
ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

1 รศ.โสภณ จิรธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลั The Best Paper Award

The 6 th Congress of the Asian Society of 

Transplantation, Singapore

The Treatment of Chronic Rejection with 

Mycophenolate Mofetil (MMF) VS Azathioprine in 

Kidney Transplantation

2 ศ.สุรพล อิสรไกรศีล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

The National Heart, Lung and Blood Institute 

Award

National Institutes of Health

Outstanding Commitment and Dedication in 

Promoting Joint Research in US-Thailand 

Collaboration on Aplastic Anemia

3 ศ.อ านวย ถิฐาพันธ์ บัณฑิตวทิยาลัย

The 1998 Welcome Trust Award for a Study of 

Rare Disease

The Welcome Trust

การมีกล่ินตัวเหม็นของร่างกาย (Fish-Odour Syndrome)

4 รศ.ปราณี ใจอาจ คณะเภสัชศาสตร์
FAPA ISHIDATE AWARD (1998)

Federation of Asian Pharmaceutical Associations
การศึกษาด้านเภสัชศาสตร์

5 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
WHO's 50 th Anniversary PHC Development Award

World Health Organization

ผลงานวชิาการดีเด่นในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานใน

ภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้

6 ผศ.ศรีสุรางค์ ตันติมาวานิช คณะเทคนิคการแพทย์
รางวลัทะกุจิ ประเภทวทิยานิพนธดี์เด่น ระดับปริญญาเอก

มูลนิธเิพือ่ส่งเสริมเทคโนโลยชีีวภาพ (กองทุนทะกุจ)ิ

Cloning of Chitinase Gene from Bacillus 

licheniformis TP-1 in Bacillus thuringiensis subsp. 

aizawai and  study of its effect towards 

Spodoptera exigu
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1
รศ.ภิญโญ พานิชพันธ์

รศ.พิณทิพ ร่ืนวงษา
คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวลัที ่3

สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

ชุดตรวจสอบภาคสนามชนิดขวดเด่ียว ส าหรับวดัปริมาณไอ

โอเดทในเกลือ

2
รศ.วเิชียร เลาหเจริญสมบัติ

ผศ.ววิฒัน์ วจนะวศิิษฐ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวลัชมเชย

สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

ระบบยดึตรึงสันหลังรามาธบิดี: Ramathibodi Spinal 

System (RSS)

3 ผศ.สุเทพ ไวยครุฑธา คณะวทิยาศาสตร์
รางวลัวทิยานิพนธดี์เยีย่ม สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

การศึกษาคุณสมบัติของเอ็นไซม์ทรานอะมิเนสทีม่ีสเตอริ

โอสเปฟิคต่อการสังเคราะห์ดีฟินิลกลัยซีน

4 อ.ศิริธร บุตรเพ็ชร์ สถาบันวจิัยและพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวลัวทิยานิพนธดี์เยีย่ม สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

การเปล่ียนแปลงระดับโมเลกุลของฟลาวไิวรัสทีม่ีผลต่อการ

ก่อพยาธสิภาพ

5
รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ
การพัฒนาวคัซีนอหิวาต์ทีใ่ห้ทางปาก

6
รางวลันักวทิยาศาสตร์ดีเด่น สาขาภูมิคุ้มกันวทิยา

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวจิัยเกีย่วกับภูมิคุ้มกันโรคติดเชือ้ เช่น โรคพยาธ ิ

อุจจาระร่วงอยา่งแรง บิด ไทฟอยด์ ท าให้ทราบถึงกลไกการ

เกิดโรค และวธิปี้องกัน การพัฒนาวคัซีนการวนิิจฉัยโรค

อยา่งรวดเร็วและแม่นย า

7 ศ.ไกรสิทธิ ์ตันติสิรินทร์ สถาบันวจิัยโภชนาการ

บุคคลและหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม

ด้านสาธารณสุข

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

-

8 รศ.ศรีประสิทธิ ์บุญวสุิทธิ ์และคณะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล - บี บราวน์

มหาวทิยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัท บี บราวน์ ประเทศไทย 

จ ากัด

การผ่าตัดโรคสมองยืน่บริเวณระหวา่งตา
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ระดับชำติ

ศ.ดร.วนัเพ็ญ ชัยค าภา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
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ระดับชำติ

9 ศ.สกล พันธุย์ิม้ สถาบันอณูชีววทิยาและพันธศุาสตร์
รางวลัผลงานตีพิมพ์ทีไ่ด้รับการอ้างอิงสูงสุดในประเทศไทย

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย

มีผลงานวจิัยตีพิมพ์ทีไ่ด้รับการอ้างอิง (citation) สูงทีสุ่ด

ในประเทศไทย ปี 2542

10 ผศ.ชัชวาลย ์ศิลปกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี
รางวลัผลงานวชิาการดีเด่น อันดับ 1 ด้านสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข

การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาอาการถอนสุราด้วย

Symptom-triggered Regimens กับ Fix-Schedule 

Regimens

11 นางเสาวนีย ์สังฆโสภณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัชมเชย ผลงานทางวชิาการ สาขาการแพทย์

เนือ่งในวนัคนพิการสากล

โครงการดนตรีบ าบัด เร่ืองผลงานดนตรีต่อการออกก าลัง

ในผู้ป่วยกายภาพบ าบัด
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1 รศ.วรชาติ สิรวราภรณ์ คณะวทิยาศาสตร์
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการวจิัย

มหาวทิยาลัยมหิดล

ยนีสังเคราะห์ส าหรับเอ็นไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสในเชือ้

มาลาเรียฟัลซิปาร่ัม : บทบาทของกรดอะมิโนทีต่ าแหน่ง 

108 เอ็นไซม์

2 รศ.รวงผ้ึง สุทเธนทร์ และคณะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการวจิัย

มหาวทิยาลัยมหิดล

ปัจจัยด้านมารดาและเชือ้ไวรัสในการถ่ายทอดเชือ้เอชไอ

วทีัยป์ 1 ชนิดยอ่ยอี จากมารดาสู่ทารก
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ระดับสถำบัน


