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การเยี่ยมชมโครงการการวิจยั และพัฒนาโปรตีน NS1
เพือ่ การประยุกต์ใช้ในโรคไข้เลือดออก
เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โครงการนักวิจยั แกนนาจัดการประชุมเยี่ยมชมโครงการ “การวิจยั แบบ
บูรณาการเพื่อค้นหาชุดของสารบ่งชี้ทางชีวภาพชนิ ดใหม่ ที่นาไปสู่การประยุกต์ใช้กบั การตรวจวินิจฉัย
การพยากรณ์ ค วามรุน แรงของโรค และการรัก ษาผู ป้ ่ วยไข้เ ลือดออกอย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ” ซึ่ง มี
นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ นักวิจยั แกนนา ประจาปี 2558 เป็ นหัวหน้าโครงการ ณ ห้องประชุมหน่ วยวิจยั โรค
ไข้เ ลือ ดออก ตึก อดุ ลยเดชวิก รม ชัน้ 12 คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล
โดย ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล ประธานคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ เป็ นประธานการประชุม
ร่วมด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้แก่ ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคาภา ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่ววิ ฒั น์วงศ์ ศ.นพ.สุธี ยกส้าน
ศ.ดร.นพ.อภิวฒั น์ มุทิรางกูร ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รตั นชีวนิ วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังผลการดาเนิ นงาน
และแลกเปลี่ยนความคิด เห็นระหว่า งกลุ่ม ผู เ้ ชี่ ย วชาญและนัก วิจยั อันจะนาไปสู่ป ระโยชน์ ต่อการ
ดาเนิ นงานต่อไป ข้อเสนอแนะที่ได้รบั จากการประชุม เช่น การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัย โปรตีน NS1 ที่มี
ความไวมากกว่าวิธีตรวจวินิจฉัยที่มีในท้องตลาดจะเป็ นประโยชน์มาก เนื่องจากจะสามารถตรวจพบ
ผูป้ ่ วยไข้เลือดออกที่มคี วามรุนแรงสู งจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ครัง้ สองได้ การศึกษาด้านทรานสคริป
โตมิกส์ (Transcriptomics)ควบคู่กบั ด้านโปรตีโอมิกส์ (Proteomics) อาจเพิม่ โอกาสการค้นพบตัวชี้วดั
ทางชีวภาพ (Biomarker)

ทัง้ นี้ ขอบเขตงานวิจยั ของโครงการครอบคลุม การค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพใหม่ท่จี ะสามารถพยากรณ์ค วามรุนแรงของ
โรคไข้เลือดออก การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโปรตีน NS1 และการศึกษาอิพิโทปจาเพาะบนโปรตีน NS1 ที่จะนาไปสู่
การพัฒนาชุดตรวจพยากรณ์ความรุนแรงของโรคและการพัฒนาวัคซีนป้ องกันโรคไข้เลือดออกได้ในอนาคต
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นักวิจยั ด้านโรคหัวใจรับรางวัลในงานประชุม American Heart Association
ขอแสดงความยิ นดี กับ ดร.ศิ ริ พงษ์ ปาลี นักวิจ ัยภายใต้ที มวิ จ ัย
ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร นักวิจยั แกนนา ประจาปี
2557 สังกัด ศู นย์วิจยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้ าของหัวใจ (CERT
Center) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาส ได้รบั รางวัล
รางวัล 2018 International Early Career Investigator Award จาก
American Heart Association (AHA) ในงานประชุม AHA Scientific
Sessions เมือ่ วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐ
อเมริกา ซึ่งเป็ นงานประชุมสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ผูเ้ ชี่ยวชาญและนักวิจยั
ในสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือดจากทัว่ โลก ถือเป็ นงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ใี หญ่ท่สี ุดในโลกของสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมี
Professor Dr. Ivor Benjamin President of the American Heart
Association เป็ นผูม้ อบรางวัล

ดร.ศิ ริพงษ์ ปาลี ได้นาเสนอผลงานวิจยั เรื่อง “Improving
Mitochondrial Dynamic Index by Mitochondrial
Dynamic Modulators Exert Cardioprotection Against
Cardiac Ischemia/Reperfusion Injury” ซึง่ อยู่ภายใต้การ
ดูแลและให้คาปรึกษาโดย ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์
ฉัตรทิพากร ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทาง
ไฟฟ้ าของหัวใจ และ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิรพิ ร
ฉัตรทิพากร อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจยั งานวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาถึงผลของการกระตุน้ ความสมดุ ลของ
กระบวนการเปลีย่ นแปลงของไมโตคอนเดรียเพื่อป้ องกันภาวะการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจจากภาวะกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน แล้วมี เลือดกลับมาเลี้ยงใหม่ โดยจะได้ร ับการตี พิ มพ์เผยแพร่ ใน วารสา ร
CIRCULATION (impact factor 18.88)
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ผลงานตีพมิ พ์ได้รบั คัดเลือกเป็ นปกของวารสารวิชาการนานาชาติ
บ ท ค ว า ม วิ จั ย เ รื่ อ ง “Growth-Rate-Dependent
Properties of GaSb/GaAs Quantum Dots on
(001) Ge Substrate by Molecular Bearn Epitaxy”
ซึ่ ง ได้เ คยน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการนานาชาติ
Compound Semiconductor Week (CSW-2018)
จัดขึ้นที่ Massachusetts Institute of Technology
(MIT), Cambridge, Boston ต่อมาได้รบั การตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการ Physica Status Solidi A และได้รบั
คัดเลือกให้เป็ นปกวารสารวิชาการดังกล่าวในฉบับล่าสุด
ผลงานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ นจากโครงการนักวิจยั แกนน า
สวทช. และ the Asian Office of Aerospace Research and
Development (AOARD) co-funded by Office of Naval
Research Global (ONRG) และยังเป็ นผลงานวิจยั ร่วมระหว่าง
ที มวิ จ ัยจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย โดย ศ.ดร. สมศั ก ดิ์
ปัญญาแก้ว นักวิจยั แกนนา ประจาปี 2558 และ University of
Tokyo โดย Professor Yasuhiko Arakawa นับเป็ นตัวอย่าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียนและในระดับนานาชาติดว้ ย
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ผลงานเด่น

สบู่ดาลูกผสมข้ามชนิ ดชีวมวลสูง
ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ NSTDA Chair Professor ประจาปี 2554 และทีมวิจยั ภายใต้โครงการ “การปรับปรุงพันธุเ์ พื่อ
เร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดาพันธุใ์ หม่สาหรับเป็ นพลังงานและอาหารสัตว์” ประสบความสาเร็จ ในการสร้างสายพันธุจ์ ากลูกผสม
ข้ามชนิดระหว่างสบู่ดา (Jatropha curcas) กับเข็มปัตตาเวีย (Jatropha integerrima) จนได้สายพันธุท์ ่มี ลี กั ษณะใหม่ๆ
เช่น สุกแก่ สมา่ เสมอกว่าเดิม ผลไม่ร่วงง่ายเมื่อแก่ ทรงพุ่มเล็กกว่าเดิมแต่ให้ผลผลิตต่อต้นเท่ าเดิมหรือสู งกว่าเดิมทาให้
ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น นอกจากนัน้ หลังจากสกัดนา้ มันจากเมล็ดเพื่อผลิตเป็ นไบโอดีเซล ส่วนของกากมีปริมาณโปรตีนสู ง
เทียบเท่ากับกากถัวเหลื
่ อง (30-40%)
นักวิจยั พบว่า ลูกผสมระหว่างสบู่ดากับเข็ มปัตตาเวียบางต้น แสดง
อาการเป็ นหมันเกื อบสมบู รณ์ โดยติ ดเมล็ ดน้ อยมาก แต่ มี การ
เจริญเติบโตทางลาต้นอย่างรวดเร็วและมีองค์ประกอบของเนื้ อไม้สูง
กว่าเดิ ม จึงได้ทดสอบลู กผสมชี วมวลจานวน 12 สายพันธุ ์ บันทึก
ข้อมูลนา้ หนักสดชีวมวล ความชื้นเนื้อไม้สด และความหนาแน่ นเนื้อไม้
แห้ง เป็ นเวลา 4 ปี ติดต่อกัน และสามารถคัดเลือก 3 สายพันธุ ์ ที่ให้ผล
ผลิตและคุณภาพเนื้อไม้สมา่ เสมอต่ อเนื่องทัง้ 4 ปี คือ KUBJL5,
13 และ 14 (KUBJL: Kasetsart University Biomass Jatropha Line)
ขณะนี้สายพันธุ ์ KUBJL13 และ KUBJL14 อยู่ระหว่างดาเนิ นการ
ขอขึ้นทะเบียนพันธุก์ บั กรมวิชาการเกษตร

สำยพันธุ ์ KUBJL13

สำยพันธุ ์ KUBJL14

(a) นำ้ หนักสดชีวมวล (b) ควำมชื้นเนื้อไม้สด และ (c) ควำมหนำแน่นเนื้อไม้แห้ง ของสำยพันธุล์ ูกผสมข้ำมชนิดระหว่ำงสบู่ดำกับเข็มปัตตำเวีย
12 สำยพันธุ ์ จำกกำรตัดฟันทุกๆ 12 เดือน รอบที ่ 1, 2, 3 และ 4 เป็ นระยะเวลำ 4 ปี , error bar แสดงค่ำ ± standard error of mean

ส่วนการประเมินศักยภาพของกากสบู่ดาและกากสบู่ดาลูกผสมข้ามชนิด เพือ่ เป็ นแหล่งโปรตีนเลี้ยงสัตว์ นักวิจยั ได้ผสม
กากสบู่ดา และกากสบู่ดาลูกผสมข้ามชนิด (ร้อยละห้าโดยนา้ หนัก) ในอาหารพื้นฐานที่เลี้ยงไก่ไข่ จากการทดลองถึงแม้ว่า
สู ตรอาหารผสมกากสบู่ดาและกากสบู่ดาลูกผสมข้ามชนิด ไม่มีผลต่ อคุณภาพไข่ แต่ พบรอยโรคในอวัยวะต่ างๆ ที่บ่งชี้
การอักเสบของตับ ไต หัวใจ ม้าม และลาไส้เล็ก มากกว่ากลุ่มควบคุม จึงเป็ นไปได้ว่า กากเมล็ดสบู่ดาลูกผสมข้ามชนิด
ไม่เหมาะทีจ่ ะใช้เป็ นแหล่งโปรตีนเพือ่ ใช้เลี้ยงสัตว์กระเพาะเดี่ยว อย่างเช่น ไก่
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ข่าวประชาสัมพันธ์
The 4th ProBioRefine Workshop 2018

ศาสตราจารย์ ดร. สุทธิชยั อัสสะบารุงรัตน์ พร้อมคณะนักวิจยั ที่ได้รบั การ
สนับ สนุ น ภายใต้โ ครงการนัก วิจ ยั แกนน าร่ ว มกับ เครื อ ข่ า ยนัก วิจ ยั ด้า น
Biorefinery จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย และหน่ ว ยงานพัน ธมิต รทัง้ จาก
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเครือข่ายนักวิจยั จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
จัดงานสัมมนาวิชาการ The 4th ProBioRefine Workshop 2018 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นเวทีแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์สาหรับ
ผู เ้ ข้าร่ วมงาน และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กบั อุตสาหกรรม Biorefinery สามารถศึ กษาข้อมูล
เพิม่ เติมและลงทะเบียนร่วมงาน (ฟรี) ได้ท่ี www.pseforspeed/probiorefine/

แถลงข่าวเปิ ดตัวนักวิจยั แกนนา ประจาปี 2561
สวทช. มีกาหนดจัดงานแถลงข่าวนักวิจยั แกนนา ประจาปี 2561 ในวันที่ 21
ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมโคลีเซีย่ ม ชัน้ 6 โรงแรม
แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล (Bangkok Midtown Hotel) ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
เพือ่ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักวิจยั แกนนา ประจาปี 2561 และลงนามใน
สัญญาให้ทุ น ภายในงานจะมีนิ ทรรศการของนักวิจ ยั แกนน า ประจ าปี 2561
จัด แสดงให้ผู ร้ ่ ว มงานรับ ชม สอบถามรายละเอี ย ดการร่ ว มงานได้ท่ี
chair@nstda.or.th

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิตวิ รรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิรกิ ญั จณ์
เนาวพันธ์ เอื้อเฟื้ อข้อมูล ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ศ.ดร.สุทธิชยั อัสสะบารุงรัตน์
ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

