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ขอมูลผลงานที่ไดรับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ
ประจําปงบประมาณ 2550
ในปงบประมาณ 2550 มีผลงานวิจยั /สิ่งประดิษฐ/โครงการ
ของคณาจารยในคณะแพทยศาสตรที่ไดรับรางวัลระดับชาติ
และนานาชาติ รวมทั้งหมดจํานวน 9 เรื่อง มีดังนี้

1. ผลงานวิจัย เรื่อง “Activity of Colistin against Carbapenem-resistance
Pseudomonas aeruginosa Isolated from Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital” โดย รศ.ประสิทธิ์
ธราวิจิตรกุล สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ไดรับรางวัลประกวดผลงานวิจัยรางวัลที่ 2 ประเภทวิจัย
ทางคลินิกพื้นฐาน ในการประชุมใหญวิชาการประจําป ครั้งที่ 32 “New Opportunities for Better
Outcome” ระหวางวันที่ 20 – 23ตุลาคม 2549 ณ โรงแรมดุสิต รีสอรท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
2. ผลงานวิจัย เรื่อง “ศึกษาการสรางเมลานินของเชื้อราที่กอโรค โดยเฉพาะในเชื้อ
แอสเปอรจิรัสฟูมิกาทัส และเชื้อเพนิซิลเลี่ยม มาเนฟฟอาย” โดย ผศ.ดร.สิริดา ยังฉิม สังกัด
ภาควิชาจุลชีววิทยา ไดรับรางวัลวิทยานิพนธ(ระดับปริญญาเอก) ประจําป 2549 รางวัลชมเชย จาก
สภาวิจัยแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550
3. ผลงานวิจัย เรื่อง “Characterization of Supernumerary Marker Chromosomes
Using MFISH, mBand and micro-FISH Techniques” โดย อ.ณัฐพร แปงใจดี และคณะ สังกัด
ภาควิชากายวิภาคศาสตร ไดรับรางวัล Certificate of Professor Sud Sangvichian Award ในการ
ประชุม 30th Annual Conference of the Anatomy, Society of Thailand เมื่อวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม
2550
4. ผลงานวิจัย เรื่อง “Minimally invasive plate osteosynthesis(MIPO) of the
humeral shaft fracture. Is it possible A cadaveric study and preliminary report” โดย รศ.นพ.ธีรชัย
อภิวรรธกกุล สังกัดภาควิชาออรโธปดิกส ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2549 ของ
ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย ประจําป ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549
5. ผลงาน เรื่อง “เครือขายวิจัยไขเลือดออก” โดย รศ.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ
สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล - บี บราวน เพื่อการแพทยและ
สาธารณสุขไทย ประจําป 2550

5. รางวัลผลงานวิจัยและกิจกรรมสนับสนุนงานวิจัย

รางวัลระดับชาติ

5-2

รางวัลระดับนานาชาติ
8. ผลงานวิจัย เรื่อง “Evaluated pulmonary arterial pressures in Thai patient
with systemic sclerosis” โดย อ.พญ.ศุภราภรณ วังแกว สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร ไดรับรางวัล
The JCR 2007 International Scholarship ในการประชุม The JCR Congress of Rheumatology 2007
เมื่อวันที่ 25 – 29 เมษายน 2550
9. ผลงานวิจัย เรื่อง “Spectrum of Papillary Lesions of the Breast : Clinical,
Imaging and Pathologic Correlation” โดย ศ.พญ.มาลัย มุตตารักษ สังกัดภาควิชารังสีวิทยา
ไดรับรางวัล American Roentgen Ray Society Certificate of Merit เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550

5. รางวัลผลงานวิจัยและกิจกรรมสนับสนุนงานวิจัย

6. ผลงานวิจัย เรื่อง “Hepatectomy inducing hilar for hilar cholangiocarcinoma”
โดย ผศ.นพ.อานนท โชติรสนิรมิต สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร ไดรบั รางวัลที่ 2ในการประกวด
ผลงานวีดิทัศนในงานประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 32 ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2550
7. ผลงานวิจัย เรื่อง “การวัดปริมาณปสสาวะในกระเพาะปสสาวะของผูปวย
บาดเจ็บ/โรคไขสันหลังดวยเครื่องอัลตราซาวน” โดย พญ.จุไรรัตน บัวภิบาล, รศ.พญ. อภิชนา โฆ
วินทะ, คุณวรรณี โอจรัสพร สังกัดภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู ไดรับรางวัลในงานประชุมวิชาการราช
วิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟู เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2549

5-3

กิจกรรมสนับสนุนการวิจัย

5. รางวัลผลงานวิจัยและกิจกรรมสนับสนุนงานวิจัย

1. การจัดสัมมนาเซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล (จัดเปนประจําทุกป) จํานวนเงินทีใ่ ช
ไป 29,008.- บาท
2. จัดอบรม เรื่อง How to write a scientific paper จํานวน 8 ครั้ง จํานวนเงินที่ใชไป
11,425.- บาท
ครั้งที่ 1 ภาควิชาศัลยศาสตร
9 กุมภาพันธ 2550
ครั้งที่ 2 ภาควิชาอายุรศาสตร
23 กุมภาพันธ 2550
ครั้งที่ 3 ภาควิชากุมารเวชศาสตร
11 เมษายน 2550
ครั้งที่ 4 ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว
13 กรกฎาคม 2550
ครั้งที่ 5 ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู
18 กรกฎาคม 2550
ครั้งที่ 6 ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา
20 กรกฎาคม 2550
ครั้งที่ 7 ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
3 สิงหาคม 2550
ครั้งที่ 8 ภาควิชาจักษุวิทยา
23 สิงหาคม 2550
3. การอบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิจยั และการกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการ” วันที่ 10
พฤษภาคม 2550 ณ หองประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวนเงินที่ใชไป 22,701.- บาท
4. จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง “ไขเลือดออก” วันที่ 6 สิงหาคม 2550 ณ หองประชุมชั้น 5
อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวนเงินที่ใชไป
24,901.- บาท
5. จัดอบรม เรื่อง “การกาวสูตําแหนงวิชาการ ผศ. รศ. ศ. และ ศ.11 สําหรับคณาจารย
ทุกทานในคณะแพทยศาสตร” 10 สิงหาคม 2550 รวมจํานวนเงินทีเ่ ลี้ยงรับรอง
วิทยากร 7,095.- บาท
6. กรมการแพทยขอศึกษาดูงานดานการวิจัยทางคลินิก และศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
การแพทย ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2550
7. องคการเภสัชกรรมขอศึกษาดูงานดานการวิจยั ทางคลินิก ในวันที่ 26 กันยายน 2550
8. จัดประชุมกลุมนักวิจัยยอยสมุนไพรทีป่ ระยุกตใชในทางคลินิก วันที่ 28 กุมภาพันธ
2550
9. จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาการวิจัยแบบบูรณาการดานสมุนไพรของคณะแพทยศาสตร วันที่
25 เมษายน 2550 และ 9 พฤษภาคม 2550 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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10. จัดประชุมรวมจัดทําขอเสนอโครงการสัมมนาเพื่อพิจารณาการวิจยั แบบบูรณาการดาน
สมุนไพรของคณะฯ วันที่ 4 พฤษภาคม 2550
11. ประชุมสรุปโครงรางขอเสนอโครงการวิจัยฯ วันที่ 28 พฤษภาคม 2550
12. การประชุม เรื่อง พิธีลงนามความรวมมือในการศึกษาวิจยั ดานการแพทยแผนไทยและ
สมุนไพร วันที่ 13 มิถุนายน 2550 ณ หองประชุม 801 อาคารเรียนรวมราชนครินทร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

5. รางวัลผลงานวิจัยและกิจกรรมสนับสนุนงานวิจัย

