๓.๑

โครงการความรวมมือไทย - GSI/FAIR ตามพระราชดําริฯ
(ผูถวายรายงาน : นายไพรัช ธัชยพงษ และนายชลเกียรติ ขอประเสริฐ)

๑. ความเปนมา
สถาบันวิจัยไอออนหนักเฮลมโฮลทซจีเอสไอ (GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research) เปนหนวยงานที่ไดรับ
การสนับสนุนจากทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นเพื่อวิจัยดานไอออนหนัก ตั้งอยูทางตอนหนือของเมืองดารมสตัดท ประเทศ
เยอรมนี กอตั้งเมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๙ เปนสมาคมวิจัยไอออนหนัก (Society for Heavy Ion Research) เรียกยอๆ วา GSI เพื่อวิจัยดวย
เครื่องเรงอนุภาคไอออนหนักซึ่งนับเปนศูนยวิจัยสําคัญในรัฐเฮ็ส (Hesse) ตอมาจึงเปลี่ยนมาเปนชื่อปจจุบันในฐานะสมาชิกของ
เฮลมโฮลทซ งานวิจัยของสถาบันฯ มีทั้งวิทยาศาสตรพื้นฐานและฟสิกสประยุกต งานวิจัยที่สําคัญเปนงานวิจัยในสาขาฟสิกสพลาสมา
ฟสิกสของอะตอมโครงสรางนิวเคลียสและปฏิกิริยาของนิวเคลียส ฟสิกสชีวภาพและการแพทย เปนตน ผูถือหุนของสถาบันฯ ไดแก
รั ฐ บาลกลาง (ร อ ยละ ๙๐) ที่ เ หลื อ เป น ของรั ฐ เฮ็ ส ส (ร อ ยละ ๘) ทู ริ น เจี ย (Thuringia) (ร อ ยละ ๑) และไรน แ ลนด - พาลาทิเนต
(Rhineland-Palatinate) (รอยละ ๑) ปจจุบันมีพนักงาน ๑,๓๕๐ คน และยังมีนักวิจัยประมาณ ๑,๐๐๐ คน จากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยทั่วโลกมารวมใชอุปกรณ บริหารโดยคณะกรรมการสถาบัน ซึ่งมาจากกระทรวงศึกษาและวิจัยของรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ทองถิ่น

ปจจุบันผูดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการดานวิทยาศาสตร (Scientific Managing Director) ของ GSI/FAIR คือ
ศาสตราจารยเปาโล จิวเบลลิโน (Professor Dr. Paolo Giubellino) ซึ่งเคยดํารงตําแหนงหัวหนากลุมวิจัย ALICE ของ CERN
มีโอกาสเขาเฝาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๓ ครั้ง คือพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ ณ วังสระปทุม
กรุงเทพมหานคร ระหวาง ALICE กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (๒๕๕๕) และ ALICE กับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(๒๕๕๙) และอีกหนึ่งครั้งในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือน GSI/FAIR เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทรงเปนประธาน
การลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางหนวยงานในประเทศไทยกับ GSI/FAIR จํานวน ๕
หนวยงาน คือ (๑) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ (๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (๔) สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน (องคการมหาชน) และ (๕) มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีลงนามเปนพยานและทําหนาที่ประสานงาน
๒. ขอเสนอความรวมมือระหวางสถาบันของไทยกับ GSI/FAIR
สาขาวิจัย

หนวยงานในประเทศไทย

- Hadron and hadronic
- Quark matter physics

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- Atomic physics
- Plasma physics
- Materials research

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

หนวยงานหรือกลุมวิจัยใน
GSI/FAIR
Antiproton Annihilation
at Darmstadt (PANDA),
Compressed Baryonic
Matter (CBM),
Theory
Atomic, Plasma Physics
and Applications (APPA)

สาขาวิจัย
- Radiation biophysics and therapy-related research
with proton and ion beams
- Medical physics
- Accelerator physics and technology
- Detector instrumentation and technology

- High performance computing, hardware and
software development

หนวยงานในประเทศไทย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หนวยงานหรือกลุมวิจัยใน
GSI/FAIR
Atomic, Plasma Physics
and Applications (APPA)

Technical Integration
Accelerator Operations

Antiproton Annihilation
at Darmstadt (PANDA),
Scientific IT & HPC

หมายเหตุ : รายการในตารางนี้อาจปรับเปลี่ยนในภายหลัง
๓. โครงการวิจัยของ GSI/FAIR ที่สําคัญ
(๑) เครื่องเรงอนุภาคหนักของ GSI/FAIR
ลําโปรตอนจะไดรับการเตรียมในเครื่องเรงทางตรงของโปรตอน (p-LINAC) ขณะที่ไอออนหนักไดรับการเตรียมในเครื่องเรง
ไอออนหนัก (UNILAC) ทั้งสองลําจะปอนเขาสูเครื่องเรงวงแหวน SIS18 จากนั้นจะปอนเขาสูเครื่องเรงวงแหวน SIS100/300 โปรตอน
จะใชผลิตลําปฏิโปรตอนโดยการชนกับเปาที่จะใหปฏิโปรตอนหรือใชในการทดลองของ Atomic, Plasma Physics and Applications
(APPA) ลํ า ปฏิ โปรตอนที่ ไดจ ะไดรับ การรวบรวมและทํา ใหเย็ นลงในวงแหวนรวบรวม (Collector Ring, CR) ก อ นเข า สูว งแหวน
ปฏิสสาร HESR ที่จะนําไปใชในการทดลอง Antiproton Annihilation at Darmstadt (PANDA) ไอออนหนักพลังงานสูงจะใช ใ น
การศึกษาของการทดลองของ Compressed Baryonic Matter (CBM) หรือ APPA หรือใชผลิตลําไอออนไมเสถียร ลําไอออนไม
เสถียรนี้จะนําไปสูการผลิตเปาไอโซโทปหายาก (Rare Isotope Production Target) และใชกรอง Super-FRS ซึ่งเปนการทดลองของ
Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions (NUSTAR)
(๒) ศูนยคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงและประหยัดพลังาน
ศูนยนี้ใชพลังงานในการทําความเย็นแกคอมพิวเตอรนอยกวาศูนยคอมพิวเตอรทั่วไป เนื่องจากศูนยนี้จะใชน้ําเย็นแทนการใช
อากาศเย็นไปลดความรอนของคอมพิวเตอร สงผลใหพลังงานที่ใชในการทําความเย็นมีเพียงรอยละ ๗ ของพลังงานไฟฟาใชสําหรับการ
ทํางานของคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอรทั่วไปที่ใชอากาศในการทําความเย็นจะใชพลังงานระหวางรอยละ ๓๐ - รอยละ ๑๐๐
นอกจากนี้ศูนยทั่วไปดังกลาวจะใชเพดานสูงรวมทั้งชองทางเดินเย็นและชองทางเดินรอนรวมกับระบบควบคุมที่ซับซอนกวา
(๓) โครงการนํารองการบําบัดมะเร็ง
ระหวาง ค.ศ. ๑๙๙๗ - ๒๐๐๘ จีเอสไอเปดใหบริการบําบัดมะเร็งดวยไอออนของคารบอน โดยใชเครื่องเรงของจีเอสไอ
รวมกับศูนยแพทยมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก สถาบันวิจัยมะเร็งเยอรมัน และศูนยวิจัยโรเซนดอรฟ (Rossendorf Research Center)
ใกลเมืองเดรสเดน โครงการนี้ศึกษาการบําบัดคนไขราว ๔๕๐ คน ซึ่งสวนใหญเปนมะเร็งบริเวณฐานของกะโหลกศีรษะ คนไขเหลานี้จะ
เปนคนไขนอกที่มารับการบําบัดราว ๓๐ นาทีตอครั้ง จํานวน ๒๐ ครั้ง ของทุกวันติดตอกัน ในการติดตามผลคนไขเหลานี้ภายในเวลา
๕ ป พบวาคนไขรอยละ ๗๕ - ๙๐ การเติบโตของมะเร็งไดหยุดลง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของมะเร็ง มีคนไขที่ไดรับผลขางเคียงนอย
มากเพียง ๒-๓ คน ดวยเหตุที่มีผลทางบวกนี้จึงทําใหการบําบัดดวยวิธีนี้เปนที่ยอมรับทางการแพทย ตอมาโครงการนี้ไดใหบริการคนไข
ที่เปนมะเร็งบริเวณกระดูกสันหลังและตอมลูกหมากอยางตอเนื่อง
(๔) วิวัฒนาการของนวัตกรรมทางเทคนิค
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เพื่อเปนการขยายผลใหมีทางเลือกมากขึ้น ไดมีการสรางระบบหมุนลําไอออน (gantry) เพื่อเปลี่ยนตําแหนงการใหไอออนแก
คนไข ระบบบําบัดที่มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรกก็ไดนําระบบหมุนลําไอออนไปใชเชนกัน ระบบนี้ชวยใหสามารถสองลําไอออนใหกับคนไข
จากมุมใดก็ได การพัฒนาอีกระดับหนึ่งคือการบําบัดตรงอวัยวะที่เคลื่อนไหว เชน ปอด เปนตน กลาวคือการบําบัดตองสามารถ
เคลื่อนไหวไปตามการเคลื่อนไหวของระบบหายใจได
๔. ความรวมมือระหวาง GSI/FAIR กับประเทศไทย
๔.๑ ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกอนการลงนาม MoU
มีการจัดตั้งคณะทํางานดานทฤษฎีฟสิกสของแฮดรอนและหัววัดแพนดาที่ มทส. ตั้งแต ค.ศ. ๒๐๑๑ และนักศึกษาไทย
จํานวน ๔ คน ไดทํางานวิจัยทั้งสองดานนี้ภายใตการดูแลรวมกันระหวาง ศาสตราจารยยูเปง แยน, ผูชวยศาสตราจารยชิโนรัตน กอบ
เดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ศาสตราจารยแมทเทียส ลุทซ ที่ GSI และ ดร.โทเบียส สต็อกมานน แหงสถาบันวิจัยยูลิค
(Juelich) ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาเอกดานฟสิกสของแฮดรอนจํานวน ๒ คน คือ (๑) ดร.ดริศ สามารถ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเมื่อ ค.ศ. ๒๐๑๑ จาก มทส. ขณะนี้เปนอาจารยที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา และ (๒) นาย
รุจิภาส บวรทวีปญญา นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนกาญจนาภิเษก) และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน ๒ คน ไป
พัฒนาซอฟตแวรที่สถาบันวิจัยยูลิค คือ (๑) นายธนโชติ นาสวาสดิ์ (ทุนพสวท) เมื่อป ค.ศ. ๒๐๑๕ และ (๒) นายตะวันฉัตร สีมันตธรรม
กุล (ทุน พสวท.) เมื่อป ค.ศ. ๒๐๑๖
มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดมีโอกาสเขารวมโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนของ GSI จํานวน ๒ คน คือ
นายรุจิภาส บวรทวีปญญา ไดเขารวมโครงการเมื่อป ค.ศ. ๒๐๑๒ และ นายธนโชติ นาสวัสดิ์ เขารวมโครงการเมื่อป ค.ศ. ๒๐๑๖
๔.๒ ผลการดําเนินงานตาม MoU ระหวางหนวยงานในประเทศไทยกับ GSI/FAIR
สืบเนื่องจากที่หนวยงานในประเทศไทย ๕ แหง ((๑) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ (๓) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (๔) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) และ (๕) มหาวิทยาลัยเชียงใหม) ลงนามในบันทึกความเขาใจกับ
GSI/FAIR เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบัน GSI สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีทรงเปนประธาน จึงเกิดการดําเนินงานตามความรวมมือดังกลาว ไดแก
๔.๒.๑ นักศึกษาฤดูรอนที่ GSI/FAIR
สืบเนื่องจาก สถาบัน GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ทูลเกลาฯ ถวายทุน
แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานใหนักศึกษาสาขาฟสิกส เขารวมโปรแกรมภาคฤดูรอนของ GSI
เมืองดารมสตัดท สหพันธสาธารณรัฐเยอรมณี ในชวงฤดูรอนของป ค.ศ. ๒๐๑๗ (พ.ศ. ๒๕๖๐) จํานวน ๒ คน โดยโดยสถาบันฯ

รั บ ผิ ด ชอบค า ที่ พั ก ณ โรงแรมใกล ๆ สถาบั น ฯ และค า ครองชี พ ในขณะที่ นั ก ศึ ก ษาเข า ร ว มโปรแกรมฤดู ร อ น ฝ า ยไทย
(งบประมาณจากโครงการความรวมมือไทย-เซิรน) รับผิดชอบคาเดินทางระหวางประเทศ และคาเบี้ยเลี้ยงอีกจํานวนหนึ่ง)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ในฐานะฝายเลขานุการโครงการคัดเลือกนักศึกษาฯ ไดจัดทําคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเขารวมโปรแกรมภาคฤดูรอนของ GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research
เพื่อสัมภาษณและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องตน แลวนําความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นสุดทาย
นักศึกษาไทย ที่ไดรับพระราชทานทุนโครงการฤดูรอน ณ สถาบันวิจัยไอออนหนัก GSI ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางวันที่
๒๒ กรกฎาคม - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐) จํานวน ๒ คน คือ
(๑) นายกฤตภัค นาเอี่ยม นักศึกษาปริญญาตรีปที่ ๔ ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เกรดเฉลี่ยในขณะที่สมัครเขารวมโครงการ ๓.๓๓
หัวขอวิจัย ณ GSI : การเตรียมกับดักไอออนลําอิเล็กตรอนสําหรับการทดลองกับดักเพนนิ่ง HILITE (Electron
Beam Ion Trap Preparation for the HILITE Penning Trap Experiment)
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

(๒) นายวทัญู ฟูแสง นักศึกษาปริญญาตรีปที่ ๓ ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เกรดเฉลี่ยในขณะที่สมัครเขารวมโครงการ ๓.๘๐
หัวขอวิจัย ณ GSI : การประกอบและเตรียมความพรอมหนวยทดสอบวาลวแกส สําหรับเครื่อง pulsed gas
stripper ณ UNILAC (Assembly and commissioning of a test stand for pulsed gas valve for a
new UNILAC gas stripper)
หลังจากเดินทางกลับ นักศึกษาทั้งสองไดมารายงานผลการเขารวมโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอน GSI ตอผูทรงคุณวุฒิดาน
ฟสิกส ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สวทช. โยธี
๔.๒.๒ จัดการประชุม PANDA computing workshop
วันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนเจาภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PANDA
computing workshop ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเชิญวิทยากรจากหนวยงานดาน IT ของ GSI มีผูเขารวมประชุมจํานวน
๒๒ คน จากประเทศตางๆ ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรสวีเดน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐออสเตรีย
สหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศไทย
๔.๓ แผนการดําเนินงานตามความรวมมือป พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๓.๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เตรียมความพรอมในการสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานวิจัยดานฟสิกสการแพทย และเครื่องมือที่เกี่ยวของจํานวน ๒ คน คือ
(๑) นางสาวเดอา ออเลีย คารตินี นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปทําวิจัยในเรื่อง
การพัฒนาการใชโปรตอนในการบําบัดและการปองกันรังสี
(๒) นายสรัช ลิ่วศิริรัตน นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปฝกงาน เรื่อง การพัฒนา
ดานเทคนิคของการจัดลําเลียงลําแสงดวยระบบ GEM
๔.๓.๒ ศูนยโปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
วัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนย
(๑) เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุ
ครบ ๖๕ พรรษา ในป พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) เพื่อเปนศูนยความเปนเลิศในการรักษาโรคมะเร็งดวยอนุภาคโปรตอน
(๓) เพื่อเปนตนแบบของการนําเครื่องเรงอนุภาคโปรตอนขนาดเล็ก มาใชงานในโรงพยาบาลไดอยางเหมาะสม
(๔) เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษา ฝกอบรม และผลิตบุคลากรทางการแพทยในการรักษาโรคมะเร็ง
(๕) เพื่อเปนศูนยกลางการวิจัยทั้งทางคลินิก ฟสิกส รังสีเทคนิค วิศวกรรม และชีววิทยา โดยความรวมมือกับ
ภาควิชาตางๆ ในคณะแพทยศาสตร และคณะตางๆ ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตร และคณะสหเวชศาสตร
หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร
(๑) Medical Doctor program
(๒) Residency program (Higher Grad. Diploma)
(๓) Radiological Technology (B.Sc.)
(๔) Medical Imaging (M.Sc.)
(๕) Medical Physics (Ph.D.)
นักศึกษาปริญญาเอกฟสิกสการแพทยในป ๒๕๖๑
ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ นักศึกษาระดับปริญญาเอกศึกษาเกี่ยวกับการบําบัดดวยโปรตรอน จํานวน ๑ คน ซึ่งทําวิจัยใน
หัวขอเรื่อง “room shielding designed for proton therapy” จะไปทํางานที่ GSI/FAIR เปนเวลา ๒ เดือน (ยังไมกําหนดชวงเวลา
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เดินทาง) โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณบางสวนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เพื่อไปศึกษาเรื่อง “neutron dosimetry” โดยมี
Prof. Klaus-Dieter Gross เปนที่ปรึกษา
นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับการบําบัดดวยโปรตรอนอีก ๑ คน ซึ่งจะเริ่มการศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๖๑
หัวขอ “the development in proton therapy TPS and compared with commercial TPS”
การใชประโยชนดานบุคลากรวิจัย
หลังจากติดตั้งระบบของศูนยโปรตรอนฯ เรียบรอยแลว จะมีประโยชนตอบุคลากรวิจัยในดานคลินิก และฟสิกส
การแพทยและชีวรังสี
แผนเวลา อาคาร อุปกรณ
ปจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณฯ มีเครื่องบําบัดดวยเครื่องเรงอิเล็กตรอนทางตรง (Linac) จํานวน ๖ เครื่อง แต
หลังจากการกอสรางอาคารใหมแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีเครื่องบําบัดดวยโปรตอนจํานวน ๑ เครื่อง และ Linac อีก ๓ เครื่อง
โดยไดรับอนุมัติงบประมาณจากสํานักงบประมาณเรียบรอยแลว
๕. ประเด็นเสนอตอที่ประชุม
ขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
--------------------------------------------------------------------------------------รายนามคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเขารวมโปรแกรมภาคฤดูรอนของ GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion
Research

๑. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๒. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๓. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
๔. นายไพรัช ธัชยพงษ
๕. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
๖. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
๗. ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส
๘. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
๙. นายสุทัศน ยกสาน
๑๐. นายปยวุฒิ ศรีชยั กุล
๑๑. นายบุรินทร อัศวพิภพ
๑๒. นายชิโนรัตน กอบเดช
๑๓. นางสาวสาคร ริมแจม
๑๔. นางฤทัย จงสฤษดิ์
๑๕. นางสาวสาวิตรี ภิรมยกิจ
๑๖. นางอุมารัชนี แกวบุดตา

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
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