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สำ�นักง�น
พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 

ได้จัดตั้งโครงก�ร “Chair Professor Grants” ขึ้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นม� เพื่อสร้�งผู้นำ�และบุคล�กรด้�นก�รวิจัย 

เสริมสร้�งคว�มเข็มแข็งด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ของประเทศ
ในด้�นต่�งๆ และมุ่งหวังให้เกิดผลกระทบระดับสูง

ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
“Chair Professor Grants” ประกอบด้วย 

“โครงการทุนนักวิจัยแกนนํา” ที่สนับสนุนก�รวิจัย ด้วยงบประม�ณ
ของ สวทช. และ “โครงการทุน NSTDA Chair Professor”  

ซึ่งเป็นคว�มร่วมมือระหว่�ง
มูลนิธิสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์

ที่ให้ก�รสนับสนุนงบประม�ณวิจัย 
โดยมี สวทช. เป็นผู้บริห�รจัดก�รโครงก�ร

โครงก�รทุน 
NSTDA Chair 
Professor



 โครงก�รทุน NSTDA Chair Professor ได้รับก�รสนับสนุนจ�กมูลนิธิสำ�นักง�น
ทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์กรที่นำ�ก�รวิจัยและพัฒน�ท�งวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีม�ใช้ในก�รดำ�เนินกิจก�ร โดยมุ่งหวังให้เกิดก�รสร้�งคว�มมีส่วนร่วมระหว่�ง 
ภ�คก�รผลิตและบริก�ร ในก�รเสริมสร้�งคว�มเข็มแข้งให้แก่ภ�คก�รศึกษ�ในด้�นก�รวิจัย 
และพัฒน� โครงก�รดังกล่�วส�ม�รถผลิตผลง�นวิจัยระดับน�น�ช�ติเป็นที่น่�พอใจอย่�งยิ่ง  
และจ�กคว�มก้�วหน้�ของผลง�นวิจัยที่ผ่�นม�จะเห็นว่� ก�รจัดให้มีก�รสนับสนุนก�รวิจัย 
แบบกลุ่มที่มีแกนนำ�เป็นนักวิจัยที่มีผลง�นเป็นที่ประจักษ์ เป็นแนวท�งที่ถูกต้องและได้ผลดี  
จ�กนักวิจัยแกนนำ�ที่ สวทช. ให้ก�รสนับสนุน และศ�สตรเมธ�จ�รย์ หรือ NSTDA Chair  
Professors ที่มูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์ ให้ก�รสนับสนุนเข้�ม�มีส่วนร่วมสำ�คัญ 
ซึ่งเป็นสัญญ�ณที่ดีว่�แนวท�งเช่นนี้เป็นที่ยอมรับว่�ได้ผลดีม�กขึ้น และมห�วิทย�ลัยบ�งแห่ง
ก็ได้มีกองทุนศ�สตร�จ�รย์แกนนำ�ของตนเองแล้ว ค�ดว่�ทั้งภ�คเอกชนและภ�คก�รศึกษ�
ของไทยจะมีก�รจัดตั้งระบบสนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีแกนนำ�เช่นนี้ม�กยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ต่อไป

 ก�รวิจัย คือ ก�รสร้�งทรัพย์สมบัติใหม่ๆ ที่เป็นทั้งคว�มรู้และนวัตกรรมในรูปแบบต่�งๆ 
ที่ควรตระหนักและน่�ดีใจ คือ ไม่ใช่ก�รสร้�งทรัพย์สินส่วนตัว หรือส่วนบริษัท ส่วนองค์กร
เป็นหลัก แต่เป็นก�รสร้�งทรัพย์สินส่วนรวมที่ทุกคนจะได้ร่วมกันเป็นเจ้�ของ และได้ใช้ร่วมกัน 
โดยกลุ่มนักวิจัยเองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรมด้วย เป็นก�รสร้�ง
ชัยชนะร่วมกันทุกฝ่�ย จึงขอให้กำ�ลังใจกลุ่มนักวิจัยทั้งหล�ยให้ทำ�ง�นร่วมกันต่อไปเพื่อสังคม
ที่ดียิ่งขึ้นของเร�

 

 

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

      ประธ�นกรรมก�รร่วมทุน NSTDA Chair Professor

 

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
   ประธ�นกรรมก�รร่วมทุน NSTDA Chair Professor



 ในปัจจุบัน คว�มต้องก�รด้�นก�รวิจัย พัฒน� ออกแบบ และวิศวกรรม ในประเทศไทยได้
เพิ่มสูงขึ้นม�ก อีกทั้งนโยบ�ยของรัฐบ�ลที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รวิจัย พัฒน� และนวัตกรรม
ม�กขึ้น โดยรัฐบ�ลได้เพิ่มกลไกสนับสนุนก�รวิจัย พัฒน� และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดก�ร
พัฒน�ประเทศให้ก้�วหน้�ไปอย่�งมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลนั้น

  สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) มีพันธกิจในก�รสร้�งเสริม 
ก�รวิจัย พัฒน� ออกแบบ และวิศวกรรม จนส�ม�รถถ่�ยทอดไปสู่ก�รใช้ประโยชน์  
พร้อมส่งเสริมด้�นก�รพัฒน�กำ�ลังคน และโครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
ท่ีจำ�เป็น เพ่ือสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและพัฒน�ประเทศอย่�งย่ังยืน สวทช. ได้ริเร่ิม 
ให้มีทุนวิจัยขน�ดใหญ่ เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยช้ันนำ�ของประเทศท่ีมีศักยภ�พสูงพร้อมกับทีมง�น 
ที่พร้อมจะพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเน่ือง ให้ได้สร้�งสรรค์ผลง�นวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ในหล�กหล�ยมิติ 
อย่�งเป็นรูปธรรม และเชื่อมโยงไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ได้จริง

  ตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รทุนนักวิจัยแกนนำ�ที่ผ่�นม� มุ่งหวังเป็น 
อย่�งยิ่งว่�กลไกก�รสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภ�พสูงด้วยทุนวิจัยขน�ดใหญ่นี้ จะมีส่วนช่วย
สร้�งองค์คว�มรู้ใหม่ๆ ท่ีส�ม�รถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ และสร้�งผลกระทบอย่�งกว้�งขว�ง  
พัฒน�บุคล�กรวิจัยของประเทศ ด้วยแกนนำ�ของนักวิจัยไทยท่ีมีคว�มเป็นผู้นำ�เท่�กับน�น�ช�ติ  
และก�รทำ�ง�นโดยมีทุนอุดหนุนจ�กภ�คเอกชนอยู่ด้วย จะเป็นก�รเพิ่มคว�มร่วมมือระหว่�ง 
ภ�คก�รศึกษ�และภ�คธุรกิจม�กข้ึน นำ�ไปสู่ก�รผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและย่ังยืนต่อไป

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธ�นกรรมก�รทุนนักวิจัยแกนนำ�

 

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธ�นกรรมก�รทุนนักวิจัยแกนนำ�



 โครงก�รทุนนักวิจัยแกนนำ� และ NSTDA Chair Professor จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเสริมสร้�ง
กำ�ลังคนด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ที่จะเป็นฟันเฟืองในก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถด้�น 
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยให้ก�รสนับสนุนนักวิทย�ศ�สตร์ที่มีศักยภ�พสูง 
ของประเทศ และมีคว�มเป็นผู้นำ�กลุ่ม ให้ได้มีโอก�สดำ�เนินก�รวิจัยอย่�งต่อเนื่อง คล่องตัว  
และมีประสิทธิภ�พ ก�รสนับสนุนก�รวิจัยครอบคลุม 4 เทคโนโลยีหลัก และสอดคล้องกับ
คลัสเตอร์ และโปรแกรมของ สวทช. ก�รดำ�เนินก�รโครงก�รมุ่งหวังจะนำ�ไปสู่ก�รสร้�ง  
และพัฒน�ผลง�นวิจัยในหล�กหล�ยมิติที่มีผลกระทบอย่�งสูงในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม 
ได้แก่ องค์คว�มรู้ใหม่ ผลง�นตีพิมพ์ สิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย รวมทั้ง  
จะเป็นส่วนหนึ่งในก�รผลิตบุคล�กรวิจัยชั้นเยี่ยมสู่วงวิช�ก�ร

 ตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รท่ีผ่�นม� นักวิจัยได้สร้�งสรรค์ผลง�นวิจัย 
ที่มีคุณภ�พจำ�นวนม�ก ซึ่งเป็นก�รเชื่อมโยงองค์คว�มรู้ด้�นวิช�ก�ร เข้�กับภ�คสังคม  
ภ�คก�รผลิตและบริก�ร นอกจ�กนี้ ยังมีก�รพัฒน�ต่อยอดผลง�นวิจัยจนมีศักยภ�พ 
เพียงพอที่จะนำ�ไปใช้ประโยชน์ในเชิงส�ธ�รณประโยชน์ หรือเชิงพ�ณิชย์ นับเป็นก�รผลิต 
ผลง�นวิจัยด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นแรงขับเคลื่อนที่
สำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศในอน�คต

 

  

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.)

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
  ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.)



 โครงก�รทุนนักวิจัยแกนนำ� และโครงก�รทุน NSTDA Chair Professor เป็นโครงก�รที่ 
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ได้ดำ�เนินก�รต่อเน่ืองเป็นเวล�น�น  
โดยท่ีกำ�เนิดจ�กโครงก�รทุนพัฒน�วิช�ชีพนักวิจัย ในขณะท่ี ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์  
เป็นผู้อำ�นวยก�ร โครงก�รได้พัฒน�ม�อย่�งต่อเนื่องจนปัจจุบันมีก�รสนับสนุนครอบคลุม
หล�กหล�ยส�ข� โครงก�รได้รับคว�มสนใจจ�กนักวิจัยระดับแนวหน้�ของประเทศม�ตลอด 
มีผู้สมัครเป็นจำ�นวนม�ก ผู้ที่ได้รับทุนได้ผ่�นก�รพิจ�รณ�อย่�งเข้มข้นหล�ยขั้นตอนจ�ก 
ผูเ้ช่ียวช�ญ และคณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในวงก�รวิช�ก�รม�เป็นเวล�น�น  
ผู้ได้รับทุนจึงเป็นผู้ที่มีคว�มส�ม�รถสูง และทุ่มเทให้กับง�นวิจัยอย่�งต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุให้
โครงก�รนักวิจัยแกนนำ� และโครงก�รทุน NSTDA Chair Professor ประสบคว�มสำ�เร็จต�ม
เป้�หม�ยตลอดม�

 โครงก�รทุนนักวิจัยแกนนำ� และ NSTDA Chair Professor จึงเป็นกลไกหนึ่ง ที่ สวทช. 
เล็งเห็นว่�จะส�ม�รถสร้�งแรงจูงใจให้นักวิจัยท่ีมีศักยภ�พสูงด้วยก�รสนับสนุนให้มีก�รผลิต 
ผลง�นวิจัยที่มีคุณภ�พ สร้�งสรรค์ และถ่�ยทอดผลง�นที่เป็นประโยชน์ ให้กับประเทศ 
ในหล�กหล�ยมิติ นำ�ไปสู่ก�รผลิตผลง�นตีพิมพ์ในว�รส�รวิช�ก�รระดับช�ติและระดับน�น�ช�ติ  
ก�รยื่นจดสิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบ�ย รวมท้ัง ก�รนำ�ผลง�นวิจัย 
ไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ ในเชิงส�ธ�รณะ โดยหวังว่�จะเป็นประโยชน์อย่�งยิ่งต่อก�รพัฒน�
คุณภ�พง�นวิจัย และก�รนำ�คว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ม�ใช้ 
ให้เกิดประโยชน์กับทุกภ�คส่วน และเกิดคุณค่�ท�งเศรษฐกิจ และก�รพัฒน�ประเทศอย่�ง
ยั่งยืนต่อไป

     ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลก�รพิมพ์
รักษ�ก�รรองผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 
และเลข�นุก�รโครงก�รทุนนักวิจัยแกนนำ� / NSTDA Chair Professor

 

 

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลก�รพิมพ์
รักษ�ก�รรองผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 
และเลข�นุก�รโครงก�รทุนนักวิจัยแกนนำ� / NSTDA Chair Professor
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แนวคิดก�รจัดตั้งโครงก�รทุน 
NSTDA Chair Professor 
(พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2552)

โครงก�รทุน 
NSTDA Chair 
Professor
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นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตน�ยกรัฐมนตรี ผู้จุดประก�ยคว�มคิดริเริ่ม 
โครงก�รทุน NSTDA Chair Professor กล่�วว่� “โครงก�รนี้จะช่วยกระตุ้น 
ให้ภ�คเอกชนหันม�สนใจและเล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รมีส่วนร่วมในก�ร 
เสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับประเทศโดยใช้วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  
รวมท้ัง ต้องก�รให้ภ�คธุรกิจเห็นประโยชน์และคุณค่�ของง�นวิจัยและพัฒน� 
ว่�มีคว�มจำ�เป็นต่อก�รพัฒน�ธุรกิจในระดับส�กล”

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
ในขณะนั้น กล่�วว่� “โครงก�รนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 มิถุน�ยน พ.ศ. 2551  
ถือเป็นคว�มร่วมมือของภ�ครัฐ และเอกชนอย่�งแท้จริง กลยุทธ์สำ�คัญของ 
ก�รจัดตั้ง Chair Professor คือ ก�รสร้�งศ�สตร�จ�รย์ที่เป็นผู้นำ�กลุ่ม  
เพร�ะคว�มก้�วหน้�ในก�รวิจัย และพัฒน�ต้องอ�ศัยผู้นำ�ท่ีจะทำ�ให้เกิดคว�ม 
ก้�วหน้� และส�ม�รถประยุกต์คว�มก้�วหน้�ท�งวิช�ก�รไปสู่ก�รปฏิบัติจริงได้”
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แนวคิดก�รจัดตั้งทุน NSTDA Chair Professor

หลักก�รและเหตุผล
 ในอดีตที่ผ่�นม� นักวิจัยที่มีคว�มส�ม�รถสูงในประเทศไทยจำ�เป็นต้อง 
เสนอโครงก�รวิจัยต่�งๆ พร้อมๆ กัน เพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจำ�นวนม�กพอที่ 
จะทำ�ง�นได้เต็มคว�มส�ม�รถ ก�รจัดตั้งทุน NSTDA Chair Professor นี้ 
เป็นกลไกหน่ึงท่ีทำ�ให้กลุ่มวิจัยขน�ดใหญ่ส�ม�รถทำ�ง�นต่�งๆ สอดคล้องกัน  
และส�ม�รถหวังผลง�นวิจัยท่ีมีคว�มหม�ยสูงท�งด้�นวิช�ก�ร ได้แก่ ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบกระบวนก�ร ก�รยื่นจดสิทธิบัตร ผลง�นตีพิมพ์ ใน 
ว�รส�รวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติท่ีมีม�ตรฐ�นสูง ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย เป็นต้น 
รวมทั้ง ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่�งนักวิจัย และภ�คก�รผลิตและบริก�ร  
นำ�ไปสู่ก�รปรึกษ�ห�รือท�งด้�นวิช�ก�ร ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีต่�งๆ  
ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถของบุคล�กรในภ�คก�รผลิต และบริก�ร ตลอดจน

มูลนิธิ สนง. ทรัพย์สินฯ

สวทช.

คณะกรรมก�รร่วม

NSTDA Chair Professor
มห�วิทย�ลัย

สถ�บันวิจัย
ในประเทศ

สถ�บันวิจัยใน
ต่�งประเทศ

ผู้ประกอบก�ร
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เป็นช่องท�งหนึ่งที่จะเชื่อมโยงก�รทำ�ง�นวิจัย และพัฒน�กับผู้ประกอบก�ร 
เพื่อนำ�ไปสู่ก�รใช้ง�นได้จริงในภ�คก�รผลิตและบริก�ร หรือสังคม ซึ่งจะ 
เป็นก�รยกระดับคว�มส�ม�รถในก�รวิจัยและพัฒน� และคว�มส�ม�รถใน
ก�รแข่งขันของประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

เพ่ือสร้�ง “ศ�สตร�จ�รย์ท่ีเป็นผู้นำ�กลุ่ม” ท่ีเป็นผู้นำ�ท�งด้�นก�รวิจัย พัฒน�  
ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงกับภ�คก�รผลิตและบริก�ร 
ซึ่งจะเป็นก�รยกระดับ ก�รวิจัยและพัฒน�ของพัฒน�ของประเทศไทยต่อไป

ปี พ.ศ. ขอบเขตก�รสนับสนุน

2552  ประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น

 วัสดุศ�สตร์ที่เหม�ะกับประเทศไทย 

2554  พลังง�นท�งเลือก และประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น 

 วัสดุศ�สตร์ที่เหม�ะกับประเทศไทย

 สิ่งแวดล้อม 

 วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ

2556  สุขภ�พและก�รแพทย์

2558  สุขภ�พและก�รแพทย์

 ก�รเพิ่มมูลค่�ผลผลิตเกษตรและอ�ห�ร

2560  Translational Research หรือ Applied Research

ขอบเขตง�นวิจัยที่ให้ก�รสนับสนุน
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หลักก�รและเหตุผล
 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ได้เล็งเห็น
ถึงคว�มสำ�คัญของก�รเสริมสร้�งกำ�ลังคน เพื่อยกระดับคว�มแข็งแกร่ง และ
เป็นหน่ึงในพลังขับเคลื่อนสมรรถภ�พแห่งคว�มเป็นเลิศด้�นวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ จึงได้จัดตั้ง “โครงการทุนนักวิจัยแกนนํา” ขึ้น  
เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภ�พสูงให้สร้�งสรรค์ผลง�นวิจัยที่ เป็น 
ประโยชน์ในหล�กหล�ยมิติอย่�งเป็นรูปธรรม อันจะนำ�ไปสู่ก�รย่ืนจดสิทธิบัตร  
ผลง�นตีพิมพ์ ในว�รส�รวิช�ก�รระดับช�ติและระดับน�น�ช�ติ ต้นแบบ  
ผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบ�ย ที่มีศักยภ�พต่อก�รแก้ปัญห�ให้กับ
ภ�คอุตส�หกรรมก�รผลิตและภ�คสังคม นอกจ�กนี้ สวทช. จะจัดห�กลไก
ก�รเชื่อมโยงและสนับสนุนผลักดันผลง�นวิจัยไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ด้�น
ต่�งๆ และผลักดันไปสู่ก�รใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์ อีกทั้ง ผลักดันให้เกิด 
ก�รผลิตและพัฒน�บุคล�กรวิจัยสู่วงก�รวิช�ก�รอย่�งต่อเนื่อง โดยหวังว่� 
โครงก�รทุนวิจัยแกนนำ�อ�จเป็นกลไกหนึ่งที่จะเช่ือมโยงภ�คก�รผลิตและ
บริก�รให้เข้�ม�มีส่วนร่วมสำ�คัญในก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งในด้�น 
ก�รวิจัยและพัฒน�ของประเทศ

โครงก�รทุน 
ทุ น นั ก วิ จั ย 
แ ก น นำ �
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วัตถุประสงค์
 เพื่อให้เกิดกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง และมีก�รทำ�ง�นเป็นทีม มีโครงสร้�งใน 

ก�รพัฒน�นักวิจัยอย่�ง ต่อเน่ืองและมีคว�มเช่ือมโยงต้ังแต่ระดับนักศึกษ� 
จนถึงระดับนักวิจัยอ�วุโส

 เกิดก�รสร้�งสรรค์ผลง�นวิจัยที่มีผลกระทบอย่�งสูงในเชิงเศรษฐกิจ
หรือสังคม

 สร้�งให้เกิดคว�มมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่�งภ�คคว�มรู้ และภ�ค
ก�รผลิตและบริก�ร หรือภ�คสังคม

ปี พ.ศ. ขอบเขตก�รสนับสนุน

2552 - 2557 สนับสนุนภ�ยใต้ 4 ส�ข�เทคโนโลยีหลัก คือ ส�ข�เทคโนโลยีชีวภ�พ  
น�โนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
คอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับ 5 คลัสเตอร์ หรือกลุ่มโปรแกรมของ สวทช.

2558 - 2559  ทุนที่ 1 ก�รเสริมสร้�งศักยภ�พให้กับอุตส�หกรรมก�รผลิตเพ่ือ
เพิ่มคุณค่�และผลผลิต

 ทุนที่ 2 สนับสนุนภ�ยใต้ 4 ส�ข�เทคโนโลยีหลัก คือ ส�ข�
เทคโนโลยีชีวภ�พ น�โนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ  
และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสอดคล้อง 
กับ 5 คลัสเตอร์ หรือกลุ่มโปรแกรมของ สวทช.

2560  ทุนที่ 1 สนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�เพ่ือเสริมสร้�งศักยภ�พ
ให้กับอุตส�หกรรมของประเทศที่มีอยู่แล้ว และ/หรือ 
อุตส�หกรรมอน�คต

 ทุนที่ 2 สนับสนุนภ�ยใต้ 4 ส�ข�เทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยี 
ชีวภ�พ น�โนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีดิจิทัล 
และสอดคล้อง 5 คลัสเตอร์ หรือโปรแกรมของ สวทช.

2561     ทุนที่ 1 สนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�ที่ตอบโจทย์ชุมชนและ
อุตส�หกรรม อน�คตในด้�นต่�งๆ ได้แก่ อ�ห�รเพื่อ
อน�คต ระบบขนส่งสมัยใหม่ ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและ
คุณภ�พชีวิตคนไทย พลังง�นและเชื้อเพลิง นวัตกรรมเพื่อ
ก�รเกษตรยั่งยืน อันจะนำ�ไปสู่พลังอำ�น�จท�งเศรษฐกิจ  
ชีวภ�พ (bio economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (digital 
economy) เป็นต้น

 ทุนที่ 2 สนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�ที่มีศักยภ�พ และโอก�สก�ร 
ใช้ประโยชน์ใน อุตส�หกรรมใดๆ ในประเทศไทย ภ�ยใต้ 
4 เทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยีชีวภ�พ เทคโนโลยีดิจิทัล 
เทคโนโลยีวัสดุ น�โนเทคโนโลยี

ขอบเขตง�นวิจัยที่สนับสนุน
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ผลง�นเด่น

NSTDA 
C h a i r 
Professor



ก�รออกแบบและก�รผลิตวัสดุน�โนที่เป็น
ประโยชน์อย่�งสูงต่ออุตส�หกรรม
Design and NanoScale Processing of Industrially-Important Nanostructured 
Materials

ศ.ดร.จำ�รัส  ลิ้มตระกูล
สังกัด ภ�ควิช�เคมี 
คณะวิทย�ศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

NSTDA 
Chair 
Professor 
ประจำ�ปี 
2552
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 1. รศ.ดร.เมตต�  เจริญพ�นิช  
 2. ผศ.ดร.พิบูลย์  พันธุ
 3. ดร.อำ�พร  เสน่ห์
 4. ดร.ธ�นิน  น�นอก
 5. ดร.พิพัฒน์  คงประช�
 6. ดร.ชมพูนุท  วร�กุลวิทย์

ผู้ร่วมโครงก�ร

ช่วยเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งท�งวิช�ก�ร วิจัย และก�รบูรณ�ก�รกับ 
ภ�คอุตส�หกรรมให้กับกลุ่มนักวิจัยวัสดุน�โน สร้�งองค์คว�มรู้ด้�นก�รออกแบบ 
วัสดุน�โนคอมโพสิตโครงสร้�งใหม่ท่ีมีสมบัติและประสิทธิภ�พในก�รใช้ง�นท่ีดี
กว่�เดิม เพื่อตอบโจทย์ง�นด้�นอุตส�หกรรมเคมีและปิโตรเคมี

 7. ดร.สุรชัย  ธชีพันธ์
 8. ดร.พิมพ�  หอมนิรันดร์
 9. รศ.ดร.พึ่งผ�ย พรรณวดี
 10. ดร.สมเกียรติ  นกบิน
 11. ดร.จักรพันธ์  ศิริเจริญศิริ
 12. ดร.รังรอง  ยกส้�น

ประโยชน์ของทุน NSTDA Chair Professor
ในมุมมองของผู้รับทุน
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ผลง�นเด่น
ก�รออกแบบตัวเร่งปฏิกิริย�และวัสดุท่ีมีโครงสร้�งระดับน�โนเมตร ด้วยก�รศึกษ�  
ออกแบบ และสังเคร�ะห์ “ตัวเร่งปฏิกิริย�ซีโอไลต์” ให้มีสมบัติตรงต�ม 
คว�มต้องก�รของอุตส�หกรรมเคมีและปิโตรเคมี อันจะนำ�ไปสู่คว�มส�ม�รถ 
ในก�รผลิตตัวเร่งปฏิกิริย�ได้เองภ�ยในประเทศ และลดก�รพ่ึงพ�ก�รนำ�เข้� 
ตัวเร่งปฏิกิริย�จ�กต่�งประเทศ โดยก�รสังเคร�ะห์น�โนซีโอไลต์ด้วยก�รปรับปรุง 
ก�รแพร่เข้�-ออกของส�รต้ังต้นและส�รผลิตภัณฑ์ท่ีมีขน�ดใหญ่ได้ดี และนำ� 
นวัตกรรมใหม่ที่ล้ำ�สมัยท�งน�โนศ�สตร์และน�โนเทคโนโลยีม�สังเคร�ะห์
แผ่นน�โนซีโอไลต์สองมิติ (Two-Dimensional Zeolite Nanosheet)  
ทำ�ให้ได้โครงสร้�งผลึกท่ีมีคว�มบ�งใน
ระดับน�โนเมตรและมีโครงสร้�งรูพรุน 
แบบลำ�ดับชั้น (Hierarchical Micro and  
Mesoporous) ทำ�ให้แผ่นน�โนซีโอไลต์
จึงมีอ�ยุก�รใช้ง�นที่ย�วกว่�ซีโอไลต์
แบบเดิม ทำ�ให้ส�ม�รถเปลี่ยนส�รตั้ง
ต้นไปเป็นส�รผลิตภัณฑ์ได้ในปริม�ณ
ที่ม�กกว่�เดิม

วัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร
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ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย
องค์คว�มรู้ที่ ได้จ�กง�นวิจัยตัว
เร่งปฏิกิริย�ซีไอไลต์และซิลิก�ที่มี 
คว�มพรุนสูงม�ประยุกต์ เพื่อ 
ตอบโจทย์อุตส�หกรรมปิโตรเลียม 
และปิโตรเคมี ในแง่ก�รแก้ปัญห� 
ท�งด้�นพลังง�นและสิ่งแวดล้อม  
โดยมุ่งเน้นก�รใช้ง�นในกระบวนก�ร 
เปลี่ยนก๊�ซเรือนกระจกให้เป็น
พลังง�นที่สะอ�ด ในกลุ่มส�ร 
ประกอบโอเลฟินส์ และแอลกอฮอล์  
เป็นต้น

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 aluminos-
ilicate 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.



ก�รปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งก�รปลูกเลี้ยงสบู่ดำ�
พันธุ์ ใหม่สำ�หรับเป็นพลังง�นและอ�ห�รสัตว์
Breeding to Accelerate Domestication of Jatropha for Fuel and Feeds

NSTDA 
Chair 
Professor 
ประจำ�ปี 
2554

ศ.ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์
สังกัด ภ�ควิช�พืชไร่น�
คณะเกษตร กำ�แพงแสน 
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์  วิทย�เขตกำ�แพงแสน
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 1. รศ.ดร.สนธิชัย  จันทร์เปรม  
 2. ผศ.ดร.พรศิริ  เลี้ยงสกุล 
 3. ผศ.ดร.พัชรินทร์  ตัญญะ 
 4. ผศ.ดร.ประกิจ  สมท่� 
 5. ดร.นงลักษณ์  เทียนเสรี 
 6. ดร.วีระพันธุ์  สรีดอกจันทร์
 7. ดร.อนุรักษ์  อรัญญน�ค

ผู้ร่วมโครงก�ร

ประโยชน์ของทุน NSTDA Chair Professor
ในมุมมองของผู้รับทุน

เปิดโอก�สให้นักวิจัยได้รวมกลุ่มทำ�ง�นเพ่ือสนับสนุนแผนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์
ร่วมกัน แก้ไขปัญห�ร่วมกันในหล�กหล�ยแง่มุม เพื่อให้ได้ผลง�นที่สมบูรณ์  
ภ�ยใต้ก�รนำ�ของนักวิจัยอ�วุโส ร่วมกับนักวิจัยรุ่นกล�ง นักวิจัยรุ่นใหม่ และ
นิสิต-นักศึกษ�ในระดับบัณฑิตศึกษ�
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ผลง�นเด่น
ก�รพัฒน�ประช�กรสบู่ดำ�ที่มีคว�มหล�กหล�ยท�ง
พันธุกรรมสูงโดยก�รผสมพันธุ์ข้�มชนิด  
สบู่ดำ� (Jatropha curcas) เป็นพืชที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งพันธุกรรมต่ำ�  
ทำ�ให้พัฒน�พันธุ์ ได้ย�ก โครงก�รนี้จึงได้นำ�ม�ผสมพันธุ์กับเข็มปัตต�เวีย  
(J. integerrima) แล้วคัดเลือก สลับกับก�รผสมพันธ์ุอย่�งต่อเน่ืองหล�ยชั่ว 
ทำ�ให้ได้ส�ยพันธุ์ที่มีพันธุกรรมหล�กหล�ย ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในแง่ 
ของไม้ดอก-ไม้ประดับ ชีวมวล และน้ำ�มัน มีศักยภ�พในก�รปลูกเชิงพ�ณิชย์  
คือ ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น มปีริม�ณน้ำ�มันในเมล็ดม�กข้ึนทรงพุ่มเต้ียง่�ยต่อ
ก�รเก็บเก่ียว ผลสุกแก่พร้อมกันภ�ยในช่อผล และก�กมีโปรตีนสูง ทำ�ให้ได้
สบู่ดำ�ส�ยพันธุ์ ใหม่ที่ต้นเต้ียและทรงพุ่มเล็กที่มีศักยภ�พในก�รให้ผลผลิต
ต่อพื้นที่สูงกว่�พันธุ์เดิม 

• ส�ยพันธ์ุเป็นไม้ดอก-ไม้ประดับชนิดใหม่ท่ีมีทรงพุ่มเล็ก ออกดอกเร็ว ดอกดก 
• ส�ยพันธุ์มีผลผลิตเมล็ดม�กกว่� 600 กก./ไร่/ปี และมีน้ำ�มันในเมล็ดสูง

กว่� 30% 
• ส�ยพันธ์ุมีก�รเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตชีวมวลจ�กลำ�ต้นและกิ่งสูงถึง 

12 ตัน/ไร่/ปี ของน้ำ�หนักสด หรือประม�ณ 6 ตัน/ไร่/ปี ของน้ำ�หนักแห้ง
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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.

ทำ�ให้ได้ส�ยพันธุ์สบู่ดำ�ที่มีพันธุกรรมหล�กหล�ย ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้ทั้้ง
ในแง่ของไม้ดอก-ไม้ประดับ ชีวมวล และน้ำ�มัน และสบู่ดำ�พันธุ์ ใหม่มีศักยภ�พ
ในก�รปลูกเชิงพ�ณิชย์ 

ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย



ก�รวิจัยต่อยอดด้�นโรคติดเชื้อ
ชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังและโรคภูมิแพ้
Translational Research on Acute and Chronic Infections and Allergy

NSTDA 
Chair 
Professor 
ประจำ�ปี 
2556

ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ  ชัยคำ�ภ�
สังกัด ภ�ควิช�ปรสิตวิทย�
คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล 
มห�วิทย�ลัยมหิดล
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 1. ศ.พญ.นวลอนงค์  วิศิษฎสุนทร
 2. ศ.ดร.นสพ.ทวีศักดิ์  ส่งเสริม
 3. รศ.ดร.พญ.อัญชลี  ตั้งตรงจิตร
 4. รศ.นพ.พงศกร  ตันติลีปิกรณ์
 5. รศ.ดร.นิทัศน์  สุขรุ่ง
 6. ผศ.ดร.อุไร  ไชยศรี
 7. ผศ.ดร.ผ่องศรี  ทองทวี
 8. ผศ.ดร.พจนีย์  ศรีม�โนชญ์
 9. ผศ.ดร.สันติ  มณีวัชระรังษี
 10. ผศ.ดร.นิตย�  อินทร�วัฒน�
 11. ผศ.ดร.อรภัค  เรี่ยมทอง

ผู้ร่วมโครงก�ร
 12. ดร.กัญญ�รัตน์  ถึงอินทร์
 13. ดร.จีระพงษ์  ทะนงศักดิ์ศรีกุล
 14. ดร.สพญ. มนต์รัตน์  จุลเนตร
 15. ดร.นสพ. รุ่งเรือง  ยอดชีวัน
 16. ดร.ทิพวรรณ  พิศวง
 17. ดร.สพญ. ฝนทิพย์  ดงดินอ่อน
 18. ดร.สุรศักดิ์  จิตตวิสุทธิกุล
 19. ดร.พิเชษฐ์  รื่นจิตต์
 20. ดร.กิตติรัฐ  กลับอำ�ไพ
 21. น�ยวที  สีสวย
22. น�งส�ว.นวรรณพร  แซ่ลิ้ม

ประโยชน์ของทุน NSTDA Chair Professor
ในมุมมองของผู้รับทุน
เป็นทุนต่อเนื่อง ที่มีงบประม�ณม�ก มีคว�มคล่องตัวในก�รบริห�รทุน
ให้ก�รสนับสนุน translational research ซึ่งส�ม�รถนำ�ผลง�นไปใช้ได้ 
ทั้งในผู้ป่วยจริงและก�รผลิตในแบบอุตส�หกรรมโดยมีคว�มร่วมมือกับ 
ภ�คเอกชน รวมท้ังทำ�ให้ทีมวิจัยมีคว�มภ�คภูมิใจ เกิดกำ�ลังใจและคว�มมุ่งม่ัน 
ที่จะผลิตผลง�นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศต่อไป
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ผลง�นเด่น
แอนติบอดีของมนุษย์ที่จำ�เพ�ะต่อโปรตีนของไวรัส
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก  

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.

ผลิตแอนติบอดีส�ยเด่ียวของมนุษย์ที่มีคว�มจำ�เพ�ะต่อ
โปรตีนอนุรักษ์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ทำ�ให้ส�ม�รถ
แทรกเข้�เน้ือเย่ือท่ีติดเช้ือได้ดี ปริม�ณไวรัสไม่เพิ่มขึ้น ส�ม�รถ
ต้�นไวรัสได้หล�ยส�ยพันธุ์ ช่วยลดคว�มสูญเสียทั้งชีวิต 
และเศรษฐกิจ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในช่วงต้นของก�รระบ�ด  
ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันโดยผ่�นก�รศึกษ�ประสิทธิภ�พก�ร
รักษ�ในโมเดลสัตว์ทดลองแล้วได้ผลก�รรักษ�ท่ีดีม�ก อีกท้ัง 
ทีมวิจัยมีคว�มร่วมมือกับบริษัทสย�มไบโอไซเอนซ์ ในก�ร
ทดลองผลิตใน pilot scale ในระดับเตรียมคว�มพร้อม
สำ�หรับก�รผลิตในโรงง�นอุตส�หกรรม ขณะนี้อยู่ในระหว่�ง
ห�แนวท�งสนับสนุนสำ�หรับก�รผลิตในโรงง�นอุตส�หกรรม
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์และก�รทดลองท�งคลินิกต่อไป
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แอนติบอดีของมนุษย์ท่ีจำ�เพ�ะต่อโปรตีนของไวรัสตับอักเสบซี
วิธีรักษ�โรคตับอับเสบซีด้วยก�รใช้แอนติบอดีส�ยเด่ียวของมนุษย์ และน�โนบอดี 
ต่อโปรตีนของไวรัสตับอักเสบชนิดซี ที่เข้�เซลล์ของตับได้เองเพื่อไปขัดขว�ง
กิจกรรมของโปรตีนของไวรัส ทำ�ให้โปรตีนของไวรัสไม่เพิ่มขึ้น ไม่ทำ�ให้ก�ร
อักเสบลุกล�ม ไม่ก่อให้เกิดอ�ก�รข้�งเคียง และส�ม�รถจับกับโปรตีนของ
ไวรัสได้หล�ยตำ�แหน่ง ขณะนี้ทีมวิวัยได้ร่วมมือกับบริษัทสย�มไบโอไซเอนซ์ 
ดำ�เนินก�รผลิตในระดับ pilot scale และอยู่ระหว่�งห�แนวท�งสนับสนุน
เพื่อผลิตในโรงง�นอุตส�หกรรมแบบ GMP เพื่อขึ้นทะเบียนและทดสอบท�ง
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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วัคซีนโรคภูมิแพ้แมลงส�บชนิดพ่นจมูก
วัคซีนต้นแบบสำ�หรับรักษ�โรคภูมิแพ้แบบใหม่ที่เตรียมจ�ก
ส�รก่อภูมิแพ้สำ�คัญที่บริสุทธิ์สำ�หรับพ่นจมูกบรรจุในอนุภ�ค 
น�โนเพ่ือป้องกันก�รแพ้ ผู้ป่วยส�ม�รถพ่นวัคซีนได้ด้วยตัวเอง  
วัคซีนนี้ ได้รับก�รทดสอบในโมเดลสัตว์ทดลองแล้วพบว่�มี
ประสิทธิภ�พก�รรักษ�ที่ดีม�ก ขณะนี้วัคซีนนี้รอก�รผลิตใน
แบบ GMP ก่อนขอขึ้นทะเบียน อย. เพื่อทดสอบในผู้ป่วยต่อไป

The intranasal liposome-entrapped, refined 
major allergen vaccine for treatment of allergy. 
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.
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ชุดตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้แมลงข�ข้อ
ศึกษ�ชนิดของส�รก่อภูมิแพ้ทั้งหมดจ�กพิษของแมลงข�ข้อ คือ ผึ้งหลวง 
ต่อหัวเสือ และมด ส�ยพันธุ์ที่คนไทยแพ้ เปรียบเทียบกับน้ำ�ย�สกัดจ�ก 
ต�่งประเทศ โดยมีก�รพัฒน�น้ำ�ย�ตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้แมลงข�ข้อท่ีคนไทย 
แพ้ด้วยวิธีสะกิดผิวหนัง และน้ำ�ย�ตรวจวัด specific IgE ในซีรั่มของผู้ป่วย 
เพ่ือประเมินสภ�วะก�รแพ้ของผู้ป่วย โดยน้ำ�ย�เหล่�น้ีได้รับก�รประเมินคุณภ�พ 
แล้วทำ�ให้แพทย์ส�ม�รถว�งแผนก�รรักษ�ได้อย่�งถูกต้อง

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 inex-
pensive compared to the imported reagents. 

น้ำายาสกัดพิษผึ้ง ต่อหัวเสือ และมด



ก�รค้นห�และพัฒน�ส�รต้นแบบจ�ก
ทรัพย�กรร�ของไทยเพื่อคว�มยั่งยืน
ในก�รค้นห�ย�
Discovery and Development of Lead Compounds from Thai Fungal 
Resources for Sustainability in Drug Discovery

NSTDA 
Chair 
Professor 
ประจำ�ปี 
2558

ศ.ดร.วัชรินทร์  รุกขไชยศิริกุล
สังกัด ภ�ควิช�เคมี 
คณะวิทย�ศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
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 1. รศ.ดร.เส�วลักษณ์  พงษ์ไพจิตร
 2. รศ.ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ
 3. รศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย  เหมือนประส�ท
 4. ดร.จริย�  ส�กยโรจน์
 5. ผศ.ดร.เย�วภ�  สุขพรม�
 6. ผศ.ดร.ชุติม�  ศรีมะเริง
 7. ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  ไตรสุวรรณ  
 8. ดร.จุฑ�รัตน์  เอี้ยวกฤตย�กร 

ผู้ร่วมโครงก�ร
 9. ดร.มลวดี  วงศ์ล�ภสุวรรณ
 10. ดร.ศุภฤกษ์  บวรภิญโญ
 11. ดร.ขวัญฤทัย  ธ�ตุเพ็ชร
 12. ดร.จิตตรีย�  ตันสกุล
 13. ดร.ศรัณยู  ใคลคล�ย
 14. ดร.อัจฉร�ภรณ์  ดวงใจ
 15. น�งส�วสิต�  ปรีด�นนท์

ประโยชน์ของทุน NSTDA Chair Professor
ในมุมมองของผู้รับทุน
ส�ม�รถสร้�งเครือข่�ยวิจัยหล�กหล�ยส�ข� ซึ่งก่อให้เกิดก�รสร้�งและ 
บูรณ�ก�รองค์คว�มรู้ที่ลุ่มลึก ให้ส�ม�รถร่วมมือกับภ�คเอกชนในก�รสร้�ง
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ส�ม�รถพัฒน�ศักยภ�พและคว�มเข้มแข็งของ 
นักวิจัย ตลอดจนก�รสร้�งนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีมีคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นวิจัย 
บูรณ�ก�รสหส�ข�วิช�
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ผลง�นเด่น
ส�รลดไขมันในเลือด: อนุพันธ์โลว�สเตตินจ�กร�ดิน 
Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178
อนุพันธ์ส�รโลว�สเตติน (lovastatin) ส�รใหม่แยกได้จ�กเช้ือร�ดิน Aspergillus  
sclerotiorum PSU-RSPG178 และแสดงฤทธิ์ยับยั้งก�รทำ�ง�นของเอนไซม์  
HMG-CoA reductase ในระดับที่ใกล้เคียงกับย�โลว�สเตติน ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่�งก�รสังเคร�ะห์อนุพันธ์นี้จ�กส�รโลว�สเตตินให้ได้ปริม�ณม�กพอ  
เพ่ือศึกษ�กลไกก�รออกฤทธ์ิในสัตว์ทดลอง นอกจ�กน้ี ยังได้สภ�วะก�รเพ�ะเล้ียง  
A. sclerotiorum PSU-RSPG178 ซึ่งผลิตส�รโลว�สเตตินในปริม�ณที่สูง
เป็น 2.5 เท่�ของก�รผลิต โดยเชื้อร� A. terreus ซึ่งเป็นเชื้อร�ส�ยพันธุ์
ท�งก�รค้� 

สำ�หรับร�ดิน A. unguis PSU-RSPG199 ผลิตอนุพันธ์ depsidone จำ�นวน  
2 ส�ร ท่ีแสดงฤทธ์ิต้�นเช้ือแบคทีเรีย methicillin-resistant Staphylococcus  
aureus และมีคว�มเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งช่องป�กในระดับท่ีดีใกล้เคียงกับย�ม�ตรฐ�น

ส่วน zearalenone และอนุพันธ์ที่แยกได้จ�กร�เอนโดไฟท์จ�กหญ้�ทะเล  
Fusarium sp. PSU-ES123 และจ�กก�รปรับเปลี่ยนโครงสร้�งของ 
zearalenone แสดงฤทธิ์ยับยั้งโปรตีน cystic fibrosis transmembrane  
conductance regulator (CFTR) ในระดับที่น่�สนใจ ซึ่งจะศึกษ�กลไก 
ก�รออกฤทธิ์ต่อไป
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พัฒน�ส�รต้นแบบท่ีแสดงฤทธ์ิ 
ต้�นแบคทีเรีย ต้�นมะเร็งช่องป�ก  
ลดไขมันในเลือด และยับยั้งโปรตีน 
CFTR ไปใช้เป็นย� และใช้สภ�วะ
ก�รเพ�ะเลี้ยง Aspergillus sclero-
tiorum PSU-RSPG178 เพื่อผลิต 
โลว�สเตติน สำ�หรับอุตส�หกรรม
ย�ในประเทศไทย

ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย

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 methicillin- 
resistant 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.



ก�รประยุกต์ใช้ฐ�นเทคโนโลยีสำ�หรับก�รเลือก 
และพัฒน�กระบวนก�รและต้นแบบที่เป็น
นวัตกรรมสำ�หรับก�รผลิตอย่�งยั่งยืนของ
เชื้อเพลิงท�งเลือกบนฐ�นของไบโอรีไฟเนอรี

NSTDA 
Chair 
Professor 
ประจำ�ปี 
2560

ศ.ดร.สุทธิชัย  อัสสะบำ�รุงรัตน์
สังกดั ภ�ควิช�วิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
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 1. ผศ.ดร.อมรชัย  อ�ภรณ์วิช�นพ  
 2. ผศ.ดร.สมพงษ์  พุทธิวิสุทธิศักดิ์  
 3. ผศ.ดร. อภินันท์  สุทธิธ�รธวัช  
 4. ดร.พลัง  บำ�รุงสกุลสวัสดิ์   
 5. รศ.ดร.ณัฏฐ�  ทองจุล
 6. ผศ.ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ์ 

ผู้ร่วมโครงก�ร

ประโยชน์ของทุน NSTDA Chair Professor
ในมุมมองของผู้รับทุน

ส�ม�รถสร้�งกลุ่มวิจัยให้มีคว�มเข้มแข็ง  
นักวิจัยมีก�รพัฒน�และต่อยอด
องค์คว�มรู้ร่วมกันได้อย่�งต่อเน่ือง  
เกิดเป็นเครือข่�ยวิจัยท่ีมีก�รบูรณก�ร 
องค์คว�มรู้ท่ีหล�กหล�ย จนได้ต้นแบบ 
กระบวนก�รท่ีมีนวัตกรรมในก�รพัฒน� 
ประเทศได้อย่�งยั่งยืน อีกทั้งทีมวิจัย
รู้สึกเป็นเกียรติและมีคว�มภ�คภูมิใจ 
เปน็แรงบันด�ลใจในก�รทำ�วิจัยร่วมกัน

 7. ผศ.ดร.กนกวรรณ  ง้�วสุวรรณ  
 8. ผศ.ดร.สุวิมล  วงศ์สกุลเภสัช  
 9. รศ.ดร.ดุลยพงศ์  วงศ์แสวง  
 10. ดร.พงศ์ธร  เจริญศุภนิมิตร
 11. ผศ.ดร.ภัทรพร  คิม   
 12. ดร.สุมิตร�  จรสโรจน์กุล

การเตรียมสาร- 
ละลายเพื่อวิเคราะห ์
ปริมาณเมทิลเอส- 
เทอร์ของกรดไขมัน
ทั้งหมด (ไบโอดีเซล)  
ตามมาตรฐาน EN 
14103 : 2001



36

ก�รประยุกต์ใช้ฐ�นเทคโนโลยีสำ�หรับก�รเลือกและพัฒน�กระบวนก�รสำ�หรับ 
แปรรูปวัตถุดิบท�งก�รเกษตรเป็นพลังง�นท�งเลือก ได้แก่ (1) ก�รพัฒน�
ต้นแบบหน่วยผลิตกระบวนก�รผลิตไบโอดีเซลต้นทุนต่ำ�โดยก�รออกแบบ
เครื่องปฏิกรณ์ และก�รขึ้นรูปตัวเร่งปฏิกิริย�วิวิธพันธ์สำ�หรับก�รผลิตไบโอ
ดีเซลที่ใช้น้ำ�มันปรุงอ�ห�รที่ผ่�นก�รใช้ง�นเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อใช้ทดแทน
น้ำ�มันดีเซลสำ�หรับเครื่องจักรกลเกษตรในชุมชน (2) ก�รพัฒน�ต่อยอด
กระบวนก�รผลิต Bio hydrogenated diesel (BHD) จ�กห้องปฏิบัติก�รไปสู่
ก�รสร้�งหน่วยผลิตต้นแบบขน�ดเล็กแบบต่อเนื่อง เพื่อทำ�ก�รพิสูจน์ทร�บ
และถ่�ยทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบก�ร และ (3) ก�รนำ�หลักก�รรวม
กระบวนก�รเข้�ม�ประยุกต์ใช้ เพื่อลดภ�ระก�รจัดก�รกับผลิตภัณฑ์พลอย 
ได้ท่ีเกิดจ�กกระบวนก�รผลิตไบโอดีเซล (กลีเซอรอล) และ BHD (มีเทน โพรเพน)  
โดยใช้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ดังกล่�วเป็นส�รตั้งต้นในก�รผลิตเชื้อเพลิง 
ไฮโดรเจน ผ่�นกระบวนก�รปฏิรูปด้วยไอน้ำ� นอกจ�กน้ียังคำ�นึงถึงก�รแสวงห� 
ท�งเลือกในก�รใช้วัตถุดิบเหลือทิ้งเพื่อผลิตเชื้อเพลิง/เคมีภัณฑ์ท่ีมีมูลค่�สูง
อย่�งเหม�ะสม ทำ�ให้ชุมชนและประเทศส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองอย่�งยั่งยืน

 

ผลง�นเด่น

เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและผลการวิเคราะห์ปริมาณเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน 
ทั้งหมด (ไบโอดีเซล) ตามมาตรฐาน EN 14103 : 2001
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Application of technology platform for selection and development of 
sustainable production of biorefinery-based alternative fuels com-
poses 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 commu-
nities and the country.

ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย
ได้ต้นแบบนวัตกรรมกระบวนก�รผลิตไบโอ
ดีเซลต�มบริบทของชุมชน ก�รผลิต BHD 
แบบต่อเน่ืองและก�รผลิตไฮโดรเจนจ�ก
ผลิตภัณฑ์พลอยได้เช่นกลีเซอรอล มีเทน 
และโพรเพนท่ีพร้อมถ่�ยทอดเทคโนโลยีให้แก่
ชุมชน และอุตส�หกรรม รวมถึงแนวท�งก�ร
ผลิตส�รเคมีมูลค่�เพ่ิมจ�กส่วนเหลือใช้จ�ก
ก�รผลิตป�ล์มน้ำ�มันเพ่ือคว�มย่ังยืน

เคร่ืองปฏิกรณ์แบบต่อเน่ืองที่ ใช้ 
คลื่นเหนือเสียงแบบสองความถี่
สำาหรับการผลิตไบโอดีเซล

เคร่ืองปฏิกรณ์แบบต่อเน่ือง
สำาหรับการผลิต Bio hydroge-
nated diesel (BHD)
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ผลง�นเด่น

นักวิจัย
แกนนำ� 



นักวิจัย
แกนนำ� 
ประจำ�ปี 
2552

ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์
สังกัด ภ�ควิช�เทคนิคก�รแพทย์ 
คณะเทคนิคก�รแพทย์ 

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ก�รวิจัยและพัฒน�และจัดก�รองค์คว�มรู้
ท�งวิทย�ภูมิคุ้มกันและเทคโนโลยีชีวภ�พ
ระดับโมเลกุลเพื่อก�รพัฒน�ชุดตรวจวินิจฉัย
และก�รรักษ�โรค
Research and Development and Knowledge Management of Immunology 
and Molecular Biotechnology for Development of Disease Diagnostic Kits 
and Treatments
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 1. ศ.ดร.ชัชชัย  ตะย�ภิวัฒน�
   2. รศ.ดร.ธนูศักดิ์  ต�ตุ
   3. ผศ.ดร.ขจรศักดิ์  ตระกูลพัว
   4. รศ.ดร.รัชด�  เครสซี่
   5. ผศ.ดร.ส�วิตรี  เจียมพ�ณิชยกุล
   6. ผศ.ดร.บดินทร์  บุตรอินทร์
   7. ผศ.ดร.ณัฐจีร�  อินต๊ะใส
   8. ผศ.ดร.ขนิษฐ�  ท�นี่ฮิล

ผู้ร่วมโครงก�ร

ประโยชน์ของทุนนักวิจัยแกนนำ�ในมุมมองของผู้รับทุน

ทำ�ให้เกิดก�รสร้�งกลุ่มวิจัยท่ีเข้มแข็งสร้�งสรรค์ง�นวิจัย ท้ังง�นวิจัยพ้ืนฐ�น 
และง�นวิจัยประยุกต์ท�งวิทย�ศ�สตร์ชีวก�รแพทย์ท่ีมีคุณภ�พเพ่ือแก้ปัญห� 
ส�ธ�รณสุขของประเทศและสร้�งระบบบริห�รจัดก�รองค์คว�มรู้ เพื่อนำ�
ผลง�นวิจัยไปสู่ก�รใช้ง�นจริง
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ผลง�นเด่น
1. เทคโนโลยีก�รผลิต recombinant protein และแอนติบอดีรูปแบบต่�งๆ  

ทั้งในแง่ของระบบก�รเตรียมบริสุทธ์ิและก�รผลิตในปริม�ณม�กที่นำ�ไปสู่
ก�รประยุกต์ใช้ง�นจริง

2. ชุดตรวจวินิจฉัย อ�ทิ ชุดตรวจกรองพ�หะธ�ลัสซีเมีย ชุดตรวจย�ต้�น 
HIV-1 protease (HIV-1 protease inhibitors) ชุดตรวจ HbE และชุดตรวจ 
วินิจฉัยวัณโรค

3. โมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อโปรตีนบนผิวเม็ดเลือดข�วหล�กหล�ยชนิด
ที่เป็นเครื่องมือในก�รศึกษ�โปรตีนบนผิวเซลล์ชนิดใหม่ ที่ทำ�ให้เข้�ใจก�ร
ทำ�ง�นของระบบภูมิคุ้มกันได้ดียิ่งขึ้น

4. Scaffolds เพื่อก�รยับยั้งก�รแบ่งตัวของเชื้อ HIV ภ�ยในเซลล์ ที่เป็น
แนวคิดใหม่ในก�รรักษ�ผู้ติดเชื้อ HIV

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
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ทำ�ให้เกิดทีมวิจัยท่ีมีคว�มรู้  
คว�มเช่ียวช�ญ ในก�รผลิต
โมโนโคลนอลแอนติบอดี 
และ recombinant protein 
ท่ีส�ม�รถนำ � ไปประ ยุกต์
ใช้ในก�รพัฒน�ชุดตรวจ 
วินิจฉัยท�งก�รแพทย์และ
แ น ว ท � ง ก � ร รั ก ษ � โ ร ค
รูปแบบใหม่ที่ เ ป็ นปัญห�
ส�ธ�รณสุขของประเทศ 
โ ด ย นั ก วิ จั ย ไ ด้ ผ ลิ ต ชุ ด
ตรวจกรองพ�หะแอลฟ่�-
ธ�ลัสซีเมีย-1 ที่ ได้มีก�ร
ถ่�ยทอดเทคโนโลยีสู่ก�ร
ผลิต ใน เชิ งพ�ณิชย์ แล ะ 
ไ ด้ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น บั ญ ชี
นวัตกรรมไทยแล้ว

ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย



ศ.ดร.สมช�ติ  โสภณรณฤทธิ์
สังกัด ส�ยวิช�เทคโนโลยีพลังง�น
คณะพลังง�นสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

ก�รพัฒน�กระบวนก�รอบแห้งขั้นสูง
สำ�หรับอ�ห�รและวัสดุชีวภ�พ
Development of Advanced Drying Technologies for Foods and Biomaterials

นักวิจัย
แกนนำ� 
ประจำ�ปี 
2553
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 1. รศ.ดร.สมเกียรติ  ปรัชญ�วร�กร
 2. ศ.ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธย�
 3. รศ.ดร.อดิศักดิ์  น�ถกรณกุล
 4. ผศ.ดร.ธนิต  สวัสดิ์เสวี

ผู้ร่วมโครงก�ร

ทุนนักวิจัยแกนนำ�มุ่งเน้นก�รพัฒน�กลุ่มวิจัยโดยเฉพ�ะนักวิจัยรุ่นใหม่และ
ก�รสร้�งองค์คว�มรู้ มีเป้�หม�ยเพื่อเผยแพร่ผลง�นวจัิยในว�รส�รวิช�ก�ร
คุณภ�พสูง และใช้ประโยชน์ ในภ�คธุรกิจ อุตส�หกรรม สังคม ชุมชน  
และเชิงนโยบ�ยของประเทศ ซ่ึงโครงก�รมคีว�มยืดหยุ่น และมีระยะเวล� 5 ปี 
ช่วยให้ง�นวิจัยเป็นไปอย่�งต่อเน่ือง

ประโยชน์ของทุนนักวิจัยแกนนำ�ในมุมมองของผู้รับทุน
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ผลง�นเด่น
กรรมวิธีก�รผลิตข้�วน่ึงคุณภ�พสูงสีเข้มสำ�หรับก�รส่งออก 
ตล�ดพรีเมี่ยม
ข้�วนึ่งคุณภ�พสูงเป็นที่ต้องก�รของตล�ดพรีเมี่ยม  มีสีค่อนข้�งเข้ม 
สม่ำ�เสมอ ไม่มีรอยร้�วหรือแตก และผลิตได้ค่อนข้�งย�กด้วยกรรมวิธีเดิมๆ  
จ�กก�รใช้เทคนิคก�รอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดอุณหภูมิสูงร่วมกับก�รเก็บใน
ที่อับอ�ก�ศ ภ�ยใต้เงื่อนไขที่เหม�ะสม ทำ�ให้ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยนี้ 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.

กรรมวิธีก�รผลิตผลไม้อบแห้งบ�งประเภทโดยไม่เพิ่มน้ำ�ต�ล
สำ�หรับก�รส่งออกตล�ดพรีเมี่ยม
ผลไม้อบแห้งในท้องตล�ดท่ัวไปมักเป็นผลไม้แช่อ่ิมส�รละล�ยน้ำ�ต�ล ซ่ึงไม่เป็น 
ทีต้่องก�รของตล�ดพรีเม่ียม ดังน้ัน ก�รพรีทรีตเมนต์ด้วยสภ�วะก�รอบแห้ง 
ที่เหม�ะสม ทำ�ให้ส�ม�รถผลิตมะม่วงน้ำ�ดอกไม้อบแห้ง โดยไม่เพิ่มน้ำ�ต�ล
และปร�ศจ�กส�รซัลไฟต์ได้อย่�งรวดเร็ว

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.
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เครื่องเคลือบเมล็ดข้�วและเมล็ดพันธุ์
ก�รเคลือบข้�วด้วยวิธีเดิมๆ ต้องใช้เวล�น�น และ 
มีค่�ใช้จ่�ยสูง ก�รประยุกต์ใช้เทคนิคฟลูอิไดซ์เบด  
และฉีดพ่นฝอยส�รเคลือบด้�นบน ทำ�ให้ส�ม�รถ 
ผลิตข้�วเคลือบได้อย่�งรวดเร็ว โดยรวมกระบวนก�ร 
ฉดีพ่นส�รเคลือบและก�รลดคว�มช้ืนข้�วเคลือบ 
เป็นกระบวนก�รเดียวกัน

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.

ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย
กรรมวิธีหรืออุปกรณ์ที่ช่วยผลิตผลิตภัณฑ์คุณภ�พสูง เช่น ข้�วนึ่งสีเข้ม  
ข�้วเคลือบ มะม่วงอบแห้งโดยไม่เพ่ิมน้ำ�ต�ลและปร�ศจ�กส�รซัลไฟต์  ส�ม�รถ 
ลดระยะเวล�ก�รผลิต และลดค่�ใช้จ่�ย เหม�ะสำ�หรับก�รส่งออกสินค้�ตล�ด 
พรีเมี่ยม



ศ.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์
สังกัด หน่วยระบ�ดวิทย� 
คณะแพทยศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

โครงก�รระบ�ดวิทย�เพื่อแก้ปัญห�สุขภ�พ
ภ�คใต้
Epidemiology of Health Problems in Southern Thailand

นักวิจัย
แกนนำ� 
ประจำ�ปี 
2553
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 1. ศ.พญ.ส�วิตรี  อัษณ�งค์กรชัย
 2. รศ.พญ.ทิพวรรณ  เลียบสื่อตระกูล
 3. รศ.นพ.หัชช�  ศรีปลั่ง
 4. ศ.ดร.รวี  เถียรไพศ�ล
 5. ผศ.พญ.รัศมี  สังข์ทอง
 6. ดร.นพ.วรสิทธิ์  ศรศรีวิชัย

ผู้ร่วมโครงก�ร

ประโยชน์ของทุนนักวิจัยแกนนำ�ในมุมมองของผู้รับทุน
สร้�งองค์คว�มรู้ที่สำ�คัญที่ส�ม�รถนำ�ไปว�งแผนประกอบก�รแก้ปัญห�
ส�ธ�รณสุขภ�คใต้ในเรื่อง ปัญห�จ�กคว�มรุนแรง ปัญห�แม่และเด็ก  
ย�เสพติด ย�สูบ ฟันผุ และขน�ดปัญห�ของโรคมะเร็ง รวมทั้งสนับสนุน 
ง�นวิจัยของกลุ่มอื่น ในภ�คใต้ตอนล่�งม�กขึ้น ทั้งในด้�นส�ธ�รณสุข และ
ด้�นก�รศึกษ� และสันติภ�พ
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ผลง�นเด่น
• พัฒน�สังคมของภ�คใต้โดยสร้�งทรัพย�กรมนุษย์ท�งก�รวิจัย
• พัฒน�สถ�บันอุดมศึกษ�และหน่วยง�นวิช�ก�รท่ีมีประสบก�รณ์ 

ด้�นก�รวิจัยน้อยกว่�ในภ�คใต้หล�ยแห่ง 
• แก้ปัญห�สุขภ�พภ�คใต้ และร่วมมือกับหน่วยง�นระหว่�งประเทศ เช่น WHO,  

UNESCO มูลนิธิร็อกกี้เฟลเล่อร์ ไชน่�เมดดิคอลบอร์ด FK-Norway  
ในก�รใช้วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ และเพื่อพัฒน�ประเทศในเอเซีย 

• เพ่ิมง�นวิทย�นิพนธ์นักศึกษ�ในหลักสูตรระบ�ดวิทย�น�น�ช�ติ ในโครงก�ร  
6 ด้�น ได้แก่ 

1) แบบแผนก�รใช้และผลกระทบต่อสุขภ�พในผู้ใ ช้พืชกระท่อม 
แบบพื้นบ้�นเป็นประจำ� 

2) ก�รลดภ�วะแทรกซ้อนที่รุนแรงจ�กก�รตกเลือดหลังคลอด 
และพิษแห่งครรภ์: ก�รพัฒน�ตัวชี้วัดคุณภ�พก�รดูแลผู้ป่วยและ 
ก�รประเมินก�รใช้ง�น 

3) ก�รจัดตั้งทะเบียนมะเร็งจังหวัดปัตต�นี 
4) ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกในก�รป้องกันฟันผุ 
5) ก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลสถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบและผู้ได้รับ 

ผลกระทบและข้อมูลเพื่อก�รพัฒน�จังหวัดช�ยแดนใต้
6) ระบ�ดวิทย�เพื่อก�รควบคุมย�สูบ

ใบกระท่อมสด
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Contribution of the Project: The project has strengthened human  
resources for research, which has contributed to decline of socio- 
political 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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ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย
ส�ม�รถพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ภ�ยใน 5 ปี มีอ�จ�รย์ที่เข้�ร่วมในโครงก�ร
รวม 12 คน นักศึกษ� 41 คน ผลง�นตีพิมพ์ 194 เรื่อง ซ่ึงบรรลุต�มแผนท่ี 
ว�งไว้ โดยอ�จ�รย์ในโครงก�รได้รับร�งวัลระดับช�ติ และน�น�ช�ติรวม 23 ร�งวัล  
รวมทั้งเกิดก�รพัฒน�ท�งด้�นสังคมและเศรษฐกิจ จ�กก�รนำ�ผลก�รวิจัย 
เรื่องพืชกระท่อม อน�มัยแม่และเด็กและคว�มรุนแรงในส�มจังหวัดช�ยแดนใต ้
ไปประกอบนโยบ�ยแก้ปัญห�ภ�คใต้ ได้ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกในก�รป้องกันฟันผุ  
ซึ่งเอกชนให้คว�มสนใจและเริ่มลงทุน และเกิดผลกระทบท�งอ้อม สร้�งคว�ม
เข้มแข็งกับหน่วยง�นด้�นวิช�ก�รในภ�คใต้ และเสริมสร้�งคว�มสม�นฉันท ์
ช�ยแดนใต้และระหว่�งประเทศ

• คู่มือเก่ียวกับความสำาคัญ
ของการฝากครรภ์และ
บริการ การฝากครรภ์
อย่างมีคุณภาพ

• คู่มือทักษะการให้ข้อมูล
และแนะนำาเพ่ือให้เกิดการ 
ยอมรับในการดูแลรักษา 
โดยใช้หลักทาง การแพทย์ 
ร่วมกับหลักศาสนา

• คู่มือแนวทางการวินิจฉัย 
ดูแลเบ้ืองต้นและส่งต่อ 

• คู่มือตัวชี้วัดคุณภาพการ
รักษาภาวะพิษแห่งครรภ์
ชนิดรุนแรง/หรือร่วมกับ
การชัก และภาวะตกเลือด
หลังคลอด

คู่มือชุดความรู้จํานวน 4 ชุด
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ผลิตภัณฑ์ผสมไพรไบโอติกรูปแบบต่างๆ ได้แก่ นมผง นมอัดเม็ด ยาอม 
นมเปรี้ยว โยเกิร์ต และน้ำาผลไม้



ก�รศึกษ�สภ�วะเหนือพันธุกรรมและจีโนม
ของมะเร็งและเซลล์แก่ เพื่อก�รค้นพบใหม่ 
ก�รตรวจกรองมะเร็ง และพัฒน�ก�รรักษ�โรค 
โดยก�รควบคุมก�รแสดงออกของยีน
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.

นักวิจัย
แกนนำ� 
ประจำ�ปี 
2554

 ศ.นพ.ดร.อภิวัฒน์  มุทิร�งกูร
สังกัด ภ�ควิช�ก�ยวิภ�คศ�สตร์ 
คณะแพทยศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
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 1. ศ.นพ.พิสิฐ  ตั้งกิจว�นิชย์
 2. ศ.นพ.ชนพ  ช่วงโชติ
 3. ผศ.ดร.พญ.มนตก�นต์  ตันสถิตย์
 4. รศ.ดร.นพ.วิโรจน์  ศรีอุฬ�รพงศ์
 5. ดร.พญ.ชนิด�  วินะย�นุวัติคุณ
 6. รศ.ทญ.ดร.อรน�ฏ  ม�ตังคสมบัติ
 7. ดร.ศิษเฎศ  ทองสิม�

ผู้ร่วมโครงก�ร

 8. ผศ.ทญ.ดร.เกศกัญญ�  สัพพะเลข
 9. รศ.ดร.ชัชวิทย์  อ�ภรณ์เทวัญ
 10. รศ.ดร.ทพ.นครินทร์  กิตกำ�ธร
 11. ดร.พรรัศมิ์  จินตฤทธิ์
 12. ดร.ดนัย  ทิว�เวช
 13. น�ยประก�ศิต  รัตนตันหยง
 14. น�งส�วชุติภ�  พวงไพโรจน์

ประโยชน์ของทุนนักวิจัยแกนนำ�ในมุมมองของผู้รับทุน
สร้�งโอก�สให้นักวิจัยของไทยสร้�งผลง�นวิจัยที่มีคุณค่�ต่อโลก
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ผลง�นเด่น
กลไกก�รเติมหมู่เมททิลด้วยโปรตีนอ�ร์โกนอทในเซลล์ของมนุษย์ และบทบ�ท 
ของสภ�วะเหนือพันธุกรรมของลำ�ดับเบสซ้ำ� ในคนปกติ และผู้ป่วยด้วยมะเร็ง  
คว�มชร� 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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คว�มรู้ดังกล่�วนี้ทำ�ให้คณะผู้วิจัยมีศักยภ�พท่ีจะประดิษฐ์แนวท�งใหม่ในก�ร
วินิจฉัยตรวจคัดกรองมะเร็ง แนวท�งใหม่ในก�รรักษ�โรคมะเร็ง SLE และ
คว�มชร� และ ก�รศึกษ�ก�รทำ�ง�นของยีน

ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย



ก�รเปลี่ยนแปลงท�งพย�ธิสรีรวิทย�ในผู้ป่วย
ธ�ลัสซีเมียและก�รพัฒน�ก�รรักษ�แบบใหม่
The Pathophysiologic Changes in Thalassemia and Novel Therapy

นักวิจัย
แกนนำ� 
ประจำ�ปี 
2554

 ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์  ฟู่เจริญ
สังกัด ศูนย์วิจัยธ�ลัสซีเมีย 
สถ�บันชีววิทย�ศ�สตร์โมเลกุล 
มห�วิทย�ลัยมหิดล วิทย�เขตศ�ล�ย�
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 1. ดร.ปร�ณี  ฟู่เจริญ
 2. ดร.ศิษเฎศ  ทองสิม�
 3. ดร.อรพรรณ  ศรีพิชัย
 4. ดร.ม�นิตย์  นุ้ยนุ่น
 5. รศ.ดร.ม.ล.เส�วรส  สวัสดิวัฒน์
 6. ดร.พรทิพย์  ชัยชมพู

ผู้ร่วมโครงก�ร

 7. ศ.ดร.อภิช�ต  สุขสำ�ร�ญ
 8. ดร.ณัฐวร�  จันทร์เอี่ยม
 9. รศ.ดร.ป�นทิพย์  วัฒนวิบูลย์
 10. ศ.นพ.สุรเดช  หงส์อิง
 11. ดร.ศุภฤกษ์  บวรภิญโญ

ทุนนักวิจัยแกนนำ� ทำ�ให้มีก�รรวมกลุ่มนักวิจัยท่ีมีคว�มเช่ียวช�ญในหล�กหล�ย 
ส�ข�เกิดองค์คว�มรู้ใหม่อันนำ�ไปสู่ก�รประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
และสร้�งนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญสำ�หรับก�รศึกษ�วิจัยของ
ประเทศในอน�คต

ประโยชน์ของทุนนักวิจัยแกนนำ�ในมุมมองของผู้รับทุน
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ผลง�นเด่น
ทร�บส�เหตุและปัจจัยท่ีมีคว�มสัมพันธ์กับคว�มรุนแรงของโรคในระดับจีโนม 
จนส�ม�รถคิดค้นเครื่องหม�ยท�งชีวภ�พ (biomarkers) ที่ส�ม�รถทำ�น�ย 
คว�มรุนแรงของโรคธ�ลัสซีเมียในระดับจีโนม ในผู้ป่วยได้สูงถึงร้อยละ 80  
จ�กระดับของฮีโมโกลบินเอฟท่ีถูกระตุ้นให้สร้�งสูงข้ึนในผู้ป่วยท่ีมีอ�ก�รน้อย  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่มีอ�ก�รม�ก นำ�ไปสู่ก�รศึกษ�ในเรื่องก�รเจริญ 
และก�รต�ยของเซลล์เม็ดเลือดแดงตัวอ่อน และยีนที่ควบคุมก�รสร้�ง 
แกมม่�โกลบิน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินเอฟ เช่น BCL11A และ  
HBSIL-MYB intergenic region อันนำ�ไปสู่โครงก�รวิจัยใหม่ท่ีกำ�ลังดำ�เนินก�ร 
คอื ก�รกระตุ้นก�รสร้�งฮีโมโกลบินเอฟด้วยส�รสังเคร�ะห์ ก�รทำ� gene therapy  
และก�รปลูกถ่�ยไขกระดูกโดยก�รใช้ haploidentical HLA match donor 
เป็นต้น

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. 
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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

เกิดองค์คว�มรู้เกี่ยวกับก�รเกิดพย�ธิสรีรวิทย�ในผู้ป่วยธ�ลัสซีเมีย  
และก�รพัฒน�วิธีก�รตรวจวินิจฉัยและก�รรักษ�แบบใหม่ อันนำ�ไปสู่ก�รพัฒน� 
ชุดตรวจก�รกล�ยพันธุ์แอลฟ่�ธ�ลัสซีเมีย ชุดตรวจตัวบ่งชี้ท�งพันธุกรรม 
สำ�หรับทำ�น�ยคว�มรุนแรงของโรค ก�รค้นพบย�กระตุ้นก�รสร้�งฮีโมโกลบินเอฟ  
และก�รปลูกถ่�ยไขกระดูกโดยก�รใช้ haploidentical HLA match donor

ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย



ก�รพัฒน�เซลล์ต้นกำ�เนิดจ�กเนื้อเยื่อฟัน 
เพื่อง�นวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกและเนื้อเยื่อ
ปริทันต์
Establishment of Dental Stem Cells for Bone and Periodontium Tissue 
Engineering

นักวิจัย
แกนนำ� 
ประจำ�ปี 
2555

ศ.ดร.ทพ.ประสิทธิ์  ภวสันต์
สังกัด ภ�ควิช�ก�ยวิภ�คศ�สตร์
คณะทันตแพทยศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
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 1. ผศ.ดร.ทพ.ธนภูมิ  โอสถ�นนท์
 2. ผศ.ดร.ทญ.พัชรี  ฤทธิ์ประจักษ์
 3. รศ.ดร.ทญ.นีรช�  ส�รชวนะกิจ
 4. ผศ.ดร.ทญ.สิรีรัตน์  สูอำ�พัน
 5. รศ.ดร.ทญ.ปิยม�ศ  สำ�เร็จก�ญจนกิจ
 6. ผศ.ดร.ทญ.วลีรัตน์  ศุกรวรรณ
 7. ดร.ทญ.ชลิด�  ลิ้มจีระจรัส

ผู้ร่วมโครงก�ร

ประโยชน์ของทุนนักวิจัยแกนนำ�ในมุมมองของผู้รับทุน
พัฒน�ตัวเองและทีมวิจัยจ�กก�รได้ทำ�ง�นวิจัยที่ท้�ท�ย และได้มีโอก�สรู้จัก  
และพบปะพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนกับนักวิจัย นักวิช�ก�รในระดับแนวหน้�ของ 
ประเทศ ทำ�ให้เกิดคว�มมุ่งม่ันม�กข้ึน ท่ีจะพัฒน�ง�นวิจัยท่ีส�ม�รถตอบโจทย์ 
ของประเทศ

3-Dimensional scaffold ท่ีทำา 
ขึ้นจาก Polycaprolactone  
(PCL) และ PCL ผสม  
Hydroxyapatites (HA)  
ผลงานภายใต้โครงการย่อย 
“การพัฒนาโครงร่างเทียม
และแผ่นเมมเบรนสำาหรับงาน
วิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก และ
การทดสอบร่ วมกับ เซลล์  
ต้นกำาเนิดจากเนื้อเยื่อฟัน”
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ผลง�นเด่น
พัฒน�คว�มรู้ท�งด้�นเซลล์ต้นกำ�เนิดจ�กเนื้อเยื่อฟัน ในก�รควบคุมภ�วะ 
คว�มเป็นเซลล์ต้นกำ�เนิดและควบคุมก�รแปรสภ�พเป็นเซลล์สร้�งกระดูก  
และก�รพัฒน�โครงร่�งกระดูกเทียมที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รบูรณะเน้ือเยื่อ 
กระดูกและเน้ือเย่ือปริทันต์ เพ่ือใช้ง�นร่วมกับเซลล์ต้นกำ�เนิด รวมท้ัง ก�รศึกษ� 
กลไกก�รตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในร่�งก�ยที่มีต่อเซลล์ต้นกำ�เนิด 
และโครงร่�งกระดูกเทียม เพื่อป้องกันผลข้�งเคียงจ�กระบบภูมิคุ้มกัน 
เมื่อมีก�รใช้ง�นในผู้ป่วย ทำ�ให้ทร�บกลไกควบคุมก�รเพิ่มจำ�นวนเซลล์
และก�รเปลี่ยนเซลล์ต้นกำ�เนิดเป็นเซลล์กระดูกแล้ว ก�รพัฒน�โครงร่�ง 
กระดูกเทียมที่รองรับก�รเกิดกระดูกในหนู นอกจ�กนี้ยังพบว่�โครงร่�ง 
กระดูกเทียมและเซลล์ต้นกำ�เนิดจ�กฟันไม่กระตุ้นก�รอักเสบและก�รตอบ
สนองของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะได้มีก�รทดสอบท�งคลินิกต่อไป

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 accumula-
tion of immune cells was found. The  
clinical trial will be performed.
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เครื่องต้นแบบ In vitro model สำาหรับการศึกษาแรงเชิงกลผลงานภายใต้โครงการย่อย “การศึกษา
ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีผลต่อการคงความเป็นเซลล์ต้นกำาเนิด และการแปรสภาพของเซลล์
ต้นกำาเนิด จากเนื้อเยื่อโพรงฟันและเอ็นยึดปริทันต์”     

ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์เพื่อใช้ในก�รเสริมสร้�งกระดูก โดยเฉพ�ะกระดูก 
ในช่องป�ก ให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องก�รใส่ฟันเทียม หรือผู้ป่วยที่สูญเสียกระดูก 
ข�กรรไกร รวมทั้งผู้ป่วยที่มีคว�มพิก�รของกระดูกข�กรรไกร เช่น ผู้ป่วย
ป�กแหว่งเพด�นโหว่

ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย



บทบ�ทของสัตว์ แมลง ในก�รก่อโรค
กลไกเชื้อและก�รรักษ�
Zoonotic Diseases: Role of Reservoirs and Vectors, Diagnosis, Mechanism 
and Therapeutic

นักวิจัย
แกนนำ� 
ประจำ�ปี 
2556

ศ.นพ.ธีระวัฒน์  เหมะจุฑ�
สังกัด ภ�ควิช�อ�ยุรศ�สตร์ 
คณะแพทยศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และสภ�ก�ช�ดไทย
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 1. รศ.นพ.เผด็จ  สิริยะเสถียร
 2. พ.อ.หญิง ดร.จริย�ณ�ฏ  เกวี
 3. ผศ.ดร.ประทีป  ด้วงแค
 4. ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์  เสรีม�ศพันธุ์
 5. ผศ.พญ.ดร.กนิษฐ�  ภัทรกุล
 6. นพ.เอนก  มุ่งอ้อมกล�ง

ผู้ร่วมโครงก�ร

ประโยชน์ของทุนนักวิจัยแกนนำ�ในมุมมองของผู้รับทุน

 7. ผศ.นพ.โอภ�ส  พุทธเจริญ
 8. ศ.นพ.ชนพ  ช่วงโชติ
 9. น.สพ.บุญเลิศ  ล้ำ�เลิศเดช�
 10. ดร.อุษ�วดี  ถ�วระ
 11. ดร.อภิวัฏ  ธวัชสิน
 12. ดร.สุภ�ภรณ์  วัชรพฤษ�ดี

ส�ม�รถรวบรวมผู้เช่ียวช�ญจ�กหล�ยหน่วยง�น  
ม�ทำ�ง�นในจุดมุ่งหม�ยเพ่ือสังคมร่วมกันได้  

ซึ่งแต่ละสถ�บันมีศักยภ�พในระดับประเทศ 
จึงเป็นก�รเสริมก�รทำ�ง�นซ่ึงกันและกัน 
ให้มีคุณค่�เพ่ิมข้ึน เพ่ือประโยชน์ในก�ร
ป้องกันและควบคุมโรค
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ผลง�นเด่น
• ก�รพบเช้ือลิชม�เนียจ�กร้ินฝอยทร�ย ทำ�ให้ตระหนักว่�เป็นปัญห�สำ�คัญ 

ระดับประเทศ และก�รเฝ้�ระวังเช้ือในสัตว์ แมลง ท้ังท่ีรู้จักและไม่รู้จักม�ก่อน  
ทำ�ให้มีคว�มพร้อมในก�รตรวจห�ก�รระบ�ดของเช้ือระบ�ดในคนได้ทันที

• ก�รตรวจวินิจฉัยยืนยัน MERS CoV ร�ยแรกในประเทศไทยให้แก่ 
กระทรวงส�ธ�รณสุข และส�ม�รถถอดรหัสพันธุกรรมแบบ Whole genome  
ได้สำ�เร็จ

• พัฒน�แนวท�งก�รตรวจเช้ือไวรัสอีโบล�ได้ก่อนท่ีจะมีชุดตรวจสำ�เร็จรูป
จำ�หน่�ยในประเทศ 

• โรคข�ดวิต�มินบีเป็นภ�วะท่ีส่งผลต่อสุขภ�วะคนไทย โดยมีผู้เสียชีวิตม�กกว่�  
10 ร�ยจ�กหัวใจว�ย และอัมพ�ตเกือบ 100 ร�ย จ�กก�รสืบสวน 
โรคท�งระบ�ดวิทย� ส�ม�รถตัดประเด็นก�รติดเชื้อและส�รพิษ ทำ�ให้
ประเทศไทยหลุดจ�กก�รขึ้นบัญชีก�รค้�แรงง�นโดยไม่เหม�ะสม 

• พบส�เหตุอ�ก�รช็อคจ�กก�รกินสมุนไพรปนเปื้อนส�รสเตียรอยด์  
บ่งชี้ถึงก�รข�ดคว�มรู้ของประช�ชนและก�รควบคุมผลิตภัณฑ์ต่�งๆ  
อย่�งเข้มงวด 

การศึกษาโรคติดต่อนำาโดยแมลง
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• 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.

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 la-
bourers and prisoners. However dietary and vitamin replacement 
protocol is not only for labourers and prisoners, but also import-
ant 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.
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ห้องปฏิบั ติก�รระดับประเทศในก�รตรวจยืนยันเชื้ออุบัติ ใหม่ร่วมกับ
กระทรวงส�ธ�รณสุข และได้รับก�รจัดตั้งเป็นศูนย์โรคติดต่ออุบัติใหม่  
คณะแพทยศ�สตร์ โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ สภ�ก�ช�ดไทย และศูนย์คว�ม
ร่วมมือองค์ก�รอน�มัยโลก ด้�นค้นคว้�และอบรมโรคไวรัสสัตว์สู่คนเป็นว�ระ
ที่สอง (ว�ระคร�วละ 4 ปี) รวมทั้งหัวหน้�โครงก�รได้รับเชิญให้เป็นกรรมก�ร
ผู้เชี่ยวช�ญองค์ก�รอน�มัยโลกโรคพิษสุนัขบ้�

ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย



ก�รเพิ่มก�รถ่�ยเทคว�มร้อนเชิงนวัตกรรม
สำ�หรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนคว�มร้อน
ในอน�คต
Innovative Heat Transfer Enhancement for Future Heat Exchangers

นักวิจัย
แกนนำ� 
ประจำ�ปี 
2556

ศ.ดร.สมช�ย  วงศ์วิเศษ
สังกัด ภ�ควิช�วิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศ�สตร์  
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี
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 1. รศ.ดร.ไพศ�ล  น�ผล
 2. ผศ.ดร.วิศนุรักษ์  เวชสถล
 3. ผศ.ดร.วรเชษฐ์  ภิรมย์ภักดิ์
 4. ผศ.ดร.วีระพันธ์  ด้วงทองสุข

ผู้ร่วมโครงก�ร

ช่วยเสริมศักยภ�พในก�รทำ�ง�นวิจัยให้กับหัวหน้�โครงก�รและสม�ชิกในทีม  
ผลิตองค์คว�มรู้ใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดก�รพัฒน�ท�งวิช�ก�ร ส�ม�รถนำ�ไป 
พฒัน�ต่อยอดท้ังในเชิงวิจัย หรือเชิงก�รประยุกต์ใช้ง�นจริง ท้ังในเชิงพ�ณิชย์  
เชิงส�ธ�รณะ และเชิงนโยบ�ย สร้�งคว�มเข้มแข็งในด้�นก�รวิจัยและพัฒน� 
ผลิตนักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ�และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภ�พ และสร้�ง 
เครือข่�ยคว�มร่วมมือในลักษณะสหวิทย�ก�ร ด้�นก�รวิจัยทั้งในระดับช�ติ
และในระดับน�น�ช�ติ

ประโยชน์ของทุนนักวิจัยแกนนำ�ในมุมมองของผู้รับทุน

 5. ดร.ศิระ  ส�ยศร
 6. ดร.กิตติ  นิลผึ้ง
 7. ดร.จตุพร  แก้วอ่อน



74

ผลง�นเด่น

ท่อเพิ่มคว�มร้อนสำ�หรับเพิ่มสมรรถนะท�งอุณหภ�พ
เทคนิคก�รเพ่ิมก�รถ่�ยเทคว�มร้อนด้วยวิธีแพสซิฟ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไม่ต้องอ�ศัย 
แหล่งพลังง�นจ�กภ�ยนอก โดยเทคนิคก�รทำ�ผิวให้ขรุขระเป็นหนึ่งในวิธีที่ 
ง่�ยที่สุดโดยใช้เทคนิคก�รทำ�ผิวให้ขรุขระ เรียกว่� “ท่อเพิ่มคว�มร้อน” เช่น  
ท่อที่มีร่องเกลียวภ�ยใน และท่อที่มีรอยบุ๋ม ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้แทนที่ 
ท่อเรียบในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนคว�มร้อนได้ทุกประเภท ทำ�ให้สมรรถนะท�ง 
อุณหภ�พของอุปกรณ์แลกเปล่ียนคว�มร้อนสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งเสริมคว�มป่ันป่วน 
ในก�รไหลและเพิ่มพื้นที่ก�รถ่�ยเทคว�มร้อน

Enhanced tubes for improving the thermal performance
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.
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ท่อเพิ่มคว�มร้อนส�ม�รถนำ�ไปใช้ในกระบวนก�รท�งคว�มร้อนได้ทุกประเภท  
เช่น ท่อในอุปกรณ์แลกเปล่ียนคว�มร้อนแบบเปลือกและท่อในหม้อไอน้ำ� ท่อสำ�หรับ 
คอนเดนเซอร์และอีว�โปเรเตอร์ในเครื่องปรับอ�ก�ศ และเครื่องทำ�คว�มเย็น  
ซึ่งจะทำ�ให้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนคว�มร้อนทำ�ง�นได้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น 
เป็นก�รลดต้นทุนก�รผลิตหรือ ประหยัดพลังง�น  และช่วยประเทศช�ติโดย
ส่วนรวม

ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย

รูปเขียนของท่อที่มีปุ่มนูนรูปวงรีภายในเพื่อเพิ่มการถ่ายเทความร้อน



โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ� และโรคท�งไวรัส
ที่สำ�คัญในประเทศไทย
Emerging, re-emerging diseases and important viral diseases in Thailand

นักวิจัย
แกนนำ� 
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ผู้ร่วมโครงก�ร

ส�ม�รถรวมนักวิจัยหล�กหล�ยส�ข�เข้�ด้วยกัน เพ่ือให้ง�นวิจัยมีขน�ดใหญ่  
มีผลกระทบชัดเจน ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จริง แข่งขันกับน�น�ช�ติได้ 
รวมทั้งยังส�ม�รถสร้�งนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ประช�คมวิจัยไทยแข็งแรงขึ้น

ประโยชน์ของทุนนักวิจัยแกนนำ�ในมุมมองของผู้รับทุน
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ผลง�นเด่น

ไข้หวัดใหญ่
ระบ�ดวิทย�ก�รเปลี่ยนแปลงส�ยพันธุ์ ไข้หวัดใหญ่ เอ และ บี ในประเทศไทย  
ที่จังหวัดขอนแก่น และกรุงเทพฯ เพื่อทร�บก�รเปลี่ยนแปลงของไข้หวัดใหญ่  
เอ และ บี เปรียบเทียบกับส�ยพันธ์ุวัคซีน ก�รด้ือย� และแนวโน้มก�รเปล่ียนแปลง 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลของประเทศในม�ตรก�รก�รรักษ�และป้องกันโรค ได้มีก�รตรวจ 
ใหบ้ริก�รม�กว่� 1,000 ร�ยต่อปี และยังใช้ศึกษ�วิจัยอย่�งต่อเน่ือง

Influenza
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 ซิก� และไข้หวัดนกส�ยพันธุ์ต่�งๆ ได้พัฒน�ก�รตรวจวินิจฉัย ทำ�ให้ 
ตรวจโรคได้อย่�งถูกต้อง แม่นยำ� รวดเร็ว และมีร�ค�ถูก และยังให้บริก�รสนับสนุน 
ทั้งภ�คเอกชนและภ�ครัฐ ในก�รตรวจวินิจฉัยอย่�งรวดเร็ว เพ่ือก�รควบคุม 
ก�ระบ�ดของโรค

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. 



79

มือ เท้� ป�ก
ก�รระบ�ดของโรค มือ เท้� ป�ก ในประเทศไทย เริ่มม�ตั้งแต่ปี 2012  
โดยมีส�เหตุหลักจ�ก Coxsackie A6 (CA6) นอกจ�กนี้ยังมี CA16  
และ EV71 เป็นส�ยพันธ์ุท่ีพบรองลงม� พัฒน�ก�รวินิจฉัยโดยมีก�รจดสิทธิบัตร  
วิธีก�รตรวจ CA6, EV71 และ CA16 นอกจ�กนี้ ยังศึกษ�ระบ�ดวิทย�  
ส�เหตุของ HFMD ในประเทศไทยที่มีส�เหตุจ�กกลุ่ม Enterovirus รวมทั้ง 
ศึกษ�ภูมิต้�นท�นต่อ EV71 ในประช�กรไทย เพื่อเป็นข้อมูลในม�ตรก�ร
ก�รป้องกันจ�กคว�มรุนแรงของ EV71 ในอน�คต

Hand Foot Mouth Disease
Surveillance of the significant outbreaks of hand, foot and mouth 
disease in Thailand began in 2012. We determined that coxsack-
ievirus 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
• ไวรัสตับอักเสบ เอ พบก�รเปลี่ยนแปลงไวรัสตับอักเสบ เอ เป็นแบบ  

very low endemicity เท่�ประเทศพัฒน�แล้ว

• ไวรัสตับอักเสบ บี พ�หะลดลงในประช�กรอ�ยุน้อยกว่� 30 ปี เหลือน้อยกว่�  
1% ต�มเป้�หม�ย และมีพ�หะไวรัส บี ทั้งประเทศประม�ณ 2.2 ล้�นคน 
ส่วนม�กเป็นผู้สูงอ�ยุ

• ไวรัสตับอักเสบ ซี พบได้ประม�ณร้อยละ 1 ของประช�กร (ประม�ณ  
7 แสนคน) แต่ในบ�งพ้ืนท่ีมีอุบัติก�รก�รติดเช้ือสูงม�ก เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์  
มีก�รติดเชื้อในผู้ที่อ�ยุม�กกว่� 30 ปี ถึงร้อยละ 15 ข้อมูลดังกล่�ว 
เป็นประโยชน์อย่�งม�กในก�รว�งแผน ก�รรักษ�ไวรัส ซี ด้วยย�ต้�น 
ที่มีประสิทธิภ�พสูงเพื่อกว�ดล้�งให้หมดไปในอน�คต

• ไวรัสตับอักเสบ อี ในประเทศไทย ส�ยพันธุ์ที่ 3 มีแหล่งรังโรค คือ หมู  
เช่นเดียวกับประเทศพัฒน�แล้ว และยังมีก�รศึกษ�ในผู้ม�บริจ�คโลหิต  
พบไวรัสตับอักเสบ อี ได้ 1 ใน 3000 ของผู้บริจ�คโลหิต ข้อมูลก�รศึกษ� 
เป็นประโยชน์ม�กในก�รว�งแผนป้องกันโรคในอน�คต และเชิงนโยบ�ย
ให้ก�รรับเลือดจ�กผู้บริจ�ค

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 esti-
mated 2.2 million 
individuals mostly  
among older adults.

• The prevalence of 
hepatitis C virus is 
estimated at ~1% 
with an estimated 
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ก�รว�งแผนป้องกันโรคตับอักเสบ เอ  
ถึง อี โดยเฉพ�ะตับอักเสบ อี ท่ีมีก�รตรวจ 
ในเขียงหมู ตล�ดสด และผู้บริจ�คโลหิต  
และถ่�ยทอดข้อมูลให้ศูนย์บริก�รโลหิต 
แหง่ช�ติแล้ว นโยบ�ยก�รป้องกันไวรัส บี  
ม�ตรก�รก�รรักษ�โรคไวรัสตับอักเสบ ซี  
ก�รวินิจฉัยโรคอย่�งรวดเร็วสำ�หรับ
โรค มือ เท้� ป�ก และโรคอุบัติใหม่ 
เพื่อก�รควบคุมป้องกัน ก�รระบ�ด
ของโรคอย่�งมีประสิทธิภ�พสูง

ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย

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.



ก�รศึกษ�ตั้งแต่ระดับเซลล์ถึงผู้ป่วยเพื่อค้นห�
แนวท�งก�รรักษ� และตัวช้ีวัดชนิดใหม่ ในภ�วะ 
เมต�บอลิคซินโดรม และภ�วะเหล็กเกิน เพ่ือก�ร 
ป้องกันก�รสูญเสียก�รทำ�ง�นของหัวใจและสมอง
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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ประโยชน์ของทุนนักวิจัยแกนนำ�ในมุมมองของผู้รับทุน
• สร้�งง�นวิจัยที่มีคุณภ�พสูงให้กับประเทศ 

• สร้�งนักวิจัยรุ่นใหม่ (ท้ังระดับนักศึกษ�ปริญญ�โทและเอก รวมถึงอ�จ�รย์ 
รุ่นใหม่ๆ) และนักวิจัยรุ่นกล�งเพื่อส�นต่อก�รสร้�งง�นวิจัยที่ยั่งยืนให้กับ
ประเทศ

• เปิดโอก�สให้ส�ม�รถพัฒน�ง�นวิจัยในระดับพื้นฐ�นไปสู่ก�รนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในผู้ป่วย
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ผลง�นเด่น
ไมโทคอนเดรียในหัวใจและสมองในภ�วะอ้วนลงพุงกับ
ก�รพัฒน�ก�รรักษ�และป้องกันโรคหัวใจและสมองเสื่อม
กลุ่มอ�ก�รอ้วนลงพุง หรือ Metabolic Syndrome มีบทบ�ทสำ�คัญในก�ร 
ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่�งก�ยได้หล�ยระบบ รวมทั้งหัวใจและสมองทำ�ให้เกิด 
ก�รทำ�ง�นท่ีผิดปกติของไมโทคอนเดรียท้ังของเซลล์กล้�มเน้ือหัวใจ และสมอง  
แม้ว่�ในปัจจุบันจะมีย�หล�ยตัวที่มีประสิทธิภ�พในก�รรักษ�แต่พบว่�มีผล
ข้�งเคียง

โครงก�รวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นวิธีก�รรักษ�ที่ไม่ใช่ก�รใช้ย� เช่น ก�รกระตุ้นด้วย 
ไฟฟ้�ท่ีจะนำ�ไปสู่ก�รค้นพบก�รรักษ�ใหม่ และอ�จมีประสิทธิภ�พในก�รรักษ�ท่ี 
เหนือกว่�ก�รรักษ�ท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยท่ีอ�จจะมีผลข้�งเคียงท่ีน้อยกว่� 
อีกด้วย

The degree of electrical coupling
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Cardiac and brain mitochondria in metabolic syn-
drome 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 im-
portant role in the pathophysiologic mechanismsinvariousorgansin-
cludingtheheartandthebrain. 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-phar-
macological 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.

ก�รเสื่อมสภ�พก�รทำ�ง�นของไมโทคอนเดรียท้ังในสมองและหัวใจมีบทบ�ท
สำ�คัญอย่�งยิ่งต่อก�รสูญเสียก�รทำ�ง�นของหัวใจและก�รเรียนรู้จดจำ�ของ
สมองภ�ยใต้ภ�วะอ้วนลงพุง ที่มีจำ�นวนประช�กรเพิ่มม�กขึ้นเรื่อยๆ ทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ก�รต้ังเป้� 
ก�รรักษ�ไปท่ีก�รฟ้ืนฟูสภ�พของไมโทคอนเดรีย  
ในหัวใจและสมองในโรคอ้วนลงพุง ด้วยก�รใช้ 
ย�และไม่ใช้ย�น่�จะเป็นท�งเลือกใหม่ในก�รรักษ� 
ที่มีประสิทธิภ�พที่สูงกว่�ก�รรักษ�ในปัจจุบัน

ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย
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ก�รวิจัยแบบบูรณ�ก�รเพื่อค้นห�ชุดของ
ส�รบ่งช้ีท�งชีวภ�พชนิดใหม่ท่ีนำ�ไปสู่ก�รประยุกต์
ใช้กับก�รตรวจวินิจฉัย ก�รพย�กรณ์
คว�มรุนแรงของโรค และก�รรักษ�ผู้ป่วย
ไข้เลือดออกอย่�งมีประสิทธิภ�พ
Integrative Researches for a Set of Novel Biomarkers Applicable to Diagnosis,  
Prognosis and Treatments of Patients with Dengue Hemorrhagic Fever
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 4. ดร.ฐนีย�  รอยตระกูล 
 5. ดร.ดำ�รง  ไม้เรียง
 6. ดร.สิทธิรักษ์  รอยตระกูล
 7. ดร.เกศสิริ  คงมนัส

ผู้ร่วมโครงก�ร

ส�ม�รถดำ�เนินก�รวิจัยและสร้�งสรรค์ผลง�นวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และประเทศได้อย่�งเป็นรูปธรรม นอกจ�กน้ียังช่วยสนับสนุนให้เกิดก�รผลิต 
และพัฒน�บุคล�กรวิจัยสู่วงก�รวิช�ก�รอย่�งต่อเนื่อง และช่วยเสริมสร้�ง
คว�มเข้มแข็งในด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ของประเทศ

ประโยชน์ของทุนนักวิจัยแกนนำ�ในมุมมองของผู้รับทุน
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ผลง�นเด่น
บทบ�ทของโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งก่ีต่อก�รเกิดโรคไข้เลือดออก โดยก�รพัฒน� 
เทคนิคและวิธีก�รในก�รตรวจวัดระดับและคุณสมบัติของโปรตีน NS1 รวมท้ัง 
แอนติบอดีต่อโปรตีน NS1 ในเลือดของผู้ป่วย เพื่อใช้ในก�รวิเคร�ะห์ 
คว�มแตกต่�งระหว่�งกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับคว�มรุนแรงของโรคท่ีแตกต่�งกัน  
รวมถึงก�รพัฒน�ชุดตรวจต้นแบบ เพื่อก�รตรวจวินิจฉัยโปรตีน NS1  
แบบรวดเร็ว จ�กก�รใช้ส�รตั้งต้นที่ผลิตได้เองในห้องปฏิบัติก�ร

ชุดตรวจชนิด stip test ชนิดแยก และไม่แยกซีโรทัยป์ และการแปลผล

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.
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สร้�งองค์คว�มรู้พื้นฐ�นที่สำ�คัญในก�รเข้�ใจถึงกลไกและปัจจัยที่ส่งผลกับ
ก�รเกิดโรคไข้เลือดออกที่เกิดจ�กโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ เพื่อนำ�ไปสู่
ก�รพัฒน�เทคโนโลยีท่ีช่วยวินิจฉัยและบ่งช้ีคว�มรุนแรงของโรคได้ อันจะเป็น 
ประโยชน์ต่อแพทย์และบุคล�กรท�งส�ธ�รณสุขไทยในอน�คต

ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย

Immunofluorescent assay showing NS1 proteins in dengue infected cells.



โครงสร้�งควอนตัมน�โนกลุ่มแอนติโมนี
สำ�หรับก�รพัฒน�ตัวตรวจจับแสงอินฟร�เรด
Antimony-based Quantum Nanostructures for the Development of Infrared 
Detectors

นักวิจัย
แกนนำ� 
ประจำ�ปี 
2558

ศ.ดร.สมศักดิ์  ปัญญ�แก้ว
สังกัด ภ�ควิช�วิศวกรรมไฟฟ้�
คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย



91

 1. รศ.ดร.สมชัย  รัตนธรรมพันธ์ 
 2. รศ.ดร.ทรงพล  ก�ญจนชูชัย 
 3. ผศ.ดร.สุวิทย์  กิระวิทย� 
 4. ดร.สุวัฒน์  โสภิตพันธ์ 
 5. ดร.นพดล  นันทวงศ์ 
 6. ดร.อนิวรรตน์  ตันเดช�นุรัตน์ 
 7. น�ยศุภโชค  ไทยน้อย 

ผู้ร่วมโครงก�ร

• ส�ม�รถทำ�ง�นวิจัยได้อย่�งต่อเนื่องในหัวข้อวิจัยที่กำ�หนด
• ส�ม�รถทำ�ง�นวิจัยได้ตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงปล�ยน้ำ� (พื้นฐ�นสู่ก�รประยุกต์)
• สร้�งทรัพย�กรมนุษย์ที่มีคุณภ�พภ�ยในประเทศ

ประโยชน์ของทุนนักวิจัยแกนนำ�ในมุมมองของผู้รับทุน
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ผลง�นเด่น
โครงสร้�งน�โนของส�รประกอบก่ึงตัวนำ�เพ่ือก�รประยุกต์ 
ในด้�นเซลล์แสงอ�ทิตย์ชนิดใหม่ ตัวจับแสงช่วงอินฟร�เรด  
(Night Vision) และตัวตรวจจับสน�มแม่เหล็กเพ่ือประยุกต์ 
ด้�นก�รแพทย์ (Magneto-Encephalogram)
โครงสร้�งน�โนของส�รประกอบกึ่งตัวนำ�ที่จะนำ�ไปใช้ประโยชน์ด้�น  
Nanoelectronics และ Nanophotonics ที่จะเป็นเทคโนโลยีใหม่สำ�หรับ
สังคมในอน�คตที่เป็นยุคสื่อส�รข้อมูลที่รวดเร็ว ยุคที่ใช้พลังง�นทดแทนที่มี 
ประสิทธิภ�พ และยุคสังคมผู้สูงอ�ยุ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ สำ�หรับ 
องค์คว�มรู้ด้�นก�รแพทย์ เพ่ือศึกษ�ก�รทำ�ง�นของระบบประส�ทที่เกี่ยวขอ้ง
กับโรคผู้สูงอ�ยุ เช่น อัลไซเมอร์ พ�ร์กินสัน อัมพฤกษ์ และอัมพ�ต

เครื่องปลูกโครงสร้างนาโนด้วยลำาโมเลกุล (Molecular Beam Epitaxy system; MBE)

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.
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• ด้�นก�รแพทย์ เช่น ก�รวัดสน�มแม่เหล็กค่�ต่ำ�จ�กระบบสมอง (Magneto- 
Encephalogram)

• ด้�นก�รทห�ร เช่น ก�รมองเห็นในที่มืดด้วย Infrared Detector

• ด้�นก�รส่ือส�รและพลังง�นทดแทน เช่น ก�รประยุกต์ใช้แสงในระบบส่ือส�ร 
แบบใหม่ และก�รพัฒน� Solar Cells ชนิดใหม่

ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย

โครงสร้างนาโนของ GaSb ที่ตรวจสอบด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
(Tunneling Electron Microscopy : TEM)

 การประยุกต์ใช้ GaSb Quantum Dots เพื่อเป็นตัวตรวจภาพในที่มืด
ที่มีีประโยชน์ ด้านการทหารและด้านการแพทย์

โครงสร้างนาโนของ InSb ที่ตรวจสอบด้วย กล้องจุลทรรศน์แสงอะตอม 
(Atomic Force Microscopy : AFM) ซึ่งมีศักยภาพในการจับสนามแม่เหล็ก

จากสมองเพื่อศึกษากลไกการทำางานของสมอง ด้านประสาทวิทยา



ก�รพัฒน�นวัตกรรมเพื่อก�รรักษ�มะเร็ง
ด้วยวิธีก�รเพิ่มภูมิคุ้มกัน
Development of Innovative Therapy for Cancer; 
Adoptive Immunotherapy

นักวิจัย
แกนนำ� 
ประจำ�ปี 
2559

ศ.นพ.สุรเดช  หงส์อิง
สังกัด ภ�ควิช�กุม�รเวชศ�สตร์
คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี 
มห�วิทย�ลัยมหิดล
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 1. ผศ.นพ.อุษณรัสมิ์  อนุรัฐพันธ์
 2. อ.ดร.ศุภฤกษ์  บวรภิญโญ 
 3. อ.ดร.สว่�ง  เพชรวิเศษ 
 4. ดร.นพ.กิติพงศ์  สุนทร�ภ� 
 5. อ.ดร.ส�วิตรี  นะงอล� 
 6. อ.ดร.ลลน�  นันทก�รณ์ 
 7. ดร.อมรรัตน์  ตั้งประสิทธิภ�พ

ผู้ร่วมโครงก�ร

ประโยชน์ของทุนนักวิจัยแกนนำ�ในมุมมองของผู้รับทุน
สนับสนุนนักวิจัยให้สร้�งสรรค์ผลง�นวิจัยที่เป็นประโยชน์ และมีศักยภ�พ 
ตลอดจนผลักดันให้เกิดก�รผลิตและพัฒน�บุคล�กรวิจัยสู่วงก�รวิช�ก�ร 
ในก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งในด้�นก�รวิจัยและพัฒน� และเป็นพลังขับเคล่ือน 
สมรรถภ�พแห่งคว�มเป็นเลิศ ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

 8. ดร.สมศักดิ์  ประสงค์ธนกิจ 
 9. ดร.ฐิตินี  ว�นิชผล
10. น.ส.บุญยด�  จิตธรธรรม 
11. น�ยศ�สวัต  เลิศฤทธิ์อนันต์ 
12. น�ยณรงค์ฤทธิ์  ศรีแก้ว 
13. น�งส�วฐ�นิด�  จันทร์ผ่อง
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ผลง�นเด่น
ก�รรักษ�โรคมะเร็งด้วยวิธีก�รรักษ�ด้วยภูมิคุ้มกันบำ�บัด (Immunotherapy)  
มีคว�มจำ�เพ�ะกับเซลล์มะเร็ง โดยใช้มะเร็งระบบประส�ทซิมพ�เธติกชนิด 
นิวโรบล�สโทม� (neuroblastoma) เป็นต้นแบบในก�รวิจัย โดยใช้วิธี 
ก�รเพ่ิมภูมิคุ้มกันให้ทำ�ล�ยเซลล์มะเร็งด้วยวิธีก�รพัฒน� Chimeric Antigen  
Receptor (CAR) T cell และ CAR Natural killer (NK) cell นอกจ�กนี้ 
ยังมีก�รพัฒน�ก�รรักษ�ด้วยวิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ทำ�ล�ยเซลล์มะเร็งโดยใช้  
bispecific T cell engagers (BiTEs) ก�รศึกษ�และพัฒน�ก�รรักษ�โดยใช้วิธี 
ก�รเพิ่มจำ�นวนของ PD-L1-specific CTL และ PRAME-specific CTLs  
เพื่อใช้ในก�รทำ�ล�ยเซลล์มะเร็ง ก�รพัฒน�ก�รผลิต HuScFv เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภ�พของเม็ดเลือดข�วในก�รกำ�จัดเซลล์มะเร็ง และก�รพัฒน�วิธีก�ร 
คัดเลือกและทดสอบประสิทธิภ�พโปรตีนที่จับจำ�เพ�ะกับโมเลกุลบนผิวเซลล์ 
แบบ High-throughput เพื่อใช้ในก�รออกแบบโมเลกุลใหม่ที่มีประสิทธิภ�พ
ในก�รทำ�ล�ยเซลล์มะเร็ง โดยมุ่งหวังถึงก�รนำ�ไปใช้ในผู้ป่วย

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



97พัฒน�วิธีก�รรักษ�โรคมะเร็งโดยใช้คว�มรู้ท�งด้�นภูมิคุ้มกันวิทย� เพื่อเพิ่ม 
ศักยภ�พและขีดคว�มส�ม�รถในก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วย และยังเป็นก�รพัฒน� 
บุคล�กรของประเทศในก�รพัฒน�เทคโนโลยีด้�นก�รรักษ� ตลอดจน 
คว�มเป็นไปได้ในก�รพัฒน�ต่อยอดเพื่อรักษ�มะเร็งชนิดอื่นต่อไป

ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย

Neuroblastoma
มะเร็งระบบประส�ทซิมพ�เธติก
ชนิดนิวโรบล�สโตม� ซึ่งเป็นเซลล์ 
มะเร็งต้นแบบ 
เพื่อใช้ในก�รพัฒน�
วิธีก�รรักษ�ด้วยภูมิคุ้มกัน
บำ�บัด โดยอ�ศัยระบภูมิคุ้มกัน
ต้�นท�นของร่�งก�ยใน 
ก�รทำ�ล�ยเซลล์มะเร็ง โดยใช้ 
CAR T/NK cells และ BiTEs

The strategy for cancer immunotherapy treatment by using neu-
roblastoma 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.



เครือข่�ยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อก�รค้�
และก�รผลิตอ�ห�รและพลังง�นอย่�งยั่งยืน
Network for Research and Innovation for Trade and Production of 
Sustainable Food and Bioenergy

นักวิจัย
แกนนำ� 
ประจำ�ปี 
2559

ศ.ดร.แชบเบียร์  กีว�ล�
สังกัด บัณฑิตวิทย�ลัยร่วมด้�นพลังง�นและสิ่งแวดล้อม 
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี
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 1. ผศ.ดร.ธภัทร  ศิล�เลิศรักษ�
 2. ผศ.ดร.รัตน�วรรณ  มั่งคั่ง
 3. ผศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์
 4. ผศ.ดร.ณภัทร  จักรวัฒน�
 5. ผศ.ดร.จิตติม�  ประส�ระเอ

ผู้ร่วมโครงก�ร

ประโยชน์ของทุนนักวิจัยแกนนำ�ในมุมมองของผู้รับทุน
เป็นก�รพัฒน�ง�นวิจัยในขั้นสูง ด้วยก�รสนับสนุนทุนวิจัยที่มีคว�มต่อเนื่อง 
และมีระยะเวล�ที่เพียงพอสำ�หรับก�รวิจัยเชิงลึก ควบคู่ไปกับก�รพัฒน� 
นักวิจัยรุ่นกล�งและรุ่นใหม่ให้มีศักยภ�พสูงขึ้นเพื่อเป็นแกนนำ�ในก�รขย�ย
ง�นวิจัยด้�นก�รประเมินคว�มยั่งยืนที่ตอบโจทย์นโยบ�ยเกษตร อ�ห�ร  
พลังง�น และก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศได้อย่�งต่อเนื่องในอน�คต

 6. ผศ.ดร.ตระก�ร  ประภัสพงษ�
 7. ดร.ปิย�นนทน์  แก่นจันทร์
 8. ดร.ปริย�ภัทร  นิลสลับ
 9. ดร.นฤเทพ  เล็กศิวิไล
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ผลง�นเด่น
เครื่องมือประเมินและข้อมูลท�งวิทย�ศ�สตร์ที่จะช่วยสนับสนุนก�รตัดสินใจ 
เชิงนโยบ�ยด้�นอ�ห�รและพลังง�นทดแทนที่ยั่งยืน และก�รจัดทำ�แผนก�ร 
ปรับตัวต่อก�รเปล่ียนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ สนับสนุนก�รลดก�รปล่อย 
ก�๊ซเรือนกระจก สอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนของประเทศไทย  
โดยใช้หลักก�รประเมินคว�มยั่งยืนตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle sustain-
ability assessment) หลักก�รวิเคร�ะห์คว�มมั่นคงท�งด้�นน้ำ� อ�ห�ร และ
พลังง�นในมิติที่เชื่อมโยงและกระทบซึ่งกันและกันอย่�งครบถ้วน (Nexus  
approach) และก�รบูรณ�ก�รเครื่องมือก�รประเมินคว�มยั่งยืนในหล�ยมิติ 
ทัง้ด้�นส่ิงแวดล้อม เพ่ือประเมินผลกระทบท�งส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  
ที่เกิดข้ึนในระบบก�รผลิตอ�ห�ร อ�ห�รสัตว์ เช้ือเพลิงชีวภ�พ และเคมีชีวภ�พ  
จ�กพืชเศรษฐกิจสำ�คัญ ได้แก่ ข้�ว อ้อย มันสำ�ปะหลัง และป�ล์มน้ำ�มัน

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.
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เคร่ืองมือและผลลัพธ์ท่ีได้จ�กโครงก�รส�ม�รถใช้เพ่ือสนับสนุนก�รตัดสินใจ 
เชิงนโยบ�ยของภ�ครัฐเพื่อส่งเสริมให้เกิดก�รพัฒน�อุตส�หกรรมเกษตร 
อ�ห�ร เชื้อเพลิงชีวภ�พ และเคมีชีวภ�พของไทยอย่�งยั่งยืนต�มเป้�หม�ย 
ของนโยบ�ย Thailand 4.0 รวมถึงใช้ส่งเสริมผู้ประกอบก�รให้เกิดก�รพัฒน� 

ร ะบบก�รผลิต
เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด
คว�มส�ม�รถใน
ก�รแข่งขันและ
ก�รค้� รวมทั้ง 
สร้�งก�รยอมรับ
จ � ก ส � ก ล ถึ ง
ม �ตรฐ�นก�ร
ผลิตที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทยต่อไป

ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย



โครงก�รค้นห�เป้�หม�ยย�ใหม่และ
ก�รพัฒน�ย�ต้�นม�ล�เรียดื้อย�

ดร.สุม�ลี  กำ�จรวงศ์ไพศ�ล
สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ (BIOTEC)
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.)

นักวิจัย
แกนนำ� 
ประจำ�ปี 
2560

From molecule to medicines: rational basis for target discovery 
and drug development to overcome drug resistant malaria
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ทุนนักวิจัยแกนนำ�เป็นทุนวิจัยขน�ดใหญ่ มีระยะเวล� 5 ปี ทำ�ให้นักวิจัยเกิด
เสถียรภ�พในก�รทำ�ง�นวิจัย เอื้อประโยชน์อย่�งม�กต่อก�รสร้�งทีมวิจัยที่
เข้มแข็ง ให้ส�ม�รถสร้�งผลง�นด้�น วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
และกำ�ลังคน อันจะเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ประเทศต่อไป

ประโยชน์ของทุนนักวิจัยแกนนำ�ในมุมมองของผู้รับทุน
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ผลง�นเด่น
ม�ล�เรียเป็นโรคเขตร้อนที่สำ�คัญซึ่งเกิดจ�กเช้ือปรสิตพล�สโมเดียม  
แม้ว่�ท่ัวโลกจะมีคว�มพย�ย�มในก�รควบคุมโรคอย่�งต่อเน่ือง ก�รด้ือย�ของ 
เช้ือม�ล�เรียยังเป็นอุปสรรคสำ�คัญในก�รกำ�จัดโรคน้ีให้หมดไป ดังน้ันจึงเป็น 
คว�มจำ�เป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องมีย�ใหม่ท่ีส�ม�รถควบคุมก�รติดเช้ือและป้องกัน 
ก�รแพร่ของเชื้อได้ โครงก�รวิจัยนี้บูรณ�ก�รทีมนักวิจัยที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ 
หล�กหล�ยส�ข�เพ่ือมุ่งพัฒน�ย�ต้�นม�ล�เรียชนิดใหม่ด้วยวิธีก�รออกแบบ 
ย�แบบมุ่งเป้�อย่�งมีเหตุผล  โดยมีเป้�ประสงค์หลัก 2 ประก�รคือ 1) เพ่ือค้นพบ 
เป้�หม�ยใหม่สำ�หรับก�รพัฒน�ย� และ 2) เพื่อค้นพบย�ใหม่ที่มุ่งเป้�เอนไซม์ 
ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทส และเอนไซม์ไดไฮโดรเทอโรเอทซินเทส ซ่ึงเป็นเอนไซม์ 
สำ�คัญในวิถีชีวสังเคร�ะห์โฟเลตของเชื้อม�ล�เรีย โดยมีเป้�หม�ยว่�จะได ้
ส�รยั้บยั้งต้นแบบใหม่ 1-3 ชนิดที่มีคุณสมบัติท�งย�ที่ดีเข้�สู่กระบวนก�ร

พัฒน� ในร ะ ดับพรี คลิ นิ กต่ อ ไป 
โครงก�รนี้จะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งมิติ
ใหม่ในก�รพัฒน�ย�ในประเทศไทย
ประสบก�รณ์ท่ีได้จ�กโครงก�รน้ีจะ
สร้�งร�กฐ�นสำ�คัญสำ�หรับก�รวิจัย
พัฒน�ย�รักษ�โรคอื่นๆ ต่อไป
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• ก�รพัฒน�ย�ต้นแบบ P218 ซ่ึงเป็นส�รยับย้ังเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทส  
ทีมี่ประสิทธิภ�พต้�นเช้ือม�ล�เรียด้ือย� ขณะน้ีอยู่ในกระบวนก�รทดสอบระดับ 
คลินิกในอ�ส�สมัคร

• ก�รออกแบบส�รต้�นโฟเลตที่มุ่งเป้�ต่อเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทส
และเอนไซม์ไดไฮโดรเทอโรเอทซินเทส

• ก�รพัฒน�เทคนิคไรโบไซม์กลิมเอส ซึ่งเป็นเทคนิคควบคุมก�รแสดงออก
ของยีนเป้�หม�ยในเชื้อม�ล�เรียเพื่อใช้ในก�รค้นห�เป้�หม�ยย�ใหม่และ
ส�รยับยั้งเป้�หม�ยเหล่�นั้นเพื่อก�รพัฒน�ต่อเป็นย�

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 
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ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย
โครงก�รนี้มุ่งพัฒน�ย�ต้�นม�ล�เรีย
ดื้อย�ชนิดใหม่ที่มีคว�มเป็นพิษต่ำ � 
เพื่อรักษ�ผู้ป่วยม�ล�เรีย คว�มสำ�เร็จ 
ของโครงก�รนี้จะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งมิติ
ใหม่ ในก�รพัฒน�ย�ในประเทศไทย  
และเป็นก�รสร้�งร�กฐ�นสำ�คัญสำ�หรับ 
ก�รวิจัยพัฒน�ย�รักษ�โรคอื่ นๆ  
ของประเทศต่อไป

วงจรชีวิตของเชื้อมาลาเรีย

โครงสร้างสารแอนติโฟเลต
ต้านเชื้อมาลาเรีย



Hybrid nanomaterial and process design 
for artificial photosyntheses

Prof.Dr.Makoto  Ogawa
สังกัด สถ�บันวิทยสิริเมธี

นักวิจัย
แกนนำ� 
ประจำ�ปี 
2560
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 2. ผศ.ดร.สุวดี  ก้องพ�ร�กุล
 3. ดร.สรีย�  บุรีแก้ว
 4. ดร.นพพล  วีระนพนันท์

ได้สร้�งโอก�สคว�มร่วมมือของผู้ร่วมโครงก�รทั้งในและต่�งประเทศ  
ซึ่งจะมุ่งเน้นศึกษ�พัฒน�ประสิทธิภ�พก�รผลิตเชื้อเพลิงท�งเคมีจ�ก 
แก๊สค�ร์บอนไดออกไซด์ และ/หรือน้ำ� โดยใช้พลังง�นจ�กแสงอ�ทิตย์

ประโยชน์ของทุนนักวิจัยแกนนำ�ในมุมมองของผู้รับทุน
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ผลง�นเด่น
ในง�นวิจัยนี้จะทำ�ก�รออกแบบตัวเร่งปฏิกิริย�เชิงแสงชนิดใหม่ เพื่อผลิตส�ร
เชื้อเพลิงจ�กแก๊สค�ร์บอนไดออกไซด์ และ/หรือน้ำ� โดยอ�ศัยเคมีโฮสต์-เกสต์ 
ของวัสดุที่มีช่องว่�งระดับน�โนเมตร อ�ทิเช่น ซิลิก�ที่มีรูพรุนขน�ดเมโซ 
(mesoporous silica), โครงข่�ยโลหะส�รอินทรีย์ที่มีรูพรุน (MOF), น�โนชีท  
(nanosheet) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภ�พของตัวเร่งปฏิกิริย� (เกสต์)  
โดยก�รตรึงบนพื้นผิวของวัสดุ (โฮสต์) เหล่�นั้น

นอกจ�กก�รออกแบบตัวเร่งปฏิกิริย�เชิงแสง 
ชนิดใหม่แล้ว ยังมุ่งเน้นก�รออกแบบและ 
พัฒน�ระบบเครื่องปฏิกรณ์เคมีเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภ�พก�รผลิตส�รเชื้อเพลิงให้  
ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้จริง โดยระบบที่จะ 
ออกแบบจะเป็นก�รรวบสองส่วน ส่วนก�รเกิด 
ปฏิกิริย�เชิงแสง ซึ่งทำ�ก�รศึกษ�ภ�ยใต้ 
ก�รควบคุมอุณหภูมิและคว�มดัน และส่วน
กระบวนก�รแยกเข้�ด้วยกัน

การสังเคราะห์วัสดุไฮบริดโดยใช้เครื่องมือต่างๆ
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ก�รใช้ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย

Novel photocatalysts will be de-
signed based on the host-guest  
chemistry of nanospace materials  
(mesoporous silica, MOF, nanosheet).   
The syntheses and the character-
ization 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.

ตัวเร่งปฏิกิริย�เชิงแสงซึ่งเป็นวัสดุไฮบริดชนิดใหม่จะได้รับก�รออกแบบให้มี
ทั้งสมบัติก�รดูดซับและสมบัติเชิงแสงที่มีประสิทธิภ�พสูงเพื่อช่วยให้ก�รเร่ง
ปฏิกิริย�เกิดได้ดี นอกจ�กนี้เครื่องปฏิกรณ์เคมีที่ออกแบบจะมีประสิทธิภ�พ
ในก�รแยกและกักเก็บแก๊สเ ช้ือเพลิงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พสำ�หรับ 
ก�รประยุกต์ใช้จริง
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