โดย นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ 

ปี 2563 ได้รับการรับคัดเลือกให้น าเสนอ E-Poster ในงานประชุม European Stroke 
Organization and World Stroke Organization Conference 2020 

ปี 2562 ได้รับรางวัล Dean’s Talent Award คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล และตีพิมพ์งานวิจัย Jaroenngarmsamer T, et al.  
Procedural success with radial access for carotid artery stenting:  
Systematic review and meta-analysis. J Neurointerv Surg 2020 Jan;  
12(1): 87-93 [Epub 2019 June 14], เป็นกัปตันทีมบาสเกต็บอลหญิงรามาธิบดี  
โดยเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายในงานกฬีาเข็มสมัพันธ์ ครั้งท่ี 31, และเปน็ประธาน
ชมรม Ramathibodi International Club และเป็นอาสาสมคัรและทีมออกตรวจ 
ค่ายอาสารามาฯ ร่วมใจ ณ อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 

ปี 2561 ได้รับรางวัล Dean’s Research Award คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล, ได้รับการรับคัดเลือกใหไ้ปน าเสนอโปสเตอร์งานวิจัยในงาน
ประชุม XXI Symposium Neuroradiologicum ณ ประเทศไต้หวัน,  
เป็นประธานชมรมหลังกล้องรามาธิบดี และเป็นอาสาสมัคร ค่ายอาสาตะวันยิ้ม  
โดยสโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

ปี 2560 ได้รับรางวัล Dean’s Research Novice Award จากคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล, เป็นประธานโครงการแลกเปลีย่น
นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี และเปน็อาสาสมัคร ค่ายออกตรวจ ณ โรงพยาบาลดอน
พุด จ.สระบุร ี

ปี 2559 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิจยั  
โดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ และเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสาน
เสียงมหาวิทยาลัยมหิดล โดยชนะเลิศเหรียญทอง งาน Kaunas Cantat Choir 
Competition 2016 ณ ประเทศลิทัวเนีย และเข้ารอบ 3 ทีมสดุท้าย  
การแข่งขันกรังปรีซ์ งาน International Choir Festival Mundus Cantat   
ณ ประเทศโปแลนด ์

     นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย 

มหิดล มีความสนใจในเรื่อง การพัฒนา

ระบบการให้บริการผู้ป่วยหลอดเลือด

สมองตีบตันด้วยการลากลิ่มเลือด 
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 โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่เป็นโรคมะเร็ง

ท่ีพบมากและเป็นสาเหตุการตายเป็น

อันดับต้นๆ ของโลก แต่ทว่าโรคมะเร็ง

ล าไส้ใหญ่สามารถป้องกันได้แล้วด้วย

การคัดกรองท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยซึ่งมี

รูปแบบการคัดกรองและการดูแลรักษา

ท่ีทันสมัยเทียบเท่ากับประเทศชั้นน า 

ทว่าประชากรไทยท่ีป่วยเป็นโรคมะเร็ง

ล าไส้ใหญ่กลับมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

สา เหตุ ส าคัญคื อคนไทย เข้ า ไม่ ถึ ง

นโยบายการคัดกรอง ท าให้สัดส่วนของ

ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะ

สุดท้ายสูงขึ้น บ่งบอกว่านโยบายไม่ได้

ส าเร็จอย่างท่ีตั้งใจไว้ซึ่งเกิดจากหลาย

ปัจจัย  

 แบบจ าลอง ระบบ เชิ งพลวั ต 

(system dynamics) สามารถหาปัจจัย

เหล่านั้นเพื่อพัฒนานโยบายการคัด

กรองโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ในประเทศ

ไทยให้นโยบายมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ด้วยความหวังท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้ป่วยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่  

นายพีรดนย์ วงษ์เสร ี

โดย นายพีรดนย์ วงษ์เสรี มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ 

ปี 2562  เป็นอุปนายกฝ่ายใน สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช  
ซึ่งมีหน้าท่ีดูแลงานวิชาการ คณุภาพชีวิต และกิจกรรมนอกหลักสูตรภายในคณะ  
และหัวหน้านักศึกษาประสานงานกิจกรรมอาสาภายในคณะ เช่น  
งานท าบุญตามวันส าคัญ งานบรจิาคธงเนื่องในวันมหิดล 

ปี 2561  รองอุปนายกฝ่ายกิจกรรมชมรม สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิรริาช,  
หัวหน้าฝ่าย simulation ค่ายเส้นทางสู่หมอศิรริาช  
และประธานโครงการเวชศาสตร์ชุมชน “การคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
สูงในต าบลท่าหลวง จังหวัดลพบุร”ี  

ปี 2560  รองประธานโครงการ และหัวหน้าผู้ก ากับนักดนตรี โครงการ family concert 
การแสดงละครเวทีแบบละครร้องของนักศึกษาแพทย์และศิษย์เก่าศริิราช 

ปี 2559  รองหัวหน้านักศึกษาแพทย์ศิริราช ช้ันปีท่ี 2, หัวหน้าพิธีกร การแข่งขัน Siriraj 
International Medical Microbiology, Parasitology, and Immunology 
Competition 2017, หัวหน้าฝ่ายธุรการงานบ าเพญ็กุศลและพิธีพระราชทาน 
เพลิงศพฯ เพื่อการศึกษากายวิภาคศาสตร์, ตัวแทนนักศึกษาแสดงดนตรี  
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลมิพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9  
และเป็นหนึ่งในหัวหน้าฝ่ายวิชาการ นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 2 

ปี 2558  ประธานโครงการ SIPIstar under the moonlight music award  
งานประกวดวงดนตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปี 2557  นักเรียนดเีด่นดา้นบ าเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ,์  
ประธานค่ายบ าเพ็ญประโยชน์ “สานฝัน…หมู่บ้านเด็กสานรัก” จังหวัดนครปฐม 
และเป็นตัวแทนประเทศไทยเขา้รว่มการแข่งขัน Asia Pacific Mathematics 
Olympiad 2015 โดยได้รับรางวัล bronze medal 

     นักศึกษาชั้นปีที่  6 คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความ

สนใจในเรื่อง การพัฒนานโยบายการคัดกรอง

โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ของประเทศไทยให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแบบจ าลองระบบ

เชิงพลวัตที่สร้างโดยใช้คณิตศาสตร์และ

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
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 โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ถือเป็นโรค

หนึ่งที่มีความส าคัญมากในสังคมปัจจุบัน 

โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งก าลังจะเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ การป่วยเป็นโรค

สมองเสื่อมอัลไซเมอร์ในผู้ป่วยหนึ่งคนนั้น 

นอกจากจะส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกาย 

จิตใจ และอารมณ์ของผู้ป่วยแล้ว ยังส่งผล

ให้เกิดแก่ผู้ดูแล ครอบครัว ตลอดจนไปถึง

หน่วยงานภาครัฐท่ีจ าเป็นต้องให้การดูแลใน

ระยะยาว  

 ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีการคิดค้นยาชนิด

ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการรักษาโรคสมองเสื่อมอัล

ไซเมอร์ แต่ยังไม่มียาชนิดใดที่ได้รับการ

รับรองให้ใช้รักษาโรคได้ มีเพียงยาที่ชะลอ

การด าเนินของโรคเพียงเท่านั้น ดังนั้น

การศึกษาเกี่ยวกับพยาธิก าเนิดของโรคใน

แง่มุมใหม่ๆ โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวเซลล์

ค้ า จุ น เซลล์ ประสาท  จึ ง เ ป็ นหนึ่ ง ใ น

การศึกษาที่อาจเป็นหนทางใหม่ในการเปิด

ประตูไปสู่การรักษาโรคได้ 

 ประเด็นที่นายเมธาสิตสนใจศึกษา

ประกอบด้วย การศึกษาทางอณูชีววิทยา

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการแสดงออก

ของข้อมูลทางพันธุกรรม (Transcriptomic 

profiling) ของเซลล์ค้ าจุนเซลล์ประสาท

แอสโตรไซท์ (Astrocyte) ต่อพยาธิก าเนิด

ของโรคภายใต้ปัจจัยกระตุ้นที่แตกต่างกัน 

การศึกษาดังกล่าวนี้จะส่งผลให้เกิดความ

เข้าใจเกี่ยวกับโรคมากขึ้น จะเป็นประโยชน์

อย่างมากต่อการน าไปต่อยอด เพื่อค้นหา

แนวทางรักษาโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์

ต่อไป 

นายเมธาสิต ใจสอาด 

โดย นายเมธาสิต ใจสอาด มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ 

ปี 2563  รางวัลนิสติผูม้ีความประพฤติดเีดน่ เนื่องในวาระดิถีวันวิสาขบูชา  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปี 2562  ได้รับรางวัลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรวมทุกรายวิชาประจ าช้ันปีท่ี 5,  
รางวัลคะแนนสูงสุดรายวิชา ศัลยศาสตร์ และศลัยศาสตร์ปฏิบตัิการทางคลินิก 2, 
ประธานฝา่ยส่งเสรมิจรยิธรรม และศักยภาพนิสิต สโมสรนสิิตฯ,  
รองประธานฝา่ยวิชาการ หัวหน้างานวิจัย และพัฒนาหลักสตูร สโมสรนิสิตฯ  
และตีพิมพผ์ลงานวิจยั The antihelmintic effects of medicinal plant 
extracts against paramphistome parasites, Carmyerius spatiosus. 
Acta Parasitologica. 2019; 64(3): 566-74 

ปี 2561  รางวัลคะแนนสูงสุดรายวิชา เวชศาสตร์ชุมชน 3 และรังสีวิทยาปฏิบตัิการทาง
คลินิก, ประธานคณะผู้จดังานพิธีไหว้ครู และผู้แทนนิสติอ่านบทสวดสรภญัญะไหว้
ครู คณะแพทยศาสตร์, รางวัลชนะเลิศ การประกวดแต่งค าประพันธ์เนื่องในพิธี
ไหว้ครู, บรรณาธิการหนังสือสรปุ อายุรศาสตร์ (Pocket Medicine),  
ประธานชุมนุมพุทธธรรม (2 วาระ) และรองประธานชุมนมุเปตอง (2 วาระ) 

ปี 2560  รองประธานฝา่ยจรยิธรรม สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์,  
รองประธานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการพูด รุ่นที่ 2,  
ประธานฝา่ยอ านวยการฝ่ายสงฆ์พธิีบ าเพ็ญกุศลผู้อุทิศร่างกาย 
เพื่อการศึกษาทางการแพทย์, ปฏบิัติงานวิจัยเรื่อง  
“Antihelmintic activity of aqueous plant extracts from Malachra  
capitata in ultrastructural changes of rumen flukes tegument” 

ปี 2559  ได้รับรางวัลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรวมทุกรายวิชาประจ าช้ันปีท่ี 2,  
กรรมการการแข่งขันตอบปญัหาวชิาการเนื่องในสัปดาห์วันมหิดล,  
ปฏิบัติงานวิจัยเรื่อง “The role of trehalose-6-phosphate in  
metabolism and virulence of Talaromyces marneffei” 

ปี 2558  กรรมการชุมนุมพุทธศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์), กรรมการฝ่ายวิชาการนิสิต
แพทย์ช้ันปีท่ี 1, นักกีฬาเปตอง รางวัลอันดับที่ 4 กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งท่ี 28 

ปี 2557  เหรียญทอง ชีววิทยาโอลิมปิกระดบัชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาบูรพา,  
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปญัหาวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2557 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

ปี 2556  เหรียญทองแดง ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งท่ี 11 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

     นิสิ ตชั้ นปีที่  6  คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความ

สนใจในเรื่อง การศึกษาเชิงหน้าที่และการ

แสดงออกของเซลล์ค้ าจุนเซลล์ประสาท

ต่อพยาธิก าเนิด และการด าเนินของโรค

สมองเสื่อมอัลไซเมอร์ 
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 โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุที่พบบ่อย

ที่สุดของภาวะสมองเสื่อม และจะพบมากขึ้น

อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย เนื่องด้วย

ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

สมบูรณ์ ท าให้สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ

เพ่ิมข้ึน และเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคดังกล่าว

เพ่ิมข้ึน  

 เนื่องจากอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยง

ที่ส าคัญของโรคอัลไซเมอร์ โรคอัลไซเมอร์

สามารถสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ป่วยและคน

ใกล้ชิดของผู้ป่วยได้เป็นอย่างมาก รวมถึงเพ่ิม

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและด้านอ่ืนๆ ให้แก่

ครอบครัวของผู้ป่วย อีกทั้งยังน าไปสู่ปัญหา

เชิงระบบของสาธารณสุขของประเทศ และ

ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาหรือชะลอตัว

โรคที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาและพัฒนา

องค์ความรู้ในโรคอัลไซเมอร์ รวมไปถึงการ

พัฒนาการรักษาโรคดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่มี

บทบาทส าคัญในระบบสาธารณสุขของ

ประเทศไทย  

 โดยประเด็นที่นายลัทธวัฒน์สนใจ

ศึกษาประกอบด้วย การศึกษาการยับยั้งการ

เสื่ อมของไซแนปส์  (Synaptic pruning) 

และการปรับเปลี่ยนขั้วของไมโครเกลียใน

โรคอัลไซเมอร์ รวมถึงการยับยั้งการตาย

ระดับเซลล์และการเสื่อมระดับเซลล์ใน

สภาวะอ่ืนๆ  

นายลัทธวัฒน์ เอีย้วฉาย  

โดย นายลัทธวัฒน์ เอ้ียวฉาย มีเกียรติประวัติต่างๆ อาทิ 

ปี 2562  นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิรริาช และเป็นตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ศิรริาช
พยาบาล น าเสนองานวิจัย The study of experience and competencies 
gained from joining health care volunteer camp in community 
among medical students and staff of the Faculty of Medicine 
Siriraj Hospital, Mahidol University  ในการแข่งขันงานวิจัย 4th ASEAN 
students’ collaborative projects 2019 ประเทศบรไูนดารสุซาลาม 

ปี 2561 รองอุปนายกฝ่ายนอก สโมสรนักศกึษาแพทย์ศิริราช,  
ประธานค่ายอาสามหิดลร่วมใจ สานสายใย น าน้ าใจสู่ชุมชน ครั้งท่ี 6  
และประธานโครงการหน่วยแพทยอ์าสาพัฒนาชุมชน สหพันธ์นิสิตนกัศึกษาแพทย์
แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภฯ์ (สพท.) ครั้งท่ี 1 

ปี 2560 รองอุปนายกฝ่ายใน สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช  
และร่วมเป็นคณะผู้จัดงานนิทรรศการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก 
เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ในงานวิ่ง Medrathon: Run away depression 

ปี 2558 หัวหน้านักศึกษาแพทย์ ช้ันปีท่ี 1 

   นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสนใจใน

เรื่อง การศึกษาการยับยั้งการตายระดับเซลล์

และการเสื่อมระดับเซลล์ ( Inhibition of 

cell death and cell degeneration) ต่อ

ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น ขั้ ว ข อ ง ไ ม โ ค ร เ ก ลี ย 

(Microglia polarization) เพื่อพัฒนาองค์

ค ว า มรู้ เ กี่ ย วกั บ โ รค อัล ไซ เ มอ ร์  แ ล ะ

ความก้าวหน้าในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ 

รวมถึงโรคและความเจ็บป่วยอ่ืนๆ 


