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โครงการทุ น
NSTDA Chair

Professor
สำ�นักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ได้จัดตั้งโครงการ “Chair Professor Grants” ขึ้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา เพื่อสร้างผู้นำ�และบุคลากรด้านการวิจัย
เสริมสร้างความเข็มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
ในด้านต่างๆ และมุ่งหวังให้เกิดผลกระทบระดับสูง
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
“Chair Professor Grants” ประกอบด้วย
“โครงการทุนนักวิจยั แกนนํา” ที่สนับสนุนการวิจยั ด้วยงบประมาณ
ของ สวทช. และ “โครงการทุน NSTDA Chair Professor”
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
มูลนิธิสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณวิจัย
โดยมี สวทช. เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ประธานกรรมการร่วมทุน NSTDA Chair Professor

โครงการทุน NSTDA Chair Professor ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำ�นักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์กรที่นำ�การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาใช้ในการดำ�เนินกิจการ โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาคการผลิตและบริการ ในการเสริมสร้างความเข็มแข้งให้แก่ภาคการศึกษาในด้านการวิจัย
และพัฒนา โครงการดังกล่าวสามารถผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
และจากความก้าวหน้าของผลงานวิจัยที่ผ่านมาจะเห็นว่า การจัดให้มีการสนับสนุนการวิจัย
แบบกลุ่มที่มีแกนนำ�เป็นนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นแนวทางที่ถูกต้องและได้ผลดี
จากนักวิจัยแกนนำ�ที่ สวทช. ให้การสนับสนุน และศาสตรเมธาจารย์ หรือ NSTDA Chair
Professors ที่มูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้การสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมสำ�คัญ
ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าแนวทางเช่นนี้เป็นที่ยอมรับว่าได้ผลดีมากขึ้น และมหาวิทยาลัยบางแห่ง
ก็ได้มีกองทุนศาสตราจารย์แกนนำ�ของตนเองแล้ว คาดว่าทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษา
ของไทยจะมีการจัดตั้งระบบสนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีแกนนำ�เช่นนี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ต่อไป
การวิจัย คือ การสร้างทรัพย์สมบัติใหม่ๆ ที่เป็นทั้งความรู้และนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ
ที่ควรตระหนักและน่าดีใจ คือ ไม่ใช่การสร้างทรัพย์สินส่วนตัว หรือส่วนบริษัท ส่วนองค์กร
เป็นหลัก แต่เป็นการสร้างทรัพย์สินส่วนรวมที่ทุกคนจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าของ และได้ใช้ร่วมกัน
โดยกลุ่มนักวิจัยเองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรมด้วย เป็นการสร้าง
ชัยชนะร่วมกันทุกฝ่าย จึงขอให้กำ�ลังใจกลุ่มนักวิจัยทั้งหลายให้ทำ�งานร่วมกันต่อไปเพื่อสังคม
ที่ดียิ่งขึ้นของเรา

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ป ระธานกรรมการร่วมทุน NSTDA Chair Professor

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ประธานกรรมการทุนนักวิจัยแกนนำ�

ในปัจจุบัน ความต้องการด้านการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ในประเทศไทยได้
เพิ่มสูงขึ้นมาก อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำ�คัญกับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
มากขึ้น โดยรัฐบาลได้เพิ่มกลไกสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น
	สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีพนั ธกิจในการสร้างเสริม
การวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์
พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำ�ลังคน และโครงสร้างพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีจ่ �ำ เป็น เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน สวทช. ได้รเิ ริม่
ให้มที นุ วิจยั ขนาดใหญ่ เพือ่ สนับสนุนนักวิจยั ชัน้ นำ�ของประเทศทีม่ ศี กั ยภาพสูงพร้อมกับทีมงาน
ที่พร้อมจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง ให้ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจยั ทีเ่ ป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติ
อย่างเป็นรูปธรรม และเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ ได้จริง
	
ตลอดระยะเวลาการดำ�เนินงานของโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ�ที่ผ่านมา มุ่งหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ากลไกการสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงด้วยทุนวิจัยขนาดใหญ่นี้ จะมีส่วนช่วย
สร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ ทีส่ ามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ และสร้างผลกระทบอย่างกว้างขวาง
พัฒนาบุคลากรวิจยั ของประเทศ ด้วยแกนนำ�ของนักวิจยั ไทยทีม่ คี วามเป็นผูน้ �ำ เท่ากับนานาชาติ
และการทำ�งานโดยมีทุนอุดหนุนจากภาคเอกชนอยู่ด้วย จะเป็นการเพิ่มความร่วมมือระหว่าง
ภาคการศึกษาและภาคธุรกิจมากขึน้ นำ�ไปสูก่ ารผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและยัง่ ยืนต่อไป

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธานกรรมการทุนนักวิจัยแกนนำ�

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ� และ NSTDA Chair Professor จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเสริมสร้าง
กำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเป็นฟันเฟืองในการเพิ่มขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยให้การสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง
ของประเทศ และมีความเป็นผู้นำ�กลุ่ม ให้ได้มีโอกาสดำ�เนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนการวิจัยครอบคลุม 4 เทคโนโลยีหลัก และสอดคล้องกับ
คลัสเตอร์ และโปรแกรมของ สวทช. การดำ�เนินการโครงการมุ่งหวังจะนำ�ไปสู่การสร้าง
และพัฒนาผลงานวิจัยในหลากหลายมิติที่มีผลกระทบอย่างสูงในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม
ได้แก่ องค์ความรู้ใหม่ ผลงานตีพิมพ์ สิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมทั้ง
จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคลากรวิจัยชั้นเยี่ยมสู่วงวิชาการ
ตลอดระยะเวลาการดำ�เนินงานของโครงการทีผ่ า่ นมา นักวิจยั ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจยั
ที่มีคุณภาพจำ�นวนมาก ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิชาการ เข้ากับภาคสังคม
ภาคการผลิตและบริการ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยจนมีศักยภาพ
เพียงพอที่จะนำ�ไปใช้ประโยชน์ ในเชิงสาธารณประโยชน์ หรือเชิงพาณิชย์ นับเป็นการผลิต
ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นแรงขับเคลื่อนที่
สำ�คัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต


ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
รักษาการรองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และเลขานุการโครงการทุนนักวิจยั แกนนำ� / NSTDA Chair Professor
โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ� และโครงการทุน NSTDA Chair Professor เป็นโครงการที่
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ด�ำ เนินการต่อเนือ่ งเป็นเวลานาน
โดยทีก่ �ำ เนิดจากโครงการทุนพัฒนาวิชาชีพนักวิจยั ในขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
เป็นผู้อำ�นวยการ โครงการได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีการสนับสนุนครอบคลุม
หลากหลายสาขา โครงการได้รับความสนใจจากนักวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศมาตลอด
มีผู้สมัครเป็นจำ�นวนมาก ผู้ที่ ได้รับทุนได้ผ่านการพิจารณาอย่างเข้มข้นหลายขั้นตอนจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับในวงการวิชาการมาเป็นเวลานาน
ผู้ได้รับทุนจึงเป็นผู้ที่มีความสามารถสูง และทุ่มเทให้กับงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุให้
โครงการนักวิจัยแกนนำ� และโครงการทุน NSTDA Chair Professor ประสบความสำ�เร็จตาม
เป้าหมายตลอดมา
โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ� และ NSTDA Chair Professor จึงเป็นกลไกหนึ่ง ที่ สวทช.
เล็งเห็นว่าจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงด้วยการสนับสนุนให้มีการผลิต
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ และถ่ายทอดผลงานที่เป็นประโยชน์ ให้กับประเทศ
ในหลากหลายมิติ นำ�ไปสูก่ ารผลิตผลงานตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
การยื่นจดสิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมทัง้ การนำ�ผลงานวิจยั
ไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ ในเชิงสาธารณะ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย และการนำ�ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใช้
ให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน และเกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
รักษาการรองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และเลขานุการโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ� / NSTDA Chair Professor

โครงการทุ น
NSTDA Chair

Professor

แนวคิดการจัดตั้งโครงการทุน
NSTDA Chair Professor
(พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2552)
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นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้จุดประกายความคิดริเริ่ม
โครงการทุน NSTDA Chair Professor กล่าวว่า “โครงการนี้จะช่วยกระตุ้น
ให้ภาคเอกชนหันมาสนใจและเล็งเห็นความสำ�คัญของการมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทัง้ ต้องการให้ภาคธุรกิจเห็นประโยชน์และคุณค่าของงานวิจยั และพัฒนา
ว่ามีความจำ�เป็นต่อการพัฒนาธุรกิจในระดับสากล”
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในขณะนั้น กล่าวว่า “โครงการนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ถือเป็นความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชนอย่างแท้จริง กลยุทธ์สำ�คัญของ
การจัดตั้ง Chair Professor คือ การสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำ�กลุ่ม
เพราะความก้าวหน้าในการวิจยั และพัฒนาต้องอาศัยผูน้ �ำ ทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความ
ก้าวหน้า และสามารถประยุกต์ความก้าวหน้าทางวิชาการไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงได้”
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แนวคิดการจัดตั้งทุน NSTDA Chair Professor
มูลนิธิ สนง. ทรัพย์สินฯ
สวทช.
คณะกรรมการร่วม
มหาวิทยาลัย

10

ผู้ประกอบการ

NSTDA Chair Professor
สถาบันวิจัย
ในประเทศ

สถาบันวิจัยใน
ต่างประเทศ

หลักการและเหตุผล
ในอดีตที่ผ่านมา นักวิจัยที่มีความสามารถสูงในประเทศไทยจำ�เป็นต้อง
เสนอโครงการวิจัยต่างๆ พร้อมๆ กัน เพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจำ�นวนมากพอที่
จะทำ�งานได้เต็มความสามารถ การจัดตั้งทุน NSTDA Chair Professor นี้
เป็นกลไกหนึง่ ทีท่ �ำ ให้กลุม่ วิจยั ขนาดใหญ่สามารถทำ�งานต่างๆ สอดคล้องกัน
และสามารถหวังผลงานวิจยั ทีม่ คี วามหมายสูงทางด้านวิชาการ ได้แก่ ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบกระบวนการ การยื่นจดสิทธิบัตร ผลงานตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทม่ี มี าตรฐานสูง ข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นต้น
รวมทั้ง ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย และภาคการผลิตและบริการ
นำ�ไปสู่การปรึกษาหารือทางด้านวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ
การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในภาคการผลิต และบริการ ตลอดจน

เป็นช่องทางหนึ่งที่จะเชื่อมโยงการทำ�งานวิจัย และพัฒนากับผู้ประกอบการ
เพื่อนำ�ไปสู่การใช้งานได้จริงในภาคการผลิตและบริการ หรือสังคม ซึ่งจะ
เป็นการยกระดับความสามารถในการวิจัยและพัฒนา และความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้าง “ศาสตราจารย์ทเ่ี ป็นผูน้ �ำ กลุม่ ” ทีเ่ ป็นผูน้ �ำ ทางด้านการวิจยั พัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ
ซึ่งจะเป็นการยกระดับ การวิจัยและพัฒนาของพัฒนาของประเทศไทยต่อไป

ขอบเขตงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน
ปี พ.ศ.

ขอบเขตการสนับสนุน

2552

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
วัสดุศาสตร์ที่เหมาะกับประเทศไทย

2554

พลังงานทางเลือก และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
วัสดุศาสตร์ที่เหมาะกับประเทศไทย
สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

2556

สุขภาพและการแพทย์

2558

สุขภาพและการแพทย์
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรและอาหาร

2560

Translational Research หรือ Applied Research

11

โครงการทุ น
ทุ น นั ก วิ จั ย

แ ก น นำ �

หลักการและเหตุผล
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็น
ถึงความสำ�คัญของการเสริมสร้างกำ�ลังคน เพื่อยกระดับความแข็งแกร่ง และ
เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสมรรถภาพแห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ จึงได้จัดตั้ง “โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ�” ขึ้น
เพื่ อ สนั บ สนุ น นั ก วิ จั ย ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ให้ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานวิ จั ย ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ในหลากหลายมิตอิ ย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำ�ไปสูก่ ารยืน่ จดสิทธิบตั ร
ผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่มีศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคสังคม นอกจากนี้ สวทช. จะจัดหากลไก
การเชื่อมโยงและสนับสนุนผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ และผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อีกทั้ง ผลักดันให้เกิด
การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่า
โครงการทุนวิจัยแกนนำ�อาจเป็นกลไกหนึ่งที่จะเชื่อมโยงภาคการผลิตและ
บริการให้เข้ามามีส่วนร่วมสำ�คัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้าน
การวิจัยและพัฒนาของประเทศ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง และมีการทำ�งานเป็นทีม มีโครงสร้างใน
การพัฒนานักวิจยั อย่าง ต่อเนือ่ งและมีความเชือ่ มโยงตัง้ แต่ระดับนักศึกษา
จนถึงระดับนักวิจัยอาวุโส
เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบอย่างสูงในเชิงเศรษฐกิจ
หรือสังคม
สร้างให้เกิดความมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างภาคความรู้ และภาค
การผลิตและบริการ หรือภาคสังคม

ขอบเขตงานวิจัยที่สนับสนุน
ปี พ.ศ.

ขอบเขตการสนับสนุน

2552 - 2557 สนับสนุนภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก คือ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับ 5 คลัสเตอร์ หรือกลุม่ โปรแกรมของ สวทช.
2558 - 2559
ทุนที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ
เพิ่มคุณค่าและผลผลิต
ทุนที่ 2 สนับสนุนภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก คือ สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
และเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสอดคล้อง
กับ 5 คลัสเตอร์ หรือกลุ่มโปรแกรมของ สวทช.
2560
ทุนที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ เสริม สร้างศักยภาพ
ให้กับอุตสาหกรรมของประเทศที่มีอยู่แล้ว และ/หรือ
อุตสาหกรรมอนาคต
ทุนที่ 2 สนับสนุนภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยี
ชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีดิจิทัล
และสอดคล้อง 5 คลัสเตอร์ หรือโปรแกรมของ สวทช.
2561
ทุนที่ 1 สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาที่ ต อบโจทย ชุ ม ชนและ
อุตสาหกรรม อนาคตในดานตางๆ ไดแก่ อาหารเพื่อ
อนาคต ระบบขนสงสมัยใหม่การสรางเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตคนไทย พลังงานและเชื้อเพลิง นวัตกรรมเพื่อ
การเกษตรยั่งยืน อันจะนําไปสูพลังอํานาจทางเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (bio economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (digital
economy) เปนตน
ทุนที่ 2 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพ และโอกาสการ
ใชประโยชน ใน อุตสาหกรรมใดๆ ในประเทศไทย ภายใต
4 เทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี
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ผลงานเด่ น
NSTDA
Chair
Professor
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NSTDA
Chair
Professor
ประจำ�ปี

2552

ศ.ดร.จำ�รัส ลิ้มตระกูล
สังกัด ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การออกแบบและการผลิตวัสดุนาโนที่เป็น
ประโยชน์อย่างสูงต่ออุตสาหกรรม

Design and NanoScale Processing of Industrially-Important Nanostructured
Materials

ผู้ร่วมโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช 
ผศ.ดร.พิบูลย์ พันธุ
ดร.อำ�พร เสน่ห์
ดร.ธานิน นานอก
ดร.พิพัฒน์ คงประชา
ดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ดร.สุรชัย ธชีพันธ์
ดร.พิมพา หอมนิรันดร์
รศ.ดร.พึ่งผาย พรรณวดี
ดร.สมเกียรติ นกบิน
ดร.จักรพันธ์ ศิริเจริญศิริ
ดร.รังรอง ยกส้าน
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ประโยชน์ของทุน NSTDA Chair Professor
ในมุมมองของผู้รับทุน
ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย และการบูรณาการกับ
ภาคอุตสาหกรรมให้กบั กลุม่ นักวิจยั วัสดุนาโน สร้างองค์ความรูด้ า้ นการออกแบบ
วัสดุนาโนคอมโพสิตโครงสร้างใหม่ทม่ี สี มบัตแิ ละประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี
กว่าเดิม เพื่อตอบโจทย์งานด้านอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี

ผลงานเด่น
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การออกแบบตัวเร่งปฏิกริ ยิ าและวัสดุทม่ี โี ครงสร้างระดับนาโนเมตร ด้วยการศึกษา
ออกแบบ และสังเคราะห์ “ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์” ให้มีสมบัติตรงตาม
ความต้องการของอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี อันจะนำ�ไปสูค่ วามสามารถ
ในการผลิตตัวเร่งปฏิกริ ยิ าได้เองภายในประเทศ และลดการพึง่ พาการนำ�เข้า
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าจากต่างประเทศ โดยการสังเคราะห์นาโนซีโอไลต์ดว้ ยการปรับปรุง
การแพร่เข้า-ออกของสารตัง้ ต้นและสารผลิตภัณฑ์ทม่ี ขี นาดใหญ่ได้ดี และนำ�
นวัตกรรมใหม่ที่ล้ำ�สมัยทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีมาสังเคราะห์
แผ่นนาโนซีโอไลต์สองมิติ (Two-Dimensional Zeolite Nanosheet)
ทำ�ให้ได้โครงสร้างผลึกที่มีความบางใน
ระดับนาโนเมตรและมีโครงสร้างรูพรุน
แบบลำ�ดับชั้น (Hierarchical Micro and
Mesoporous) ทำ�ให้แผ่นนาโนซีโอไลต์
จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวกว่าซีโอไลต์
แบบเดิม ทำ�ให้สามารถเปลี่ยนสารตั้ง
ต้นไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ ได้ในปริมาณ
ที่มากกว่าเดิม

วัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร

The nanostructured catalysts are designed based on an attempt
to synthesize the hierarchically mesoporous materials with zeolitic
morphology containing larger pore size. As zeolites are aluminosilicate materials featuring unique shape selectivity via a network
of small pore size and tunable designed acidity, These properties
thus facililate intensive use in adsorption, separation and industrial
catalysis. Accordingly, our research group has successfully
synthesized the Nanoze olite containing small pores that obstruct
the access of reactant molecules to the active sites by improving
the mass transfer and diffusion of reactants and products through
the existence of hierarchical micro- and mesoporous structures,
leading to lessen the coke formation and prolong the catalyst life
time. For that reason, the two-dimensional zeolite nanosheet
containing nanometer-thickness and hierarchical micro- and
mesoporous structure has also been innovatively synthesized for the
improvement of reactant conversion based on its longer life time with
respect to their stability.

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
องค์ความรู้ที่ ได้จากงานวิจัยตัว
เร่งปฏิกิริยาซีไอไลต์และซิลิกาที่มี
ความพรุ น สู ง มาประยุ ก ต์ เ พื่ อ
ตอบโจทย์อตุ สาหกรรมปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี ในแง่การแก้ปัญหา
ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดยมุง่ เน้นการใช้งานในกระบวนการ
เปลี่ ย นก๊ า ซเรื อ นกระจกให้ เ ป็ น
พลังงานที่สะอาด ในกลุ่มสาร
ประกอบโอเลฟินส์ และแอลกอฮอล์
เป็นต้น
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NSTDA
Chair
Professor
ประจำ�ปี

2554

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
สังกัด ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร กำ�แพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน

การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำ�
พันธุ์ ใหม่สำ�หรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์
Breeding to Accelerate Domestication of Jatropha for Fuel and Feeds

ผู้ร่วมโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.ดร.สนธิชัย จันทร์เปรม 
ผศ.ดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล
ผศ.ดร.พัชรินทร์ ตัญญะ
ผศ.ดร.ประกิจ สมท่า
ดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี
ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์
ดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค
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ประโยชน์ของทุน NSTDA Chair Professor
ในมุมมองของผู้รับทุน
เปิดโอกาสให้นกั วิจยั ได้รวมกลุม่ ทำ�งานเพือ่ สนับสนุนแผนวิจยั ที่มวี ตั ถุประสงค์
ร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกันในหลากหลายแง่มุม เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์
ภายใต้การนำ�ของนักวิจัยอาวุโส ร่วมกับนักวิจัยรุ่นกลาง นักวิจัยรุ่นใหม่ และ
นิสิต-นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงานเด่น
การพัฒนาประชากรสบู่ดำ�ที่มีความหลากหลายทาง
พันธุกรรมสูงโดยการผสมพันธุ์ข้ามชนิด
สบู่ดำ� (Jatropha curcas) เป็นพืชที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำ�
ทำ�ให้พัฒนาพันธุ์ ได้ยาก โครงการนี้จึงได้นำ�มาผสมพันธุ์กับเข็มปัตตาเวีย
(J. integerrima) แล้วคัดเลือก สลับกับการผสมพันธุอ์ ย่างต่อเนือ่ งหลายชั่ว
ทำ�ให้ได้สายพันธุ์ที่มีพันธุกรรมหลากหลาย สามารถใช้ประโยชน์ ได้ทั้งในแง่
ของไม้ดอก-ไม้ประดับ ชีวมวล และน้ำ�มัน มีศักยภาพในการปลูกเชิงพาณิชย์
คือ ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น มีปริมาณน้�ำ มันในเมล็ดมากขึน้ ทรงพุม่ เตีย้ ง่ายต่อ
การเก็บเกีย่ ว ผลสุกแก่พร้อมกันภายในช่อผล และกากมีโปรตีนสูง ทำ�ให้ได้
สบู่ดำ�สายพันธุ์ ใหม่ที่ต้นเตี้ยและทรงพุ่มเล็กที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิต
ต่อพื้นที่สูงกว่าพันธุ์เดิม
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• สายพันธุเ์ ป็นไม้ดอก-ไม้ประดับชนิดใหม่ทม่ี ที รงพุม่ เล็ก ออกดอกเร็ว ดอกดก
• สายพันธุ์มีผลผลิตเมล็ดมากกว่า 600 กก./ไร่/ปี และมีน้ำ�มันในเมล็ดสูง
กว่า 30%
• สายพันธุม์ กี ารเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตชีวมวลจากลำ�ต้นและกิ่งสูงถึง
12 ตัน/ไร่/ปี ของน้ำ�หนักสด หรือประมาณ 6 ตัน/ไร่/ปี ของน้ำ�หนักแห้ง

Research highlight: Development of jatropha
population with high genetic variation through
interspecific cross
Jatropha (Jatropha curcas) has a low genetic
variation and thus it is difficult for cultivar
improvement. The Project on Breeding to
Accelerate Domestication of Novel Jatropha
for Fuel and Feeds crossed it with peregrina
(J. integerrima) and then made a series of
selections and crosses among the selected
lines. Novel jatropha breeding lines were
developed with high potential in commercial
production, i.e. higher seed yield and oil
content, small canopy, and more synchronous
maturity. The resulting clones then gave higher
seed yield per unit area than the traditional
varieties.
• developing interspecific breeding lines as a
new ornamental plant with small canopy,
early and profuse flowering.
• some lines gave seed yield of more than
3.75 t/ha/yr with over 30% oil content.
• some lines grow fast, giving biomass yield
of 75 t/ha/yr fresh weight, or 32.5 t/ha/yr
dry weight.

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
ทำ�ให้ได้สายพันธุ์สบู่ดำ�ที่มีพันธุกรรมหลากหลาย สามารถใช้ประโยชน์ ได้ทั้ง
ในแง่ของไม้ดอก-ไม้ประดับ ชีวมวล และน้ำ�มัน และสบู่ดำ�พันธุ์ ใหม่มีศักยภาพ
ในการปลูกเชิงพาณิชย์
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ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำ�ภา
สังกัด ภาควิชาปรสิตวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

การวิจัยต่อยอดด้านโรคติดเชื้อ
ชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังและโรคภูมิแพ้

Translational Research on Acute and Chronic Infections and Allergy

ผู้ร่วมโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร
ศ.ดร.นสพ.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
รศ.ดร.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร
รศ.นพ.พงศกร ตันติลีปิกรณ์
รศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง
ผศ.ดร.อุไร ไชยศรี
ผศ.ดร.ผ่องศรี ทองทวี
ผศ.ดร.พจนีย์ ศรีมาโนชญ์
ผศ.ดร.สันติ มณีวัชระรังษี
ผศ.ดร.นิตยา อินทราวัฒนา
ผศ.ดร.อรภัค เรี่ยมทอง

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ดร.กัญญารัตน์ ถึงอินทร์
ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล
ดร.สพญ. มนต์รัตน์ จุลเนตร
ดร.นสพ. รุ่งเรือง ยอดชีวัน
ดร.ทิพวรรณ พิศวง
ดร.สพญ. ฝนทิพย์ ดงดินอ่อน
ดร.สุรศักดิ์ จิตตวิสุทธิกุล
ดร.พิเชษฐ์ รื่นจิตต์
ดร.กิตติรัฐ กลับอำ�ไพ
นายวที สีสวย
นางสาว.นวรรณพร แซ่ลิ้ม
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ประโยชน์ของทุน NSTDA Chair Professor
ในมุมมองของผู้รับทุน
เป็นทุนต่อเนื่อง ที่มีงบประมาณมาก มีความคล่องตัวในการบริหารทุน
ให้การสนับสนุน translational research ซึ่งสามารถนำ�ผลงานไปใช้ได้
ทั้งในผู้ป่วยจริงและการผลิตในแบบอุตสาหกรรมโดยมีความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน รวมทัง้ ทำ�ให้ทมี วิจยั มีความภาคภูมใิ จ เกิดกำ�ลังใจและความมุง่ มัน่
ที่จะผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศต่อไป

ผลงานเด่น
แอนติบอดีของมนุษย์ที่จำ�เพาะต่อโปรตีนของไวรัส
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
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ผลิ ต แอนติ บ อดี ส ายเดี่ ย วของมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามจำ � เพาะต่ อ
โปรตีนอนุรักษ์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ทำ�ให้สามารถ
แทรกเข้าเนือ้ เยือ่ ทีต่ ดิ เชือ้ ได้ดี ปริมาณไวรัสไม่เพิ่มขึ้น สามารถ
ต้านไวรัสได้หลายสายพันธุ์ ช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิต
และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นของการระบาด
ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันโดยผ่านการศึกษาประสิทธิภาพการ
รักษาในโมเดลสัตว์ทดลองแล้วได้ผลการรักษาทีด่ มี าก อีกทัง้
ที ม วิ จัย มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ บริ ษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ใ นการ
ทดลองผลิตใน pilot scale ในระดับเตรียมความพร้อม
สำ�หรับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ขณะนี้อยู่ ในระหว่าง
หาแนวทางสนับสนุนสำ�หรับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์และการทดลองทางคลินิกต่อไป

Ready-to-use human single chain antibodies against
influenza

We have generated human single-chain antibodies to highly
conserved proteins of human and avian influenza viruses and
rescued the infected influenza modeled animals from lethal virus
challenge. These full antibodies have advantages because not
only smaller size but also cannot cause antibody-dependent
enhancement of the virus replication. The antibodies can reduce
the catastrophic caused by a newly emerged virus during the
early pandemic period. These antibodies
have been produced in pilot scale at
Siam Biosciences, Co. Ltd. and await
GMP production for FDA registration
and clinical trials which required
adequate financial support.

แอนติบอดีของมนุษย์ทจ่ี �ำ เพาะต่อโปรตีนของไวรัสตับอักเสบซี

วิธรี กั ษาโรคตับอับเสบซีดว้ ยการใช้แอนติบอดีสายเดีย่ วของมนุษย์ และนาโนบอดี
ต่อโปรตีนของไวรัสตับอักเสบชนิดซี ที่เข้าเซลล์ของตับได้เองเพื่อไปขัดขวาง
กิจกรรมของโปรตีนของไวรัส ทำ�ให้โปรตีนของไวรัสไม่เพิ่มขึ้น ไม่ทำ�ให้การ
อักเสบลุกลาม ไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียง และสามารถจับกับโปรตีนของ
ไวรัสได้หลายตำ�แหน่ง ขณะนี้ทีมวิวัยได้ร่วมมือกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์
ดำ�เนินการผลิตในระดับ pilot scale และอยู่ระหว่างหาแนวทางสนับสนุน
เพื่อผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมแบบ GMP เพื่อขึ้นทะเบียนและทดสอบทาง
คลินิกต่อไป

Cell penetrable human single-chain antibodies and
nanobodies that bind specifically to conserved
proteins of replicating hepatitis C virus (HCV) and
inhibit the viral replication

Cell penetrable human single-chain antibodies and nanobodies that
can bind specifically to the HCV pivotal proteins and effectively
inhibit the viral replication were produced. These transbodies have
been produced in pilot scale under GMP-like system. They await
GMP production, FDA registration and clinical trials.
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วัคซีนโรคภูมิแพ้แมลงสาบชนิดพ่นจมูก

วัคซีนต้นแบบสำ�หรับรักษาโรคภูมิแพ้แบบใหม่ที่เตรียมจาก
สารก่อภูมิแพ้สำ�คัญที่บริสุทธิ์สำ�หรับพ่นจมูกบรรจุในอนุภาค
นาโนเพือ่ ป้องกันการแพ้ ผูป้ ว่ ยสามารถพ่นวัคซีนได้ดว้ ยตัวเอง
วัคซีนนี้ ได้รับการทดสอบในโมเดลสัตว์ทดลองแล้วพบว่ามี
ประสิทธิภาพการรักษาที่ดีมาก ขณะนี้วัคซีนนี้รอการผลิตใน
แบบ GMP ก่อนขอขึ้นทะเบียน อย. เพื่อทดสอบในผู้ป่วยต่อไป

The intranasal liposome-entrapped, refined
major allergen vaccine for treatment of allergy.
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Our research team has invented an intranasal allergen
vaccine. Immune response can be effective at the
lower respiratory tract. Administration of the intranasal
vaccine can be done at home. The vaccine has been
found to be highly effective in an animal model
of human allergy. The vaccine await GMP production
and FDA approval before testing in patients.

ชุดตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้แมลงขาข้อ

ศึกษาชนิดของสารก่อภูมิแพ้ทั้งหมดจากพิษของแมลงขาข้อ คือ ผึ้งหลวง
ต่อหัวเสือ และมด สายพันธุ์ที่คนไทยแพ้ เปรียบเทียบกับน้ำ�ยาสกัดจาก
ต่างประเทศ โดยมีการพัฒนาน้�ำ ยาตรวจวินจิ ฉัยโรคภูมแิ พ้แมลงขาข้อทีค่ นไทย
แพ้ด้วยวิธีสะกิดผิวหนัง และน้ำ�ยาตรวจวัด specific IgE ในซีรั่มของผู้ป่วย
เพือ่ ประเมินสภาวะการแพ้ของผูป้ ว่ ย โดยน้�ำ ยาเหล่านี้ ได้รบั การประเมินคุณภาพ
แล้วทำ�ให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง

Allergenomes in venoms of honey bees (Apis dorsata),
wasp (Vespa affinis) and ant (Solenopis germinate)
and specific IgE detection for diagnosis of allergy
caused by Hymenoptera string

This study not only revealed the allergenomes of the three
Hymenoptera species inhabitant in Thailand but also the allergic
reagents for diagnosis of patients by skin prick test and monitoring
the patients’ allergic status by determining serum specific IgE have
been developed. Diagnosis are more accurate and relatively inexpensive compared to the imported reagents.

น้ำ�ยาสกัดพิษผึ้ง ต่อหัวเสือ และมด
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ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
สังกัด ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การค้นหาและพัฒนาสารต้นแบบจาก
ทรัพยากรราของไทยเพื่อความยั่งยืน
ในการค้นหายา

Discovery and Development of Lead Compounds from Thai Fungal
Resources for Sustainability in Drug Discovery

ผู้ร่วมโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ ไพจิตร
รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
รศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท
ดร.จริยา สากยโรจน์
ผศ.ดร.เยาวภา สุขพรมา
ผศ.ดร.ชุติมา ศรีมะเริง
ผศ.ดร.ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ 
ดร.จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ดร.มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ
ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ
ดร.ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร
ดร.จิตตรียา ตันสกุล
ดร.ศรัณยู ใคลคลาย
ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ
นางสาวสิตา ปรีดานนท์
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ประโยชน์ของทุน NSTDA Chair Professor
ในมุมมองของผู้รับทุน
สามารถสร้างเครือข่ายวิจัยหลากหลายสาขา ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างและ
บูรณาการองค์ความรู้ที่ลุ่มลึก ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม สามารถพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของ
นักวิจยั ตลอดจนการสร้างนักวิจยั รุน่ ใหม่ทม่ี คี วามสามารถในการทำ�งานวิจยั
บูรณาการสหสาขาวิชา

ผลงานเด่น
สารลดไขมันในเลือด: อนุพันธ์โลวาสเตตินจากราดิน
Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178

อนุพนั ธ์สารโลวาสเตติน (lovastatin) สารใหม่แยกได้จากเชือ้ ราดิน Aspergillus
sclerotiorum PSU-RSPG178 และแสดงฤทธิ์ยับยั้งการทำ�งานของเอนไซม์
HMG-CoA reductase ในระดับที่ใกล้เคียงกับยาโลวาสเตติน ขณะนี้อยู่ ใน
ระหว่างการสังเคราะห์อนุพันธ์นี้จากสารโลวาสเตตินให้ได้ปริมาณมากพอ
เพือ่ ศึกษากลไกการออกฤทธิ์ในสัตว์ทดลอง นอกจากนี้ ยังได้สภาวะการเพาะเลีย้ ง
A. sclerotiorum PSU-RSPG178 ซึ่งผลิตสารโลวาสเตตินในปริมาณที่สูง
เป็น 2.5 เท่าของการผลิต โดยเชื้อรา A. terreus ซึ่งเป็นเชื้อราสายพันธุ์
ทางการค้า
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สำ�หรับราดิน A. unguis PSU-RSPG199 ผลิตอนุพันธ์ depsidone จำ�นวน
2 สาร ทีแ่ สดงฤทธิต์ า้ นเชือ้ แบคทีเรีย methicillin-resistant Staphylococcus
aureus และมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งช่องปากในระดับทีด่ ีใกล้เคียงกับยามาตรฐาน
ส่วน zearalenone และอนุพันธ์ที่แยกได้จากราเอนโดไฟท์จากหญ้าทะเล
Fusarium sp. PSU-ES123 และจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ
zearalenone แสดงฤทธิ์ยับยั้งโปรตีน cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator (CFTR) ในระดับที่น่าสนใจ ซึ่งจะศึกษากลไก
การออกฤทธิ์ต่อไป

Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178

A new lovastatin derivative isolated from the soil fungus Aspergillus
sclerotiorum PSU-RSPG178 significantly inhibited HMG-CoA
reductase activity with similar percent inhibition to that of
lovastatin. The derivative is now being synthesized from lovastatin
for mechanism investigation in animal model. In addition, the
optimum conditions for cultivation of the fungus PSU-RSPG178
produced lovastatin in high yield which is 2.5 times higher than the
commercial A. terreus.
Two isolated depsidones, isolated from the soil fungus A. unguis
PSU-RSPG199, showed comparable antibacterial (against methicillinresistant Staphylococcus aureus) and cytotoxic (against human oral
carcinoma cells) activities to standard drugs.
Zearalenone and its derivatives from Fusarium sp. PSU-ES123 and
those from structural modification of zearalenone exhibited significant
CFTR inhibitory activity. The mechanism of action will be investigated.

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
พั ฒ นาสารต้ น แบบที่ แ สดงฤทธิ์
ต้านแบคทีเรีย ต้านมะเร็งช่องปาก
ลดไขมันในเลือด และยับยั้งโปรตีน
CFTR ไปใช้เป็นยา และใช้สภาวะ
การเพาะเลี้ยง Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178 เพื่อผลิต
โลวาสเตติน สำ�หรับอุตสาหกรรม
ยาในประเทศไทย
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NSTDA
Chair
Professor
ประจำ�ปี

2560

ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำ�รุงรัตน์
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประยุกต์ ใช้ฐานเทคโนโลยีส�ำ หรับการเลือก
และพัฒนากระบวนการและต้นแบบที่เป็น
นวัตกรรมสำ�หรับการผลิตอย่างยั่งยืนของ
เชื้อเพลิงทางเลือกบนฐานของไบโอรีไฟเนอรี

ผู้ร่วมโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผศ.ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ 7. ผศ.ดร.กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ
ผศ.ดร.สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ 8. ผศ.ดร.สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช
9. รศ.ดร.ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง
ผศ.ดร. อภินันท์ สุทธิธารธวัช
10. ดร.พงศ์ธร เจริญศุภนิมิตร
ดร.พลัง บำ�รุงสกุลสวัสดิ์
11. ผศ.ดร.ภัทรพร คิม
รศ.ดร.ณัฏฐา ทองจุล
ผศ.ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์ 12. ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล
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ประโยชน์ของทุน NSTDA Chair Professor
ในมุมมองของผู้รับทุน

การเตรียมสารละลายเพื่อวิเคราะห์
ปริมาณเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน
ทั้งหมด (ไบโอดีเซล)
ตามมาตรฐาน EN
14103 : 2001

สามารถสร้างกลุม่ วิจยั ให้มคี วามเข้มแข็ง
นั ก วิ จั ย มี ก ารพั ฒ นาและต่ อ ยอด
องค์ความรู้ร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง
เกิดเป็นเครือข่ายวิจยั ทีม่ กี ารบูรณการ
องค์ความรูท้ ห่ี ลากหลาย จนได้ตน้ แบบ
กระบวนการทีม่ นี วัตกรรมในการพัฒนา
ประเทศได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งทีมวิจัย
รู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจ
เป็นแรงบันดาลใจในการทำ�วิจยั ร่วมกัน

ผลงานเด่น
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การประยุกต์ ใช้ฐานเทคโนโลยีส�ำ หรับการเลือกและพัฒนากระบวนการสำ�หรับ
แปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นพลังงานทางเลือก ได้แก่ (1) การพัฒนา
ต้นแบบหน่วยผลิตกระบวนการผลิตไบโอดีเซลต้นทุนต่ำ�โดยการออกแบบ
เครื่องปฏิกรณ์ และการขึ้นรูปตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์สำ�หรับการผลิตไบโอ
ดีเซลที่ ใช้น้ำ�มันปรุงอาหารที่ผ่านการใช้งานเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อใช้ทดแทน
น้ำ�มันดีเซลสำ�หรับเครื่องจักรกลเกษตรในชุมชน (2) การพัฒนาต่อยอด
กระบวนการผลิต Bio hydrogenated diesel (BHD) จากห้องปฏิบัติการไปสู่
การสร้างหน่วยผลิตต้นแบบขนาดเล็กแบบต่อเนื่อง เพื่อทำ�การพิสูจน์ทราบ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ และ (3) การนำ�หลักการรวม
กระบวนการเข้ามาประยุกต์ ใช้ เพื่อลดภาระการจัดการกับผลิตภัณฑ์พลอย
ได้ทเ่ี กิดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (กลีเซอรอล) และ BHD (มีเทน โพรเพน)
โดยใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลอยได้ ดั ง กล่ า วเป็ น สารตั้ ง ต้ น ในการผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง
ไฮโดรเจน ผ่านกระบวนการปฏิรปู ด้วยไอน้�ำ นอกจากนีย้ งั คำ�นึงถึงการแสวงหา
ทางเลือกในการใช้วัตถุดิบเหลือทิ้งเพื่อผลิตเชื้อเพลิง/เคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
อย่างเหมาะสม ทำ�ให้ชุมชนและประเทศสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและผลการวิเคราะห์ปริมาณเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน
ทั้งหมด (ไบโอดีเซล) ตามมาตรฐาน EN 14103 : 2001

Application of technology platform for selection and development of
sustainable production of biorefinery-based alternative fuels composes of (1) development of prototype low-cost biodiesel production
unit by designing reactor and pelletizing of heterogeneous catalyst
for biodiesel production using waste cooking oil as raw material,
replacing petro-diesel for agriculture machines, (2) scale up of
bio-hydrogenated diesel (BHD) from laboratory to continuous small
bench-scale prototype unit and identify and transfer technology to
entrepreneurs, and (3) application of process integration principle
to reduce by-product management burden from biodiesel (glycerol)
and BHD (methane, propane) production, utilizing them as starting
materials to produce hydrogen fuel via steam reforming. Consideration
on alternative waste materials for production of fuel/high value
chemicals is also taken into account for sustainability of communities and the country.

เครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องที่ ใช้
คลื่นเหนือเสียงแบบสองความถี่
สำ�หรับการผลิตไบโอดีเซล

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั

ได้ต้นแบบนวัตกรรมกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลตามบริบทของชุมชน การผลิต BHD
แบบต่ อ เนื่ อ งและการผลิ ต ไฮโดรเจนจาก
ผลิตภัณฑ์พลอยได้เช่นกลีเซอรอล มีเทน
และโพรเพนที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่
ชุมชน และอุตสาหกรรม รวมถึงแนวทางการ
ผลิตสารเคมีมูลค่าเพิ่มจากส่วนเหลือใช้จาก
การผลิตปาล์มน้�ำ มันเพือ่ ความยัง่ ยืน

เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ แ บบต่ อ เนื่ อ ง
สำ�หรับการผลิต Bio hydrogenated diesel (BHD)
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ผลงานเด่ น

นักวิจัย
แกนนำ�
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นักวิจัย
แกนนำ�
ประจำ�ปี
2552

ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การวิจัยและพัฒนาและจัดการองค์ความรู้
ทางวิทยาภูมิคุ้มกันและเทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับโมเลกุลเพื่อการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย
และการรักษาโรค
Research and Development and Knowledge Management of Immunology
and Molecular Biotechnology for Development of Disease Diagnostic Kits
and Treatments

ผู้ร่วมโครงการ
1.
	 2.
	 3.
	 4.
	5.
	6.
	7.
	8.

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ
ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว
รศ.ดร.รัชดา เครสซี่
ผศ.ดร.สาวิตรี เจียมพาณิชยกุล
ผศ.ดร.บดินทร์ บุตรอินทร์
ผศ.ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส
ผศ.ดร.ขนิษฐา ทานี่ฮิล
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ประโยชน์ของทุนนักวิจยั แกนนำ�ในมุมมองของผูร้ บั ทุน
ทำ�ให้เกิดการสร้างกลุม่ วิจยั ทีเ่ ข้มแข็งสร้างสรรค์งานวิจยั ทัง้ งานวิจยั พืน้ ฐาน
และงานวิจยั ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ชวี การแพทย์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพเพือ่ แก้ปญ
ั หา
สาธารณสุขของประเทศและสร้างระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อนำ�
ผลงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริง

ผลงานเด่น
1. เทคโนโลยีการผลิต recombinant protein และแอนติบอดีรูปแบบต่างๆ
ทั้งในแง่ของระบบการเตรียมบริสุทธิ์และการผลิตในปริมาณมากที่นำ�ไปสู่
การประยุกต์ ใช้งานจริง
2. ชุดตรวจวินิจฉัย อาทิ ชุดตรวจกรองพาหะธาลัสซีเมีย ชุดตรวจยาต้าน
HIV-1 protease (HIV-1 protease inhibitors) ชุดตรวจ HbE และชุดตรวจ
วินิจฉัยวัณโรค
3. โมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อโปรตีนบนผิวเม็ดเลือดขาวหลากหลายชนิด
ที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาโปรตีนบนผิวเซลล์ชนิดใหม่ ที่ทำ�ให้เข้าใจการ
ทำ�งานของระบบภูมิคุ้มกันได้ดียิ่งขึ้น
4. Scaffolds เพื่อการยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อ HIV ภายในเซลล์ ที่เป็น
แนวคิดใหม่ ในการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV
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1. Establishment of Excellent Biomedical Technology Unit for
Production of Recombinant Antigens and Monoclonal Antibodies
2. Development of Immunodiagnostic Kits
3. Development of Immunotherapeutic Methods and Agents
4. Development of Inhibited-HIV Scaffolds, a New Concept for the
HIV-Infection Treatment

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
ทำ � ให้ เ กิ ด ที ม วิ จัย ที่มีค วามรู้
ความเชีย่ วชาญ ในการผลิต
โมโนโคลนอลแอนติ บ อดี
และ recombinant protein
ที่ ส ามารถนำ � ไปประยุ ก ต์
ใช้ ใ นการพั ฒ นาชุ ด ตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย ทางการแพทย์ แ ละ
แ น ว ท า ง ก า ร รั ก ษ า โ ร ค
รู ป แบบใหม่ ที่ เ ป็ น ปั ญ หา
สาธารณสุ ข ของประเทศ
โ ด ย นั ก วิ จั ย ไ ด้ ผ ลิ ต ชุ ด
ตรวจกรองพาหะแอลฟ่ า ธาลัสซีเมีย-1 ที่ ได้มีการ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สู่ ก าร
ผลิ ต ในเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละ
ไ ด้ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น บั ญ ชี
นวัตกรรมไทยแล้ว

43

นักวิจัย
แกนนำ�
ประจำ�ปี
2553

ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
สังกัด สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การพัฒนากระบวนการอบแห้งขั้นสูง
สำ�หรับอาหารและวัสดุชีวภาพ

Development of Advanced Drying Technologies for Foods and Biomaterials

ผู้ร่วมโครงการ
1.
2.
3.
4.

รศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
ผศ.ดร.ธนิต สวัสดิ์เสวี
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ประโยชน์ของทุนนักวิจยั แกนนำ�ในมุมมองของผูร้ บั ทุน
ทุนนักวิจัยแกนนำ�มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มวิจัยโดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่และ
การสร้างองค์ความรู้ มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการ
คุณภาพสูง และใช้ประโยชน์ ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม สังคม ชุมชน
และเชิงนโยบายของประเทศ ซึง่ โครงการมีความยืดหยุน่ และมีระยะเวลา 5 ปี
ช่วยให้งานวิจยั เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง

ผลงานเด่น
กรรมวิธีการผลิตข้าวนึ่งคุณภาพสูงสีเข้มสำ�หรับการส่งออก
ตลาดพรีเมี่ยม
ข้าวนึ่งคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดพรีเมี่ยม มีสีค่อนข้างเข้ม
สม่ำ�เสมอ ไม่มีรอยร้าวหรือแตก และผลิตได้ค่อนข้างยากด้วยกรรมวิธีเดิมๆ
จากการใช้เทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดอุณหภูมิสูงร่วมกับการเก็บใน
ที่อับอากาศ ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม ทำ�ให้สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ ได้
High quality parboiled rice, normally with dark uniform colour and
no crack or breakage, is of interest in premium market but difficult
to produce with traditional technique. However, fluidized bed
technique with combined high temperature and tempering under
appropriate conditions can achieve this goal.
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กรรมวิธีการผลิตผลไม้อบแห้งบางประเภทโดยไม่เพิ่มน้ำ�ตาล
สำ�หรับการส่งออกตลาดพรีเมี่ยม
ผลไม้อบแห้งในท้องตลาดทัว่ ไปมักเป็นผลไม้แช่อม่ิ สารละลายน้�ำ ตาล ซึง่ ไม่เป็น
ทีต่ อ้ งการของตลาดพรีเมีย่ ม ดังนัน้ การพรีทรีตเมนต์ดว้ ยสภาวะการอบแห้ง
ที่เหมาะสม ทำ�ให้สามารถผลิตมะม่วงน้ำ�ดอกไม้อบแห้ง โดยไม่เพิ่มน้ำ�ตาล
และปราศจากสารซัลไฟต์ ได้อย่างรวดเร็ว
Most dried fruits in market are sugar added is not desired by
premium market. With appropriate pretreatment and operating
drying conditions, dried Nam Dok Mai mango can be rapidly
produced without sugar added and no sulfite treated.

เครื่องเคลือบเมล็ดข้าวและเมล็ดพันธุ์
การเคลือบข้าวด้วยวิธเี ดิมๆ ต้องใช้เวลานาน และ
มีคา่ ใช้จา่ ยสูง การประยุกต์ ใช้เทคนิคฟลูอไิ ดซ์เบด
และฉีดพ่นฝอยสารเคลือบด้านบน ทำ�ให้สามารถ
ผลิตข้าวเคลือบได้อย่างรวดเร็ว โดยรวมกระบวนการ
ฉีดพ่นสารเคลือบและการลดความชืน้ ข้าวเคลือบ
เป็นกระบวนการเดียวกัน
Traditional rice coating technique requires
long processing time and bares high cost. With fluidized bed
technique and over bed top spraying, it combines coating and
drying into one process, thus reduces process time and cost.

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
กรรมวิธีหรืออุปกรณ์ที่ช่วยผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เช่น ข้าวนึ่งสีเข้ม
ข้าวเคลือบ มะม่วงอบแห้งโดยไม่เพิม่ น้�ำ ตาลและปราศจากสารซัลไฟต์ สามารถ
ลดระยะเวลาการผลิต และลดค่าใช้จา่ ย เหมาะสำ�หรับการส่งออกสินค้าตลาด
พรีเมี่ยม
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นักวิจัย
แกนนำ�
ประจำ�ปี
2553

ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
สังกัด หน่วยระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการระบาดวิทยาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ
ภาคใต้
Epidemiology of Health Problems in Southern Thailand

ผู้ร่วมโครงการ
1. ศ.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
2. รศ.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล
3. รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง
4. ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
5. ผศ.พญ.รัศมี สังข์ทอง
6. ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
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ประโยชน์ของทุนนักวิจยั แกนนำ�ในมุมมองของผูร้ บั ทุน
สร้างองค์ความรู้ที่สำ�คัญที่สามารถนำ�ไปวางแผนประกอบการแก้ปัญหา
สาธารณสุขภาคใต้ในเรื่อง ปัญหาจากความรุนแรง ปัญหาแม่และเด็ก
ยาเสพติด ยาสูบ ฟันผุ และขนาดปัญหาของโรคมะเร็ง รวมทั้งสนับสนุน
งานวิจัยของกลุ่มอื่น ในภาคใต้ตอนล่างมากขึ้น ทั้งในด้านสาธารณสุข และ
ด้านการศึกษา และสันติภาพ

ผลงานเด่น
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• พัฒนาสังคมของภาคใต้โดยสร้างทรัพยากรมนุษย์ทางการวิจัย
• พั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและหน่ ว ยงานวิ ช าการที่ มี ป ระสบการณ์
ด้านการวิจัยน้อยกว่าในภาคใต้หลายแห่ง
• แก้ปญ
ั หาสุขภาพภาคใต้ และร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น WHO,
UNESCO มูลนิธิร็อกกี้เฟลเล่อร์ ไชน่าเมดดิคอลบอร์ด FK-Norway
ในการใช้วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเพื่อพัฒนาประเทศในเอเซีย
• เพิม่ งานวิทยานิพนธ์นกั ศึกษาในหลักสูตรระบาดวิทยานานาชาติ ในโครงการ
6 ด้าน ได้แก่
1) แบบแผนการใช้ แ ละผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพในผู้ ใ ช้ พื ช กระท่ อ ม
แบบพื้นบ้านเป็นประจำ�
2) การลดภาวะแทรกซ้ อ นที่ รุ น แรงจากการตกเลื อ ดหลั ง คลอด
และพิษแห่งครรภ์: การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและ
การประเมินการใช้งาน
3) การจัดตั้งทะเบียนมะเร็งจังหวัดปัตตานี
4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกในการป้องกันฟันผุ
5) การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบและผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบและข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
6) ระบาดวิทยาเพื่อการควบคุมยาสูบ

ใบกระท่อมสด

Contribution of the Project: The project has strengthened human
resources for research, which has contributed to decline of sociopolitical problems. Health researches funded by this project has improve
health planning for the region and improve local people’s health
Outstanding Features from the Project: The project involved various
local, national and international academic institutions. It created new
research leaders at different levels. Internationally, it has been accepted
as a WHO Collaborating Centre for Research and Research Training
in Epidemiology, UNESCO Chair for Peace and Conflict Studies,
and a key training site for young researchers from China supported
by China Medical Board. Locally, research project on ‘krathom’ has
helped the government for formulate proper policy for this local
plant. Research on maternal health has led improvement of quality of
care in local health system. Understanding of local cancer distribution
has been improved by strengthening of the cancer registry. A probiotic
was developed to prevent dental caries among children. Data on
elicit tobacco use from our study has helped local planner to tackle
the problem properly. Finally, Epidemiological findings on violence
have helped the government to improve rehabilitation program for
victims of t violence.
Current advancement: The networks of the alumni of the training
program have started to play important roles in research activities in
Thailand and other countries such as China, Indonesia and Myanmar.
We have further led our alumni network to engage in improvement of
utilization of BIG DATA from the national health systems funded by
Thai Health Foundation and the National Health Security Office. The
training program also won the competitive grant for improvement
of TB/MDR-TB research capacity for Southeast Asia including
Thailand, Indonesia and Myanmar. Our on-going project on zika virus
supported by NSTDA is helping Thai health systems in planning
against zika virus outbreak. Finally, we are helping Health System
Research Institute (HSRI) managing National TB research grant as
a part of the Thailand Grand Challenge Program.
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การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใน 5 ปี มีอาจารย์ที่เข้าร่วมในโครงการ
รวม 12 คน นักศึกษา 41 คน ผลงานตีพิมพ์ 194 เรื่อง ซึง่ บรรลุตามแผนที่
วางไว้ โดยอาจารย์ในโครงการได้รบั รางวัลระดับชาติ และนานาชาติรวม 23 รางวัล
รวมทั้งเกิดการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ จากการนำ�ผลการวิจัย
เรื่องพืชกระท่อม อนามัยแม่และเด็กและความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้
ไปประกอบนโยบายแก้ปญ
ั หาภาคใต้ ได้ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกในการป้องกันฟันผุ
ซึ่งเอกชนให้ความสนใจและเริ่มลงทุน และเกิดผลกระทบทางอ้อม สร้างความ
เข้มแข็งกับหน่วยงานด้านวิชาการในภาคใต้ และเสริมสร้างความสมานฉันท์
ชายแดนใต้และระหว่างประเทศ
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คูม่ อื ชุดความรูจ้ ำ�นวน 4 ชุด
• คู่มือเกี่ยวกับความสำ�คัญ
ของการฝากครรภ์ แ ละ
บริการ การฝากครรภ์
อย่างมีคุณภาพ
• คู่ มื อ ทั ก ษะการให้ ข้ อ มู ล
และแนะนำ�เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับในการดูแลรักษา
โดยใช้หลักทาง การแพทย์
ร่วมกับหลักศาสนา
• คู่ มือแนวทางการวินิจฉัย
ดูแลเบือ้ งต้นและส่งต่อ
• คู่มือตัวชี้วัดคุณภาพการ
รักษาภาวะพิษแห่งครรภ์
ชนิดรุนแรง/หรือร่วมกับ
การชัก และภาวะตกเลือด
หลังคลอด
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ผลิตภัณฑ์ผสมไพรไบโอติกรูปแบบต่างๆ ได้แก่ นมผง นมอัดเม็ด ยาอม
นมเปรี้ยว โยเกิร์ต และน้ำ�ผลไม้

นักวิจัย
แกนนำ�
ประจำ�ปี
2554

ศ.นพ.ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
สังกัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาสภาวะเหนือพันธุกรรมและจีโนม
ของมะเร็งและเซลล์แก่ เพื่อการค้นพบใหม่
การตรวจกรองมะเร็ง และพัฒนาการรักษาโรค
โดยการควบคุมการแสดงออกของยีน
Epigenetic and Genomic Study of Cancer and Cellular Aging for Gene
Discovery, Cancer Screening and Gene Expression Modification in the
Development of Novel Treatment Modalities.

ผู้ร่วมโครงการ
1. ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
2. ศ.นพ.ชนพ ช่วงโชติ
3. ผศ.ดร.พญ.มนตกานต์ ตันสถิตย์
4. รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
5. ดร.พญ.ชนิดา วินะยานุวัติคุณ
6. รศ.ทญ.ดร.อรนาฏ มาตังคสมบัติ
7. ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา

8. ผศ.ทญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข
9. รศ.ดร.ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ
10. รศ.ดร.ทพ.นครินทร์ กิตกำ�ธร
11. ดร.พรรัศมิ์ จินตฤทธิ์
12. ดร.ดนัย ทิวาเวช
13. นายประกาศิต รัตนตันหยง
14. นางสาวชุติภา พวงไพโรจน์
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ประโยชน์ของทุนนักวิจยั แกนนำ�ในมุมมองของผูร้ บั ทุน
สร้างโอกาสให้นักวิจัยของไทยสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อโลก

ผลงานเด่น
กลไกการเติมหมูเ่ มททิลด้วยโปรตีนอาร์โกนอทในเซลล์ของมนุษย์ และบทบาท
ของสภาวะเหนือพันธุกรรมของลำ�ดับเบสซ้�ำ ในคนปกติ และผูป้ ว่ ยด้วยมะเร็ง
ความชรา และโรคทั่วไป
The finding of the argonaute proteins mechanism in DNA
methylation in human cells and the roles of mononucleotide
sequences in aging, cancer and human diseases resulting in
50 international publications and 7 Thai patents.
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การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
ความรู้ดังกล่าวนี้ทำ�ให้คณะผู้วิจัยมีศักยภาพที่จะประดิษฐ์แนวทางใหม่ ในการ
วินิจฉัยตรวจคัดกรองมะเร็ง แนวทางใหม่ ในการรักษาโรคมะเร็ง SLE และ
ความชรา และ การศึกษาการทำ�งานของยีน
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นักวิจัย
แกนนำ�
ประจำ�ปี
2554

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
สังกัด ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาในผู้ป่วย
ธาลัสซีเมียและการพัฒนาการรักษาแบบใหม่
The Pathophysiologic Changes in Thalassemia and Novel Therapy

ผู้ร่วมโครงการ
1. ดร.ปราณี ฟู่เจริญ
2. ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา
3. ดร.อรพรรณ ศรีพิชัย
4. ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น
5. รศ.ดร.ม.ล.เสาวรส สวัสดิวัฒน์
6. ดร.พรทิพย์ ชัยชมพู

7. ศ.ดร.อภิชาต สุขสำ�ราญ
8. ดร.ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม
9. รศ.ดร.ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์
10. ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง
11. ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ

ประโยชน์ของทุนนักวิจยั แกนนำ�ในมุมมองของผูร้ บั ทุน
ทุนนักวิจยั แกนนำ� ทำ�ให้มกี ารรวมกลุม่ นักวิจยั ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในหลากหลาย
สาขาเกิดองค์ความรู้ใหม่อันนำ�ไปสู่การประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และสร้ า งนั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ เ พื่ อ เป็ น กำ � ลั ง สำ � คั ญ สำ � หรั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ของ
ประเทศในอนาคต
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ผลงานเด่น
ทราบสาเหตุและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคในระดับจีโนม
จนสามารถคิดค้นเครื่องหมายทางชีวภาพ (biomarkers) ที่สามารถทำ�นาย
ความรุนแรงของโรคธาลัสซีเมียในระดับจีโนม ในผู้ป่วยได้สูงถึงร้อยละ 80
จากระดับของฮีโมโกลบินเอฟที่ถูกระตุ้นให้สร้างสูงขึ้นในผู้ป่วยที่มีอาการน้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่มีอาการมาก นำ�ไปสู่การศึกษาในเรื่องการเจริญ
และการตายของเซลล์เม็ดเลือดแดงตัวอ่อน และยีนที่ควบคุมการสร้าง
แกมม่าโกลบิน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินเอฟ เช่น BCL11A และ
HBSIL-MYB intergenic region อันนำ�ไปสูโ่ ครงการวิจยั ใหม่ทก่ี �ำ ลังดำ�เนินการ
คือ การกระตุน้ การสร้างฮีโมโกลบินเอฟด้วยสารสังเคราะห์ การทำ� gene therapy
และการปลูกถ่ายไขกระดูกโดยการใช้ haploidentical HLA match donor
เป็นต้น
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b-Thalassemia is characterized by reduced or absent production
of b-globin chains in the hemoglobin molecule. The imbalanced

globin chains production leads to ineffective erythropoiesis
and shortened red-cell survival, and consequently severe anemia.
However, patients with identical b-thalassemia genotypes show
a remarkable variability in disease severity, ranging from nearly
asymptomatic to transfusion-dependent anemia. In this project,
we have examined factors that determined b-thalassemia/
HbE disease severity, which leads to a set of biomarkers
that could predict disease severity up to 80%. One of the
important biomarkers is hemoglobin F (HbF) level.

The patients with mild clinical symptom have an elevated HbF level
when compared to those who have severe symptom. This knowledge
leads to studies of erythropoiesis, erythroid progenitor cell death
and regulation of γ-globin gene expression, consequently the
exploration of alternative treatments for thalassemia such as
stimulation of HbF production and gene therapy including
hematopoietic stem cell transplantation using haploidentical HLA
match donor

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
เกิ ด องค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การเกิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยาในผู้ ป่ ว ยธาลั ส ซี เ มี ย
และการพัฒนาวิธกี ารตรวจวินจิ ฉัยและการรักษาแบบใหม่ อันนำ�ไปสูก่ ารพัฒนา
ชุดตรวจการกลายพันธุ์แอลฟ่าธาลัสซีเมีย ชุดตรวจตัวบ่งชี้ทางพันธุกรรม
สำ�หรับทำ�นายความรุนแรงของโรค การค้นพบยากระตุน้ การสร้างฮีโมโกลบินเอฟ
และการปลูกถ่ายไขกระดูกโดยการใช้ haploidentical HLA match donor
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นักวิจัย
แกนนำ�
ประจำ�ปี
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ศ.ดร.ทพ.ประสิทธิ์ ภวสันต์
สังกัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
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การพัฒนาเซลล์ต้นกำ�เนิดจากเนื้อเยื่อฟัน
เพื่องานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกและเนื้อเยื่อ
ปริทันต์
Establishment of Dental Stem Cells for Bone and Periodontium Tissue
Engineering

ผู้ร่วมโครงการ
1. ผศ.ดร.ทพ.ธนภูมิ โอสถานนท์
2. ผศ.ดร.ทญ.พัชรี ฤทธิ์ประจักษ์
3. รศ.ดร.ทญ.นีรชา สารชวนะกิจ
4. ผศ.ดร.ทญ.สิรีรัตน์ สูอำ�พัน
5. รศ.ดร.ทญ.ปิยมาศ สำ�เร็จกาญจนกิจ
6. ผศ.ดร.ทญ.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ
7. ดร.ทญ.ชลิดา ลิ้มจีระจรัส
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ประโยชน์ของทุนนักวิจยั แกนนำ�ในมุมมองของผูร้ บั ทุน
พัฒนาตัวเองและทีมวิจัยจากการได้ทำ�งานวิจัยที่ท้าทาย และได้มีโอกาสรู้จัก
และพบปะพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนกับนักวิจัย นักวิชาการในระดับแนวหน้าของ
ประเทศ ทำ�ให้เกิดความมุง่ มัน่ มากขึน้ ทีจ่ ะพัฒนางานวิจยั ทีส่ ามารถตอบโจทย์
ของประเทศ
3-Dimensional scaffold ทีท่ �ำ
ขึ้นจาก Polycaprolactone
(PCL) และ PCL ผสม
Hydroxyapatites (HA)
ผลงานภายใต้โครงการย่อย
“การพั ฒ นาโครงร่ า งเที ย ม
และแผ่นเมมเบรนสำ�หรับงาน
วิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก และ
การทดสอบร่ ว มกั บ เซลล์
ต้นกำ�เนิดจากเนื้อเยื่อฟัน”

ผลงานเด่น
พัฒนาความรู้ทางด้านเซลล์ต้นกำ�เนิดจากเนื้อเยื่อฟัน ในการควบคุมภาวะ
ความเป็นเซลล์ต้นกำ�เนิดและควบคุมการแปรสภาพเป็นเซลล์สร้างกระดูก
และการพัฒนาโครงร่างกระดูกเทียมที่เหมาะสมสำ�หรับการบูรณะเนื้อเยื่อ
กระดูกและเนือ้ เยือ่ ปริทนั ต์ เพือ่ ใช้งานร่วมกับเซลล์ตน้ กำ�เนิด รวมทัง้ การศึกษา
กลไกการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีต่อเซลล์ต้นกำ�เนิด
และโครงร่างกระดูกเทียม เพื่อป้องกันผลข้างเคียงจากระบบภูมิคุ้มกัน
เมื่อมีการใช้งานในผู้ป่วย ทำ�ให้ทราบกลไกควบคุมการเพิ่มจำ�นวนเซลล์
และการเปลี่ยนเซลล์ต้นกำ�เนิดเป็นเซลล์กระดูกแล้ว การพัฒนาโครงร่าง
กระดูกเทียมที่รองรับการเกิดกระดูกในหนู นอกจากนี้ยังพบว่าโครงร่าง
กระดูกเทียมและเซลล์ต้นกำ�เนิดจากฟันไม่กระตุ้นการอักเสบและการตอบ
สนองของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะได้มีการทดสอบทางคลินิกต่อไป
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This project aims to study the mechanism for maintaining
the stemness of dental stem cells as well as to regulate the
osteogenic differentiation. The suitable bone scaffold will also
be fabricated to be used along with the dental stem cells to
promote bone and periodontal regeneration. Moreover, the immune
responses to the fabricated scaffold and dental stem cells will also
be examined for the patients’ safety in clinical used. The results
regarding the stemness control and the regulation of osteogenic
differentiation have been reported. The 3D porous scaffold was also
fabricated and could support new
bone formation in rat model.
After embedded of stem cells
and scaffold in the rat, neither
inflammation nor accumulation of immune cells was found. The
clinical trial will be performed.

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
สามารถนำ�ไปประยุกต์เพื่อใช้ในการเสริมสร้างกระดูก โดยเฉพาะกระดูก
ในช่องปาก ให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการใส่ฟันเทียม หรือผู้ป่วยที่สูญเสียกระดูก
ขากรรไกร รวมทั้งผู้ป่วยที่มีความพิการของกระดูกขากรรไกร เช่น ผู้ป่วย
ปากแหว่งเพดานโหว่
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เครื่องต้นแบบ In vitro model สำ�หรับการศึกษาแรงเชิงกลผลงานภายใต้โครงการย่อย “การศึกษา
ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีผลต่อการคงความเป็นเซลล์ต้นกำ�เนิด และการแปรสภาพของเซลล์
ต้นกำ�เนิด จากเนื้อเยื่อโพรงฟันและเอ็นยึดปริทันต์”

นักวิจัย
แกนนำ�
ประจำ�ปี
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ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
สังกัด ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทย

บทบาทของสัตว์ แมลง ในการก่อโรค
กลไกเชื้อและการรักษา

Zoonotic Diseases: Role of Reservoirs and Vectors, Diagnosis, Mechanism
and Therapeutic

ผู้ร่วมโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร
พ.อ.หญิง ดร.จริยาณาฏ เกวี
ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
ผศ.พญ.ดร.กนิษฐา ภัทรกุล
นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ
ศ.นพ.ชนพ ช่วงโชติ
น.สพ.บุญเลิศ ล้ำ�เลิศเดชา
ดร.อุษาวดี ถาวระ
ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน
ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี
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ประโยชน์ของทุนนักวิจยั แกนนำ�ในมุมมองของผูร้ บั ทุน
สามารถรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน
มาทำ�งานในจุดมุ่งหมายเพื่อสังคมร่วมกันได้
ซึ่งแต่ละสถาบันมีศักยภาพในระดับประเทศ
จึงเป็นการเสริมการทำ�งานซึง่ กันและกัน
ให้มคี ณ
ุ ค่าเพิม่ ขึน้ เพือ่ ประโยชน์ ในการ
ป้องกันและควบคุมโรค

ผลงานเด่น
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• การพบเชือ้ ลิชมาเนียจากริน้ ฝอยทราย ทำ�ให้ตระหนักว่าเป็นปัญหาสำ�คัญ
ระดับประเทศ และการเฝ้าระวังเชือ้ ในสัตว์ แมลง ทัง้ ทีร่ จู้ กั และไม่รจู้ กั มาก่อน
ทำ�ให้มคี วามพร้อมในการตรวจหาการระบาดของเชือ้ ระบาดในคนได้ทนั ที
• การตรวจวินิจฉัยยืนยัน MERS CoV รายแรกในประเทศไทยให้แก่
กระทรวงสาธารณสุข และสามารถถอดรหัสพันธุกรรมแบบ Whole genome
ได้สำ�เร็จ
• พัฒนาแนวทางการตรวจเชื้อไวรัสอีโบลาได้ก่อนที่จะมีชุดตรวจสำ�เร็จรูป
จำ�หน่ายในประเทศ
• โรคขาดวิตามินบีเป็นภาวะทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาวะคนไทย โดยมีผเู้ สียชีวติ มากกว่า
10 รายจากหัวใจวาย และอัมพาตเกือบ 100 ราย จากการสืบสวน
โรคทางระบาดวิทยา สามารถตัดประเด็นการติดเชื้อและสารพิษ ทำ�ให้
ประเทศไทยหลุดจากการขึ้นบัญชีการค้าแรงงานโดยไม่เหมาะสม
• พบสาเหตุ อ าการช็ อ คจากการกิ น สมุ น ไพรปนเปื้ อ นสารสเตี ย รอยด์
บ่ ง ชี้ ถึ ง การขาดความรู้ของประชาชนและการควบคุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ
อย่างเข้มงวด

การศึกษาโรคติดต่อนำ�โดยแมลง

• Detection of Leishmania siamensis DNA in Saliva by Polymerase
Chain Reaction which stressed the importance of continued
surveillance of pathogens in animals and insects to remain
vigilant against known and unknown pathogens.
• Detected the first confirmed case of MERS-CoV in Thailand for
the Ministry of Public Health, Thailand, and tested all contacts
of the case to ensure that there was no MERS-CoV outbreak in
Thailand. Whole genome sequence has been characterized.
• Developed Ebola virus PCR assay before there were commercial
kits available in the country.
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การปรากฎของแหล่งเกาะนอนค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง และการแลกเปลี่ยนจานวน haplotype ของ
ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางที่พบในแต่ละแหล่งเกาะนอน
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• Identified vitamin B deficiency as a current health problem
amongst Thais, as it had caused fatalities in 10 patients who
died of cardiac arrest, and paralysed almost 100 patients in
prison. Thailand proved to have well managed protocols for labourers and prisoners. However dietary and vitamin replacement
protocol is not only for labourers and prisoners, but also important for the public. This pandemic is alarming and requires public
awareness. Collected data on health hazards of chemical use
(such as pesticides and food preservation) an provided scientific
and epidemiological evidence on the long term effects of such
chemicals in fetuses and adults, with links to cancer, liver/kidney
problems, neurodegenerative diseases and thiamine deficiency.
In collaboration with MOPH, professional societies and NGOs,
food safety has been on the agenda, and previous approvals of
the use of chemicals in Thailand are protested.
• Identified shock in patients was related to the herbal medicines
which had traces of steroids, leading to raising public awareness
on the issue, as well as taking steps to ensure stricter regulations
of these drugs.

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
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ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ประเทศในการตรวจยื น ยั น เชื้ อ อุ บั ติ ใ หม่ ร่ ว มกั บ
กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์โรคติดต่ออุบัติใหม่
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และศูนย์ความ
ร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านค้นคว้าและอบรมโรคไวรัสสัตว์สู่คนเป็นวาระ
ที่สอง (วาระคราวละ 4 ปี) รวมทั้งหัวหน้าโครงการได้รับเชิญให้เป็นกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกโรคพิษสุนัขบ้า

นักวิจัย
แกนนำ�
ประจำ�ปี
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนเชิงนวัตกรรม
สำ�หรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
ในอนาคต
Innovative Heat Transfer Enhancement for Future Heat Exchangers

ผู้ร่วมโครงการ
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ประโยชน์ของทุนนักวิจยั แกนนำ�ในมุมมองของผูร้ บั ทุน
ช่วยเสริมศักยภาพในการทำ�งานวิจัยให้กับหัวหน้าโครงการและสมาชิกในทีม
ผลิตองค์ความรู้ใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการ สามารถนำ�ไป
พัฒนาต่อยอดทัง้ ในเชิงวิจยั หรือเชิงการประยุกต์ ใช้งานจริง ทัง้ ในเชิงพาณิชย์
เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย สร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนา
ผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในลักษณะสหวิทยาการ ด้านการวิจัยทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติ

ผลงานเด่น
ท่อเพิ่มความร้อนสำ�หรับเพิ่มสมรรถนะทางอุณหภาพ
เทคนิคการเพิม่ การถ่ายเทความร้อนด้วยวิธแี พสซิฟ ซึง่ เป็นวิธที ่ีไม่ตอ้ งอาศัย
แหล่งพลังงานจากภายนอก โดยเทคนิคการทำ�ผิวให้ขรุขระเป็นหนึ่งในวิธีที่
ง่ายที่สุดโดยใช้เทคนิคการทำ�ผิวให้ขรุขระ เรียกว่า “ท่อเพิ่มความร้อน” เช่น
ท่อที่มีร่องเกลียวภายใน และท่อที่มีรอยบุ๋ม สามารถนำ�ไปประยุกต์ ใช้แทนที่
ท่อเรียบในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนได้ทุกประเภท ทำ�ให้สมรรถนะทาง
อุณหภาพของอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนสูงขึน้ ซึง่ จะส่งเสริมความปัน่ ป่วน
ในการไหลและเพิ่มพื้นที่การถ่ายเทความร้อน

Enhanced tubes for improving the thermal performance
74

Rough surface technique is one of the simplest passive methods
to enhance the heat transfer. The tubes made by using rough
surface technique are commonly referred as enhanced tubes.
The enhanced tubes are tubes which their surface is modified to
enhance the heat transfer by generating secondary flow, promoting
turbulence in the flow field, and increasing the heat transfer area.
There are many kinds of enhanced tubes e.g. internally corrugated
tube and dimpled tube. These enhanced
tubes can be applied instead of smooth
tube in all types of heat exchanger.
As a result, the thermal performance of heat
exchanger will be higher.

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
ท่อเพิ่มความร้อนสามารถนำ�ไปใช้ในกระบวนการทางความร้อนได้ทุกประเภท
เช่น ท่อในอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนแบบเปลือกและท่อในหม้อไอน้�ำ ท่อสำ�หรับ
คอนเดนเซอร์และอีวาโปเรเตอร์ ในเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำ�ความเย็น
ซึ่งจะทำ�ให้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนทำ�งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เป็นการลดต้นทุนการผลิตหรือ ประหยัดพลังงาน และช่วยประเทศชาติโดย
ส่วนรวม
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ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
สังกัด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ� และโรคทางไวรัส
ที่สำ�คัญในประเทศไทย
Emerging, re-emerging diseases and important viral diseases in Thailand
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ประโยชน์ของทุนนักวิจยั แกนนำ�ในมุมมองของผูร้ บั ทุน

สามารถรวมนักวิจยั หลากหลายสาขาเข้าด้วยกัน เพือ่ ให้งานวิจยั มีขนาดใหญ่
มีผลกระทบชัดเจน สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ ได้จริง แข่งขันกับนานาชาติได้
รวมทั้งยังสามารถสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ประชาคมวิจัยไทยแข็งแรงขึ้น

ผลงานเด่น
ไข้หวัดใหญ่

ระบาดวิทยาการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ ไข้หวัดใหญ่ เอ และ บี ในประเทศไทย
ที่จังหวัดขอนแก่น และกรุงเทพฯ เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของไข้หวัดใหญ่
เอ และ บี เปรียบเทียบกับสายพันธุว์ คั ซีน การดือ้ ยา และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลของประเทศในมาตรการการรักษาและป้องกันโรค ได้มกี ารตรวจ
ให้บริการมากว่า 1,000 รายต่อปี และยังใช้ศกึ ษาวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง

Influenza
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We examined the molecular evolution
of influenza A and B viruses through our
established collaborations with sentinel
sites in Khon Kaen and Bangkok in order
to assess changes in the clinical isolates
compared to the strains included in the
annual vaccines. Additionally, we determined evolutionary trends
of influenza virus to establish a database for Thailand towards
treatment and prevention.

โรคอุบัติใหม่

เมอร์ส ซิกา และไข้หวัดนกสายพันธุ์ต่างๆ ได้พัฒนาการตรวจวินิจฉัย ทำ�ให้
ตรวจโรคได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ� รวดเร็ว และมีราคาถูก และยังให้บริการสนับสนุน
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ในการตรวจวินจิ ฉัยอย่างรวดเร็ว เพือ่ การควบคุม
การะบาดของโรค

Emerging Diseases

Our team has continued to contribute to the knowledge base of the
emerging MERS virus, Zika virus, various avian influenza virus strains.
We assist the government and private sectors
in the diagnostics of these viruses in order
to improve the speed and management of
these important diseases.

มือ เท้า ปาก

การระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ในประเทศไทย เริ่มมาตั้งแต่ปี 2012
โดยมีสาเหตุหลักจาก Coxsackie A6 (CA6) นอกจากนี้ยังมี CA16
และ EV71 เป็นสายพันธุท์ พ่ี บรองลงมา พัฒนาการวินจิ ฉัยโดยมีการจดสิทธิบตั ร
วิธีการตรวจ CA6, EV71 และ CA16 นอกจากนี้ ยังศึกษาระบาดวิทยา
สาเหตุของ HFMD ในประเทศไทยที่มีสาเหตุจากกลุ่ม Enterovirus รวมทั้ง
ศึกษาภูมิต้านทานต่อ EV71 ในประชากรไทย เพื่อเป็นข้อมูลในมาตรการ
การป้องกันจากความรุนแรงของ EV71 ในอนาคต

Hand Foot Mouth Disease

Surveillance of the significant outbreaks of hand, foot and mouth
disease in Thailand began in 2012. We determined that coxsackievirus A6 was a major etiologic strain. In addition, CA16 and
enterovirus 71 were also responsible for causing outbreaks. Continued
viral surveillance of enteroviruses and immunity towards these
viruses in the Thai population will serve to lessen the severity of
EV71 in future outbreaks.
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ไวรัสตับอักเสบ

80

• ไวรัสตับอักเสบ เอ พบการเปลี่ยนแปลงไวรัสตับอักเสบ เอ เป็นแบบ
very low endemicity เท่าประเทศพัฒนาแล้ว
• ไวรัสตับอักเสบ บี พาหะลดลงในประชากรอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี เหลือน้อยกว่า
1% ตามเป้าหมาย และมีพาหะไวรัส บี ทั้งประเทศประมาณ 2.2 ล้านคน
ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ
• ไวรัสตับอักเสบ ซี พบได้ประมาณร้อยละ 1 ของประชากร (ประมาณ
7 แสนคน) แต่ในบางพืน้ ทีม่ อี บุ ตั กิ ารการติดเชือ้ สูงมาก เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์
มีการติดเชื้อในผู้ที่อายุมากกว่า 30 ปี ถึงร้อยละ 15 ข้อมูลดังกล่าว
เป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผน การรักษาไวรัส ซี ด้วยยาต้าน
ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อกวาดล้างให้หมดไปในอนาคต
• ไวรัสตับอักเสบ อี ในประเทศไทย สายพันธุ์ที่ 3 มีแหล่งรังโรค คือ หมู
เช่นเดียวกับประเทศพัฒนาแล้ว และยังมีการศึกษาในผู้มาบริจาคโลหิต
พบไวรัสตับอักเสบ อี ได้ 1 ใน 3000 ของผู้บริจาคโลหิต ข้อมูลการศึกษา
เป็นประโยชน์มากในการวางแผนป้องกันโรคในอนาคต และเชิงนโยบาย
ให้การรับเลือดจากผู้บริจาค

Hepatitis viruses

• The national survey has revealed that Thailand has a very low
hepatitis A virus endemicity comparable to industrialized nations.
• The prevalence of hepatitis B virus in individuals younger than
30 years old is now <1%. Hepatitis B virus carrier rates have
reduced to an estimated 2.2 million
individuals mostly
among older adults.
• The prevalence of
hepatitis C virus is
estimated at ~1%
with an estimated

700,000 carriers remaiing nationally. However, regional pockets
of high endemicity remain, such as Phetchabun where infection
rate exceeds 15% among those >30 years old. These data are
instrumental in fostering treatment with antivirals to effectively
further eliminate future hepatitis C virus infection.
• Our pioneering work into
hepatitis E virus infection in
Thailand found mostly
genotype 3 similar to that
in industrialized nations. Pork
and variety meats derived
from pigs are hypothesized
to contribute to the viral
transmission. Among healthy
Thai blood donors, hepatitis
E virus was identified in 1
in 3000 individuals. This information is crucial in further efforts
to improve the safety of the blood supply in this country.

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
การวางแผนป้องกันโรคตับอักเสบ เอ
ถึง อี โดยเฉพาะตับอักเสบ อี ทีม่ กี ารตรวจ
ในเขียงหมู ตลาดสด และผูบ้ ริจาคโลหิต
และถ่ายทอดข้อมูลให้ศนู ย์บริการโลหิต
แห่งชาติแล้ว นโยบายการป้องกันไวรัส บี
มาตรการการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี
การวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วสำ�หรับ
โรค มือ เท้า ปาก และโรคอุบัติใหม่
เพื่อการควบคุมป้องกัน การระบาด
ของโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูง
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การศึกษาตั้งแต่ระดับเซลล์ถึงผู้ป่วยเพื่อค้นหา
แนวทางการรักษา และตัวชีว้ ดั ชนิดใหม่ ในภาวะ
เมตาบอลิคซินโดรม และภาวะเหล็กเกิน เพือ่ การ
ป้องกันการสูญเสียการทำ�งานของหัวใจและสมอง
A Cell-to-Bedside Research Approach to Study Novel Therapeutic Strategies
and Indicator in Metabolic Syndrome and Iron Overload Conditions to
Protect Cardiac and Brain Dysfunction
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ประโยชน์ของทุนนักวิจยั แกนนำ�ในมุมมองของผูร้ บั ทุน
• สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงให้กับประเทศ
• สร้างนักวิจยั รุน่ ใหม่ (ทัง้ ระดับนักศึกษาปริญญาโทและเอก รวมถึงอาจารย์
รุ่นใหม่ๆ) และนักวิจัยรุ่นกลางเพื่อสานต่อการสร้างงานวิจัยที่ยั่งยืนให้กับ
ประเทศ
• เปิ ด โอกาสให้ ส ามารถพั ฒ นางานวิ จั ย ในระดั บ พื้ น ฐานไปสู่ ก ารนำ � ไป
ประยุกต์ ใช้ได้จริงในผู้ป่วย
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ผลงานเด่น
ไมโทคอนเดรียในหัวใจและสมองในภาวะอ้วนลงพุงกับ
การพัฒนาการรักษาและป้องกันโรคหัวใจและสมองเสื่อม

กลุ่มอาการอ้วนลงพุง หรือ Metabolic Syndrome มีบทบาทสำ�คัญในการ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้หลายระบบ รวมทั้งหัวใจและสมองทำ�ให้เกิด
การทำ�งานทีผ่ ดิ ปกติของไมโทคอนเดรียทัง้ ของเซลล์กล้ามเนือ้ หัวใจ และสมอง
แม้ว่าในปัจจุบันจะมียาหลายตัวที่มีประสิทธิภาพในการรักษาแต่พบว่ามีผล
ข้างเคียง
โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นวิธีการรักษาที่ไม่ใช่การใช้ยา เช่น การกระตุ้นด้วย
ไฟฟ้าทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารค้นพบการรักษาใหม่ และอาจมีประสิทธิภาพในการรักษาที่
เหนือกว่าการรักษาที่ใช้กนั อยู่ในปัจจุบนั โดยทีอ่ าจจะมีผลข้างเคียงทีน่ อ้ ยกว่า
อีกด้วย

The degree of electrical coupling

Cardiac and brain mitochondria in metabolic syndrome and their preventive and therapeutic roles in
cardiac dysfunction and cognitive decline

Metabolic syndrome has become an epidemic since the past
decades. Under this condition, obesity has been shown to play an important role in the pathophysiologic mechanismsinvariousorgansincludingtheheartandthebrain. Mitochondriaarevitalto the cells. Obesity
is known to impair both cardiac and brain mitochondrial function,
leading to many adverse effects including cardiac dysfunction and
cognitive impairment. Although pharmacological interventions
have been shown to be effective, there are many undesirable effects.
The current project has explored the potential use of the non-pharmacological interventions such as an electrical stimulation to
improve the mitochondrial function in the heart and brain which
may be an alternative therapeutic approach, and perhaps provide
better efficacy with less adverse effects than the current drug therapy.

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
การเสื่อมสภาพการทํางานของไมโทคอนเดรียทั้งในสมองและหัวใจมีบทบาท
สําคัญอย่างยิ่งต่อการสูญเสียการทํางานของหัวใจและการเรียนรู้จดจําของ
สมองภายใต้ภาวะอวนลงพุง ที่มีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลก การตัง้ เปา
การรักษาไปทีก่ ารฟืน้ ฟูสภาพของไมโทคอนเดรีย
ในหัวใจและสมองในโรคอวนลงพุง ดวยการใช
ยาและไม่ใชย าน่าจะเปน ทางเลือกใหมในการรักษา
ที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าการรักษาในปัจจุบัน
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อค้นหาชุดของ
สารบ่งชีท้ างชีวภาพชนิดใหม่ทน่ี �ำ ไปสูก่ ารประยุกต์
ใช้กับการตรวจวินิจฉัย การพยากรณ์
ความรุนแรงของโรค และการรักษาผู้ป่วย
ไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ
Integrative Researches for a Set of Novel Biomarkers Applicable to Diagnosis,
Prognosis and Treatments of Patients with Dengue Hemorrhagic Fever
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ประโยชน์ของทุนนักวิจยั แกนนำ�ในมุมมองของผูร้ บั ทุน
สามารถดำ�เนินการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนีย้ งั ช่วยสนับสนุนให้เกิดการผลิต
และพัฒนาบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

ผลงานเด่น
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บทบาทของโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกีต่ อ่ การเกิดโรคไข้เลือดออก โดยการพัฒนา
เทคนิคและวิธกี ารในการตรวจวัดระดับและคุณสมบัตขิ องโปรตีน NS1 รวมทัง้
แอนติบอดีต่อโปรตีน NS1 ในเลือดของผู้ป่วย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงของโรคที่แตกต่างกัน
รวมถึงการพัฒนาชุดตรวจต้นแบบ เพื่อการตรวจวินิจฉัยโปรตีน NS1
แบบรวดเร็ว จากการใช้สารตั้งต้นที่ผลิตได้เองในห้องปฏิบัติการ
Development of new biotechnological techniques to quantify and
characterize dengue NS1 protein as well as antibody to NS1 protein
in patient’s blood circulation aiming to understand and differentiate
between severe and non-severe cases who were infected by dengue
virus. The insight knowledge obtained in this study would bring
to novel prognostic assays for dengue severity. In addition, the
development of novel rapid test formats for NS1 antigen diagnosis
by using our laboratory-based producing antibodies is also focused.

ชุดตรวจชนิด stip test ชนิดแยก และไม่แยกซีโรทัยป์ และการแปลผล

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
สร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่สำ�คัญในการเข้าใจถึงกลไกและปัจจัยที่ส่งผลกับ
การเกิดโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ เพื่อนำ�ไปสู่
การพัฒนาเทคโนโลยีทช่ี ว่ ยวินจิ ฉัยและบ่งชีค้ วามรุนแรงของโรคได้ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขไทยในอนาคต
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Immunofluorescent assay showing NS1 proteins in dengue infected cells.
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ประโยชน์ของทุนนักวิจยั แกนนำ�ในมุมมองของผูร้ บั ทุน
• สามารถทำ�งานวิจัยได้อย่างต่อเนื่องในหัวข้อวิจัยที่กำ�หนด
• สามารถทำ�งานวิจัยได้ตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงปลายน้ำ� (พื้นฐานสู่การประยุกต์)
• สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพภายในประเทศ

ผลงานเด่น
โครงสร้างนาโนของสารประกอบกึง่ ตัวนำ�เพือ่ การประยุกต์
ในด้านเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใหม่ ตัวจับแสงช่วงอินฟราเรด
(Night Vision) และตัวตรวจจับสนามแม่เหล็กเพือ่ ประยุกต์
ด้านการแพทย์ (Magneto-Encephalogram)
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โครงสร้ า งนาโนของสารประกอบกึ่ ง ตั ว นำ � ที่ จ ะนำ � ไปใช้ ป ระโยชน์ ด้ า น
Nanoelectronics และ Nanophotonics ที่จะเป็นเทคโนโลยี ใหม่สำ�หรับ
สังคมในอนาคตที่เป็นยุคสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็ว ยุคที่ ใช้พลังงานทดแทนที่มี
ประสิทธิภาพ และยุคสังคมผู้สูงอายุ ที่ต้องใช้เทคโนโลยี ใหม่ๆ สำ�หรับ
องค์ความรูด้ า้ นการแพทย์ เพือ่ ศึกษาการทำ�งานของระบบประสาทที่เกี่ยวข้อง
กับโรคผู้สูงอายุ เช่น อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน อัมพฤกษ์ และอัมพาต
Nanostructures of compound semiconductors can be used in
nanoelectronics and nanophotonics as they serve the needs of future
societies to meet challenges in fast information transfer, high-efficiency
renewable energy, and ageing society. The nanostructures synthesized
in this work would yield devices that allow medical advances as they
enable studies related to neurological disorders in the aged such as
Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease and paralysis.

เครื่องปลูกโครงสรางนาโนดวยลําโมเลกุล (Molecular Beam Epitaxy system; MBE)

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
• ด้านการแพทย์ เช่น การวัดสนามแม่เหล็กค่าต่�ำ จากระบบสมอง (MagnetoEncephalogram)
• ด้านการทหาร เช่น การมองเห็นในที่มืดด้วย Infrared Detector
• ด้านการสือ่ สารและพลังงานทดแทน เช่น การประยุกต์ ใช้แสงในระบบสือ่ สาร
แบบใหม่ และการพัฒนา Solar Cells ชนิดใหม่

โครงสรางนาโนของ GaSb ที่ตรวจสอบดวย กลองจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
(Tunneling Electron Microscopy : TEM)

โครงสรางนาโนของ InSb ที่ตรวจสอบดวย กลองจุลทรรศนแสงอะตอม
(Atomic Force Microscopy : AFM) ซึ่งมีศักยภาพในการจับสนามแมเหล็ก
จากสมองเพื่อศึกษากลไกการทํางานของสมอง ดานประสาทวิทยา

￼ การประยุกต ใช GaSb Quantum Dots เพื่อเปนตัวตรวจภาพในที่มืด
ที่มีประโยชน ดานการทหารและดานการแพทย
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ประโยชน์ของทุนนักวิจยั แกนนำ�ในมุมมองของผูร้ บั ทุน
สนับสนุนนักวิจัยให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ และมีศักยภาพ
ตลอดจนผลักดันให้เกิดการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการ
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจยั และพัฒนา และเป็นพลังขับเคลือ่ น
สมรรถภาพแห่งความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

ผลงานเด่น
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การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธกี ารรักษาด้วยภูมคิ มุ้ กันบำ�บัด (Immunotherapy)
มีความจำ�เพาะกับเซลล์มะเร็ง โดยใช้มะเร็งระบบประสาทซิมพาเธติกชนิด
นิวโรบลาสโทมา (neuroblastoma) เป็นต้นแบบในการวิจัย โดยใช้วิธี
การเพิม่ ภูมคิ มุ้ กันให้ท�ำ ลายเซลล์มะเร็งด้วยวิธกี ารพัฒนา Chimeric Antigen
Receptor (CAR) T cell และ CAR Natural killer (NK) cell นอกจากนี้
ยังมีการพัฒนาการรักษาด้วยวิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ทำ�ลายเซลล์มะเร็งโดยใช้
bispecific T cell engagers (BiTEs) การศึกษาและพัฒนาการรักษาโดยใช้วธิ ี
การเพิ่มจำ�นวนของ PD-L1-specific CTL และ PRAME-specific CTLs
เพื่อใช้ในการทำ�ลายเซลล์มะเร็ง การพัฒนาการผลิต HuScFv เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวในการกำ�จัดเซลล์มะเร็ง และการพัฒนาวิธกี าร
คัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพโปรตีนที่จับจำ�เพาะกับโมเลกุลบนผิวเซลล์
แบบ High-throughput เพื่อใช้ในการออกแบบโมเลกุลใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
ในการทำ�ลายเซลล์มะเร็ง โดยมุ่งหวังถึงการนำ�ไปใช้ในผู้ป่วย

PD-1/PD-L1 Pathway
(Chen L et. al. JCI. 2015;125(9):3384- 3391)

The strategy for cancer immunotherapy treatment by using neuroblastoma as a model. We are developing the adoptive cancer
immunotherapy focus on Chimeric Antigen Receptor (CAR) T cell
and CAR Natural Killer (NK) cell. Furthermore, we also research on
the enhancement of cancer immunotherapy by using Bispecific T
cell Engagers (BiTEs), the combination of PD-1-specific cytotoxic T
cells and PRAME-specific cytotoxic T cells in cancers, the production
of human ScFV specific to iTreg differentiation signaling molecules,
and the high throughput method on development of selection and
testing proteins specific binding to membrane receptor. Therefore,
our these development of cancer immunotherapy are going to be in
clinical trial for the cancer treatment.

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

พัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้ความรู้ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย และยังเป็นการพัฒนา
บุคลากรของประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการรักษา ตลอดจน
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อรักษามะเร็งชนิดอื่นต่อไป
Neuroblastoma

มะเร็งระบบประสาทซิมพาเธติก
ชนิดนิวโรบลาสโตมา ซึ่งเปนเซลล
มะเร็งตนแบบ
เพื่อใชในการพัฒนา
วิธีการรักษาดวยภูมิคุมกัน
บําบัด โดยอาศัยระบภูมิคุมกัน
ตานทานของรางกายใน
การทําลายเซลลมะเร็ง โดยใช
CAR T/NK cells และ BiTEs

97

นักวิจัย
แกนนำ�
ประจำ�ปี
2559

ศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการค้า
และการผลิตอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน
Network for Research and Innovation for Trade and Production of
Sustainable Food and Bioenergy

ผู้ร่วมโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.

ผศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา
ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์
ผศ.ดร.ณภัทร จักรวัฒนา
ผศ.ดร.จิตติมา ประสาระเอ

6.
7.
8.
9.

ผศ.ดร.ตระการ ประภัสพงษา
ดร.ปิยานนทน์ แก่นจันทร์
ดร.ปริยาภัทร นิลสลับ
ดร.นฤเทพ เล็กศิวิไล

99

ประโยชน์ของทุนนักวิจยั แกนนำ�ในมุมมองของผูร้ บั ทุน
เป็นการพัฒนางานวิจัยในขั้นสูง ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยที่มีความต่อเนื่อง
และมีระยะเวลาที่เพียงพอสำ�หรับการวิจัยเชิงลึก ควบคู่ ไปกับการพัฒนา
นักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อเป็นแกนนำ�ในการขยาย
งานวิจัยด้านการประเมินความยั่งยืนที่ตอบโจทย์นโยบายเกษตร อาหาร
พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

ผลงานเด่น
เครื่องมือประเมินและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
เชิงนโยบายด้านอาหารและพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน และการจัดทำ�แผนการ
ปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ สนับสนุนการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของประเทศไทย
โดยใช้หลักการประเมินความยั่งยืนตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle sustainability assessment) หลักการวิเคราะห์ความมั่นคงทางด้านน้ำ� อาหาร และ
พลังงานในมิติที่เชื่อมโยงและกระทบซึ่งกันและกันอย่างครบถ้วน (Nexus
approach) และการบูรณาการเครื่องมือการประเมินความยั่งยืนในหลายมิติ
ทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ ประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
ที่เกิดขึน้ ในระบบการผลิตอาหาร อาหารสัตว์ เชือ้ เพลิงชีวภาพ และเคมีชวี ภาพ
จากพืชเศรษฐกิจสำ�คัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำ�ปะหลัง และปาล์มน้ำ�มัน
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The key research outputs include the development of assessment
tools and scientific information for supporting policy decisions on
sustainable food and alternative energy production; climate change
adaptation plan along with the GHG mitigation consistent with
Thailand’s goal on sustainable development. Life cycle sustainability
assessment, water-food-energy security and nexus analysis and
integrated environmental, economic and social impact assessment are
the tools used in this research in order to assess the impacts of food,
feed, biofuel and biochemical production systems related to the key
staple crops of Thailand i.e. rice, sugarcane, cassava and oil palm.

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
เครื่องมือและผลลัพธ์ท่ีได้จากโครงการสามารถใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
เชิงนโยบายของภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
อาหาร เชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพของไทยอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย
ของนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงใช้สง่ เสริมผูป้ ระกอบการให้เกิดการพัฒนา
ระบบการผลิ ต
เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถใน
การแข่ ง ขั น และ
การค้า รวมทั้ง
สร้างการยอมรับ
จ า ก ส า ก ล ถึ ง
มา ตรฐ า นกา ร
ผลิตที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทยต่อไป
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โครงการค้นหาเป้าหมายยาใหม่และ
การพัฒนายาต้านมาลาเรียดื้อยา

From molecule to medicines: rational basis for target discovery
and drug development to overcome drug resistant malaria
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ประโยชน์ของทุนนักวิจยั แกนนำ�ในมุมมองของผูร้ บั ทุน
ทุนนักวิจัยแกนนำ�เป็นทุนวิจัยขนาดใหญ่ มีระยะเวลา 5 ปี ทำ�ให้นักวิจัยเกิด
เสถียรภาพในการทำ�งานวิจัย เอื้อประโยชน์อย่างมากต่อการสร้างทีมวิจัยที่
เข้มแข็ง ให้สามารถสร้างผลงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
และกำ�ลังคน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
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ผลงานเด่น
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มาลาเรี ย เป็ น โรคเขตร้ อ นที่ สำ � คั ญ ซึ่ ง เกิ ด จากเชื้ อ ปรสิ ต พลาสโมเดี ย ม
แม้วา่ ทัว่ โลกจะมีความพยายามในการควบคุมโรคอย่างต่อเนือ่ ง การดือ้ ยาของ
เชือ้ มาลาเรียยังเป็นอุปสรรคสำ�คัญในการกำ�จัดโรคนี้ ให้หมดไป ดังนัน้ จึงเป็น
ความจำ�เป็นเร่งด่วนที่จะต้องมียาใหม่ท่สี ามารถควบคุมการติดเชื้อและป้องกัน
การแพร่ของเชื้อได้ โครงการวิจัยนี้บูรณาการทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ
หลากหลายสาขาเพือ่ มุง่ พัฒนายาต้านมาลาเรียชนิดใหม่ดว้ ยวิธกี ารออกแบบ
ยาแบบมุง่ เป้าอย่างมีเหตุผล โดยมีเป้าประสงค์หลัก 2 ประการคือ 1) เพือ่ ค้นพบ
เป้าหมายใหม่สำ�หรับการพัฒนายา และ 2) เพื่อค้นพบยาใหม่ที่มุ่งเป้าเอนไซม์
ไดไฮโดรโฟเลตรีดกั เทส และเอนไซม์ไดไฮโดรเทอโรเอทซินเทส ซึง่ เป็นเอนไซม์
สำ�คัญในวิถีชีวสังเคราะห์โฟเลตของเชื้อมาลาเรีย โดยมีเป้าหมายว่าจะได้
สารยั้บยั้งต้นแบบใหม่ 1-3 ชนิดที่มีคุณสมบัติทางยาที่ดีเข้าสู่กระบวนการ
พั ฒ นาในระดั บ พรี ค ลิ นิ ก ต่ อ ไป
โครงการนี้ จ ะนำ � ไปสู่ ก ารสร้ า งมิ ติ
ใหม่ ในการพัฒนายาในประเทศไทย
ประสบการณ์ที่ ได้จากโครงการนี้จะ
สร้างรากฐานสำ�คัญสำ�หรับการวิจัย
พัฒนายารักษาโรคอื่นๆ ต่อไป

• การพัฒนายาต้นแบบ P218 ซึง่ เป็นสารยับยัง้ เอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดกั เทส
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพต้านเชือ้ มาลาเรียดือ้ ยา ขณะนีอ้ ยู่ในกระบวนการทดสอบระดับ
คลินิกในอาสาสมัคร
• การออกแบบสารต้านโฟเลตที่มุ่งเป้าต่อเอนไซม์ ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทส
และเอนไซม์ ไดไฮโดรเทอโรเอทซินเทส
• การพัฒนาเทคนิคไรโบไซม์กลิมเอส ซึ่งเป็นเทคนิคควบคุมการแสดงออก
ของยีนเป้าหมายในเชื้อมาลาเรียเพื่อใช้ในการค้นหาเป้าหมายยาใหม่และ
สารยับยั้งเป้าหมายเหล่านั้นเพื่อการพัฒนาต่อเป็นยา
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โครงสร้างสารต้านมาลาเรีย P218 ที่จับกับเอนไซม์ของเชื้อมาลาเรีย (สีชมพู)
เปรียบเทียบกับของคน (สีเขียว)
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Malaria is a major tropical disease caused by Plasmodium spp.
parasites. Despite great efforts to control the disease towards it
ultimate elimination, there is great concern that malaria will undergo
a resurgence in the future unless action is taken to overcome
drug-resistant parasites. There is an urgent need for new drugs that
can control infection and prevent transmission. A multi-disciplinary
team of researchers has been formed to meet the challenge of
developing new antimalarial drugs through target-based drug
design. This project proposes two main objectives: 1) to discover
new drug targets through chemogenomic profiling, and 2) to
discover new antifolate drugs against dihydrofolate reductase
(DHFR) and dihydropteroate synthase (DHPS) enzymes which are
important in the folate biosynthesis pathway. The goal is to obtain
1-3 compounds with well characterized parameters for progression
towards preclinical development. The project will lead to the
establishment of a new paradigm for drug development in
Thailand. The experience gained from this project can be translated
to drug discovery for other diseases.
• P218, a new DHFR inhibitor design to effectively inhibit
antifolate resistant parasite was developed through the
target-based drug design and discovery program, and it is
currently in the Phase 1 clinical trial
• Target-based drug design strategy is used to design new
compounds targeting the malaria DHFR and DHPS enzymes
• Development of RiboGlmS system, a new technique for
regulating expression of target genes in the malaria parasite.
The system is useful for identification of new drug targets and
mode of actions for antimalarial drug development

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั
โครงการนี้มุ่งพัฒนายาต้านมาลาเรีย
ดื้ อ ยาชนิ ด ใหม่ ที่ มี ค วามเป็ น พิ ษ ต่ำ �
เพื่อรักษาผู้ป่วยมาลาเรีย ความสำ�เร็จ
ของโครงการนี้จะนำ�ไปสู่การสร้างมิติ
ใหม่ ใ นการพั ฒ นายาในประเทศไทย
และเป็นการสร้างรากฐานสำ�คัญสำ�หรับ
การวิ จั ย พั ฒ นายารั ก ษาโรคอื่ น ๆ
ของประเทศต่อไป

โครงสร้างสารแอนติโฟเลต
ต้านเชื้อมาลาเรีย
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วงจรชีวิตของเชื้อมาลาเรีย
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Hybrid nanomaterial and process design
for artificial photosyntheses
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ประโยชน์ของทุนนักวิจยั แกนนำ�ในมุมมองของผูร้ บั ทุน
ได้ ส ร้ า งโอกาสความร่ ว มมื อ ของผู้ ร่ ว มโครงการทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
ซึ่ ง จะมุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง ทางเคมี จ าก
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และ/หรือน้ำ� โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

ผลงานเด่น
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ในงานวิจัยนี้จะทำ�การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงชนิดใหม่ เพื่อผลิตสาร
เชื้อเพลิงจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และ/หรือน้ำ� โดยอาศัยเคมีโฮสต์-เกสต์
ของวัสดุที่มีช่องว่างระดับนาโนเมตร อาทิเช่น ซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดเมโซ
(mesoporous silica), โครงข่ายโลหะสารอินทรีย์ที่มีรูพรุน (MOF), นาโนชีท
(nanosheet) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา (เกสต์)
โดยการตรึงบนพื้นผิวของวัสดุ (โฮสต์) เหล่านั้น
นอกจากการออกแบบตัวเร่งปฏิกริ ยิ าเชิงแสง
ชนิดใหม่แล้ว ยังมุ่งเน้นการออกแบบและ
พั ฒ นาระบบเครื่ อ งปฏิ ก รณ์ เ คมี เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สารเชื้ อ เพลิ ง ให้
สามารถนำ�ไปประยุกต์ ใช้จริง โดยระบบที่จะ
ออกแบบจะเป็นการรวบสองส่วน ส่วนการเกิด
ปฏิกิริยาเชิงแสง ซึ่งทำ�การศึกษาภายใต้
การควบคุมอุณหภูมิและความดัน และส่วน
กระบวนการแยกเข้าด้วยกัน

การสังเคราะห์วัสดุไฮบริดโดยใช้เครื่องมือต่างๆ

Novel photocatalysts will be designed based on the host-guest
chemistry of nanospace materials
(mesoporous silica, MOF, nanosheet).
The syntheses and the characterization of hybrid catalysts will be
carefully implemented and the
resulting hybrids will be applied as
photocatalysts for water splitting
and carbon dioxide reduction.
In addition to the catalysts’ design,
the process design will be developed
in order to improve the reaction
efficiency as well as to the practical
application for the chemical fuel
production. The present design is
based on the integration of reaction
and separation units. The reaction
will be operated under controlled
temperature and pressure, which
also facilitates for possible in-situ
formation and fixation.

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงซึ่งเป็นวัสดุไฮบริดชนิดใหม่จะได้รับการออกแบบให้มี
ทั้งสมบัติการดูดซับและสมบัติเชิงแสงที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อช่วยให้การเร่ง
ปฏิกิริยาเกิดได้ดี นอกจากนี้เครื่องปฏิกรณ์เคมีที่ออกแบบจะมีประสิทธิภาพ
ในการแยกและกั ก เก็ บ แก๊ ส เชื้ อ เพลิ ง ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสำ � หรั บ
การประยุกต์ ใช้จริง
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