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1. ชื่อโครงการ 
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2. หลักการและเหตุผล 
   

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดยุทธศาสตร์ WHO Traditional Medicine 
Strategy: 2014-2023 เพ่ือสนับสนุนประเทศสมาชิกให้ก าหนดนโยบายเชิงรุกและแผนด าเนินการให้การมีใช้
สมุนไพรเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ได้มาตรฐาน โดยมีการประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลของยา เพ่ือการรักษาสุขภาพของประชาชนได้อย่างมั่นคง พร้อมทั้งเพ่ิมคุณภาพการให้บริการและ
ส่งเสริมให้มีการใช้ในวงกว้าง ในระดับประเทศนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดการพัฒนายาสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐาน เน้นการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ข้อที่ 6 ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพครบ
วงจรและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีเป้าประสงค์สองข้อคือ เพ่ิมการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพในการรักษาโรค
หรือเสริมสร้างสุขภาพ และเสริมสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้เป็ นส่วนหนึ่งของ
ระบบสุขภาพของประเทศในระยะยาว นั้น เพ่ือให้มีการด าเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์และนโยบายข้างต้น 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้แสงซินโครตรอนและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่ท าให้ภาคเอกชน ภาคการผลิต อุตสาหกรรม มีความเข้มแข็งทั้งในด้านการพัฒนาให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ปรับปรุงสายการผลิต   ลดต้นทุนการผลิต ทดแทนการพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ โดยได้ก่อตั้ง “กลุ่มงานสมุนไพร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน” ให้เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนให้มี
การด าเนินงานวิจัยด้านสมุนไพร รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนงานวิจัยในเชิงลึกด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครต
รอนและเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้องให้กับกลุ่มงานวิจัย หรือหน่วยงานที่สามารถต่อยอดงานวิจัยจากการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

“กลุ่มงานสมุนไพร สซ.” ได้ด าเนินงานมาระยะหนึ่งแล้วพบว่าการที่จะตอบโจทย์งานวิจัยด้านสมุนไพรของ
ประเทศได้อย่างรวดเร็วนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกันจากหลายหน่วยงานที่สามารถต่อยอดงานวิจัยให้สอด
ประสานกันได้อย่างลงตัว รวมทั้งจากผลการด าเนินงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ภาควิชาปรสิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (พบว่าศักยภาพ
ในการน าสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรมาใช้ในการพัฒนาให้เป็นยาใหม่เพ่ือรักษาโรคโดยใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน
และเทคโนโลยีอ่ืนๆ มีความเป็นไปได้สูง และอาจน าไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างถาวรและมั่นคงใน
อนาคตได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการน าเทคนิคการวัดวิเคราะห์โดยใช้แสงซินโครตรอนที่สถาบันฯ มีอยู่ให้เป็น
ที่รู้จักมากขึ้นได้แก่ micro X-Ray Tomography and Imaging, Small Angle X-ray Scattering, SR-FTIR 
Spectroscopy and Imaging, X-Ray Lithography และ Macromolecular Crystallography รวมทั้งการ



เผยแพร่แนวคิดและแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัย และรวบรวบกลุ่มผู้ใช้ให้มีมากขึ้นนั้น จึงได้ก าหนดจัดงานอบรม
วิชาการเรื่อง “ Applications of Synchrotron Radiation on Herbal Medicine and Bio-medical Science” 
ขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดงานวิจัยด้านสมุนไพรและวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2. เพ่ือรวบรวมกลุ่มผู้ใช้ด้านสมุนไพรและวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3. เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระบบล าเลียงแสงและสถานีทดลองด้านสมุนไพรและวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 
 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มงานสมุนไพร 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
 

5. บุคลากรเป้าหมาย 
นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ภาควิชาปรสิต  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมทั้งผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ  จ านวน 40 คน 
 

6. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน  40 คน 
 

7. ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม 
วันจันทร์ที่3กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 –16.30 น. 
ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารทวีญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
8. วิทยากร 

ดร.สมชาย ตันชรากรณ์   หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.กาญจนา ธรรมนู   ผู้จัดการระบบล าเลียงแสง 4.1 FTIR Microspectroscopy 
ดร.แคทลียา โรจน์วิริยะ   ผู้จัดการระบบล าเลียงแสง 1.2 Micro X-Ray 

Tomogarphy and Imaging 
ดร.ศิริวัช สุนทรานนท์   ผู้จัดการระบบล าเลียงแสง 1.3 Small Angle X-Ray 

Scattering 
ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล   ผู้จัดการระบบล าเลียงแสง 6.1 Micro X-Ray Lithography 



ดร.ณัฐวัล ประมาณพล    นักวิทยาศาสตร์ระบบล าเลียงแสง 7.2 Macromolecular 
Crystallography 

 
9. วิธีการ   มีก าหนดการดังนี้ 

 

วัน/เวลา เนื้อหา 

3 กรกฎาคม 2560 
8.30 – 9.00 
  9.00 – 9.15 
9.15 – 9.45 
9.45 – 10.15 
10.15 – 10.45 
10.45 – 11.00 
11.00 – 11.30 
 
11.30 – 12.00 
 
12.00 – 13.00 
13.00 – 13.30 
13.30 – 14.00 
 
14.00 – 14:15 
14.15 – 14.45 
14.45 – 16.30 

 
ลงทะเบียน 
พิธีเปิด 
Synchrotron Analytical Techniques at SLRI 
PCM Research Focus 
Case Study at SLRI 
พัก 
Synchrotron Infrared Microspectroscopy and 
Sample Preparations 
Macromolecular Crystallography and Automated 
Protein Crystallization  
พักกลางวัน 
micro X-Ray Tomography and Imaging 
Small Angle X-ray Scattering and Sample 
Preparations 
พัก 
Micro machining by X-Ray Lithography 
Discussion and Close 

 
 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ผู้เข้าโครงการสัมมนาวิชาการสามารถน าความรู้ ขยายผลไปสู่การปฏิบัติงานจริงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระบบล าเลียงแสงและสถานีทดลองด้านสมุนไพรและวิทยาศาสตร์

การแพทย์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจริง 
3) เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลพ้ืนฐานระหว่างหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับการท างาน

เพ่ือให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น  
 
 



11. วิธีการสมัคร  
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการดังกล่าวทางออนไลน์ ได้ที่ เว็บไซต์

https://goo.gl/o6HWRx ภายในวันที่ 29มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 
12. รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ 

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ คุณพรทิพย์ บุญมหามงคล ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 1006 ชั้น 10 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-5555  ต่อ 646155-156 โทรสาร 0-2942-8290 E-mail: fsciptb@ku.ac.th 


