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การเยี่ยมชมโครงการการวจิยัและพฒันาโปรตีน NS1 

เพือ่การประยกุตใ์ชใ้นโรคไขเ้ลอืดออก

เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 โครงการนกัวจิยัแกนน าจดัการประชุมเยี่ยมชมโครงการ “การวจิยัแบบ 

บูรณาการเพื่อคน้หาชุดของสารบ่งช้ีทางชีวภาพชนิดใหม่ ที่น าไปสู่การประยุกตใ์ชก้บัการตรวจวนิิจฉัย 

การพยากรณ์ความรุนแรงของโรค และการรกัษาผูป่้วยไขเ้ลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ ” ซึ่งมี 

นพ.ปรดีา มาลาสทิธิ์ นกัวจิยัแกนน า ประจ าปี 2558 เป็นหวัหนา้โครงการ ณ หอ้งประชุมหน่วยวจิยัโรค

ไขเ้ลือดออก ตึกอดุลยเดชวิกรม ช ัน้ 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โดย ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล ประธานคลสัเตอรสุ์ขภาพและการแพทย ์ เป็นประธานการประชุม

ร่วมดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญ ไดแ้ก่ ศ.ดร.วนัเพญ็ ชยัค าภา ศ.นพ.วรีะศกัดิ์ จงสู่ววิฒันว์งศ ์ศ.นพ.สุธี ยกสา้น 

ศ.ดร.นพ.อภิวฒัน ์มุทิรางกูร ศ.ดร.สุรศกัดิ์ วงศร์ตันชีวนิ วตัถปุระสงคเ์พื่อรบัฟังผลการด าเนินงาน 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและนักวิจยั อนัจะน าไปสู่ป ระโยชน์ต่อการ

ด าเนินงานต่อไป ขอ้เสนอแนะที่ไดร้บัจากการประชุม เช่น การพฒันาวธิีตรวจวนิิจฉยัโปรตีน NS1 ที่มี

ความไวมากกว่าวิธีตรวจวินิจฉยัที่มีในทอ้งตลาดจะเป็นประโยชนม์าก เน่ืองจากจะสามารถตรวจพบ

ผูป่้วยไขเ้ลอืดออกที่มคีวามรุนแรงสูงจากการติดเชื้อไวรสัเด็งกี่คร ัง้สองได ้การศึกษาดา้นทรานสคริป

โตมกิส ์(Transcriptomics)ควบคู่กบัดา้นโปรตโีอมกิส ์(Proteomics) อาจเพิม่โอกาสการคน้พบตวัชี้วดั

ทางชวีภาพ (Biomarker)

ทัง้น้ี ขอบเขตงานวิจยัของโครงการครอบคลุมการคน้หาตวับ่งชี้ทางชีวภาพใหม่ที่จะสามารถพยากรณ์ความรุนแรงของ

โรคไขเ้ลือดออก การพฒันาวิธีตรวจวินิจฉยัโปรตีน NS1 และการศึกษาอิพิโทปจ าเพาะบนโปรตีน NS1 ที่จะน าไปสู่

การพฒันาชดุตรวจพยากรณค์วามรุนแรงของโรคและการพฒันาวคัซนีป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกไดใ้นอนาคต 
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ดร.ศิริพงษ ์ปาลี ไดน้ าเสนอผลงานวิจยั เรื่อง “Improving 

Mitochondrial Dynamic Index by Mitochondrial 

Dynamic Modulators Exert Cardioprotection Against 

Cardiac Ischemia/Reperfusion Injury”  ซึง่อยู่ภายใตก้าร

ดูแลและใหค้ าปรกึษาโดย  ศ. (เชี่ยวชาญพเิศษ) ดร.นพ.นิพนธ ์

ฉตัรทพิากร ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัและฝึกอบรมสาขาโรคทาง

ไฟฟ้าของหวัใจ และ ศ. (เชี่ยวชาญพเิศษ) ดร. ทพญ.สริพิร 

นักวจิยัดา้นโรคหวัใจรบัรางวลัในงานประชมุ American Heart Association 

ขอแสดงความยินดี กบั ดร.ศิริพงษ์ ปาลี นักวิจ ัยภายใตท้ีมวิจ ัย 

ศ. (เชี่ยวชาญพเิศษ) ดร.นพ. นิพนธ ์ฉตัรทพิากร นกัวจิยัแกนน า ประจ าปี 

2557 สงักดั ศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหวัใจ (CERT 

Center) คณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในโอกาส ไดร้บัรางวลั

รางวลั 2018 International Early Career Investigator Award จาก

American Heart Association (AHA)  ในงานประชุม AHA Scientific 

Sessions เมือ่วนัที่ 10-12พฤศจิกายน 2561 ณ เมอืงชิคาโก ประเทศสหรฐั 

อเมริกา ซึ่งเป็นงานประชุมสมาคมแพทยโ์รคหวัใจ ผูเ้ชี่ยวชาญและนกัวจิยั

ในสาขาโรคหวัใจและหลอดเลือดจากท ัว่โลก ถือเป็นงานประชุมวิชาการ

ระดบันานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกของสาขาโรคหวัใจและหลอดเลอืด โดยม ี

Professor Dr. Ivor Benjamin President of the American Heart 

Association เป็นผูม้อบรางวลั 

ฉตัรทิพากร อาจารยท์ี่ปรึกษางานวิจยั งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาถึงผลของการกระตุน้ความสมดุลของ

กระบวนการเปลีย่นแปลงของไมโตคอนเดรียเพื่อป้องกนัภาวะการบาดเจ็บของกลา้มเน้ือหวัใจจากภาวะกลา้มเน้ือ

หวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั แลว้มีเลือดกลบัมาเลี้ ยงใหม่ โดยจะไดร้ ับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสา ร 

CIRCULATION (impact factor 18.88)
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ผลงานตีพมิพไ์ดร้บัคดัเลอืกเป็นปกของวารสารวชิาการนานาชาติ

บ ท ค ว า ม วิ จ ั ย เ รื่ อ ง  “Growth-Rate-Dependent 

Properties of GaSb/GaAs Quantum Dots on 

(001) Ge Substrate by Molecular Bearn Epitaxy” 

ซึ่ ง ได เ้คยน า เสนอต่อที่ป ระชุมวิช าการนานาชาติ

Compound Semiconductor Week (CSW-2018) 

จดัขึ้นที่ Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), Cambridge, Boston ต่อมาไดร้บัการตีพมิพใ์น

วารสารวชิาการ Physica Status Solidi A และไดร้บั

คดัเลอืกใหเ้ป็นปกวารสารวชิาการดงักลา่วในฉบบัลา่สุด

ผลงานวิจยันี้ ไดร้บัการสนบัสนุนจากโครงการนกัวิจยัแกนน า 

สวทช. และ the Asian Office of Aerospace Research and 

Development (AOARD) co-funded by Office of Naval 

Research Global (ONRG) และยงัเป็นผลงานวจิยัร่วมระหว่าง

ทีมวิจ ัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย โดย ศ.ดร. สมศักดิ์ 

ปญัญาแกว้ นกัวจิยัแกนน า ประจ าปี 2558 และ University of 

Tokyo โดย Professor Yasuhiko Arakawa  นบัเป็นตวัอย่าง

ความร่วมมอืระหว่างประเทศในอาเซยีนและในระดบันานาชาติดว้ย
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ผลงานเด่น
สบู่ด าลูกผสมขา้มชนิดชีวมวลสูง

ศ.ดร.พรีะศกัดิ์ ศรีนิเวศน ์NSTDA Chair Professor ประจ าปี 2554 และทมีวจิยั ภายใตโ้ครงการ “การปรบัปรุงพนัธุเ์พื่อ

เรง่การปลูกเลี้ยงสบู่ด าพนัธุใ์หม่ส าหรบัเป็นพลงังานและอาหารสตัว”์ ประสบความส าเร็จ ในการสรา้งสายพนัธุจ์ากลูกผสม

ขา้มชนิดระหว่างสบู่ด า (Jatropha curcas) กบัเขม็ปตัตาเวยี (Jatropha integerrima) จนไดส้ายพนัธุท์ี่มลีกัษณะใหม่  ๆ

เช่น สุกแก่สม า่เสมอกว่าเดิม ผลไม่ร่วงงา่ยเมื่อแก่ ทรงพุ่มเลก็กว่าเดิมแต่ใหผ้ลผลติต่อตน้เท่าเดิมหรือสูงกว่าเดิมท าให ้

ผลผลติต่อไร่สูงขึ้น นอกจากนัน้ หลงัจากสกดัน า้มนัจากเมลด็เพื่อผลติเป็นไบโอดีเซล ส่วนของกากมีปริมาณโปรตีนสูง

เทยีบเท่ากบักากถ ัว่เหลอืง (30-40%)

นกัวิจยัพบว่า ลูกผสมระหว่างสบู่ด ากบัเข็มปตัตาเวียบางตน้ แสดง

อาการเป็นหมันเกือบสมบูรณ์ โดยติดเมล็ดน้อยมาก แต่มีการ

เจริญเติบโตทางล าตน้อย่างรวดเร็วและมีองคป์ระกอบของเน้ือไมสู้ง

กว่าเดิม จึงไดท้ดสอบลูกผสมชีวมวลจ านวน 12 สายพนัธุ ์บนัทึก

ขอ้มูลน า้หนกัสดชีวมวล ความชื้นเน้ือไมส้ด และความหนาแน่นเน้ือไม ้

แหง้ เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกนั และสามารถคดัเลอืก 3 สายพนัธุ์ ที่ใหผ้ล

ผลติและคุณภาพเน้ือไมส้ม า่เสมอต่อเน่ืองท ัง้ 4 ปี คือ KUBJL5, 

13 และ 14 (KUBJL: Kasetsart University Biomass Jatropha Line)

ขณะน้ีสายพนัธุ ์KUBJL13 และ KUBJL14 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ขอข้ึนทะเบยีนพนัธุก์บักรมวชิาการเกษตร

(a) น ำ้หนกัสดชีวมวล (b) ควำมชื้นเน้ือไมส้ด และ (c) ควำมหนำแน่นเน้ือไมแ้หง้ ของสำยพนัธุลู์กผสมขำ้มชนิดระหว่ำงสบู่ด ำกบัเขม็ปตัตำเวยี 

12 สำยพนัธุ ์จำกกำรตดัฟนัทกุๆ 12 เดือน รอบที ่1, 2, 3 และ 4 เป็นระยะเวลำ 4 ปี, error bar แสดงค่ำ ± standard error of mean

สำยพนัธุ ์KUBJL13 สำยพนัธุ ์KUBJL14

ส่วนการประเมนิศกัยภาพของกากสบู่ด าและกากสบู่ด าลูกผสมขา้มชนิด เพือ่เป็นแหล่งโปรตีนเลี้ยงสตัว ์นกัวจิยัไดผ้สม

กากสบู่ด า และกากสบู่ด าลูกผสมขา้มชนิด (รอ้ยละหา้โดยน า้หนกั) ในอาหารพื้นฐานที่เลี้ยงไก่ไข่ จากการทดลองถึงแมว้่า

สูตรอาหารผสมกากสบู่ด าและกากสบู่ด าลูกผสมขา้มชนิด ไม่มีผลต่อคุณภาพไข่ แต่พบรอยโรคในอวยัวะต่าง  ๆที่บ่งชี้

การอกัเสบของตบั ไต หวัใจ มา้ม และล าไสเ้ลก็ มากกว่ากลุ่มควบคุม จึงเป็นไปไดว้่า กากเมลด็สบู่ด าลูกผสมขา้มชนิด 

ไม่เหมาะทีจ่ะใชเ้ป็นแหล่งโปรตนีเพือ่ใชเ้ลี้ยงสตัวก์ระเพาะเดี่ยว อย่างเช่น ไก่
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ข่าวประชาสมัพนัธ ์

The 4th ProBioRefine Workshop 2018

ศาสตราจารย ์ดร. สุทธิชยั อสัสะบ ารุงรตัน ์พรอ้มคณะนกัวิจยัที่ไดร้บัการ

สนับสนุนภายใตโ้ครงการนักวิจยัแกนน าร่วมกบัเครือข่ายนักวิจยัดา้น 

Biorefinery จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และหน่วยงานพนัธมิตรท ัง้จาก

ภาครฐั ภาคอตุสาหกรรม รวมถงึเครอืข่ายนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัต่างประเทศ

จดังานสมัมนาวชิาการ The 4th ProBioRefine Workshop 2018 ระหว่างวนัที่ 13-14 ธนัวาคม 2561 ณ 

อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพื่อเป็นเวทีแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ส  าหรบั

ผูเ้ขา้ร่วมงาน และสรา้งความเขม้แข็งทางวิชาการใหก้บัอุตสาหกรรม Biorefinery สามารถศึกษาขอ้มูล

เพิม่เตมิและลงทะเบยีนร่วมงาน (ฟร)ี ไดท้ี่ www.pseforspeed/probiorefine/

ที่ปรกึษา ศ.นพ.ประสทิธ์ิ ผลติผลการพมิพ์ คุณฐติวิรรณ เกิดสมบญุ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สริกิญัจณ์

เนาวพนัธ์ เอื้อเฟ้ือขอ้มูล ศ.ดร.พรีะศกัดิ์ ศรนิีเวศน์ ศ.ดร.สมศกัดิ์ ปญัญาแกว้ ศ.ดร.สุทธิชยั อสัสะบ ารุงรตัน์

ศ. (เชี่ยวชาญพเิศษ) นพ.ดร.นิพนธ์ ฉตัรทพิากร

แถลงข่าวเปิดตวันักวิจยัแกนน า ประจ าปี 2561

สวทช. มกี าหนดจดังานแถลงข่าวนกัวิจยัแกนน า ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 21 

ธนัวาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ หอ้งประชมุโคลเีซีย่ม ช ัน้ 6 โรงแรม

แบงค็อก มดิทาวน ์โฮเต็ล (Bangkok Midtown Hotel) ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

เพือ่ประกาศผลการพจิารณาคดัเลอืกนกัวจิยัแกนน า ประจ าปี 2561 และลงนามใน

สญัญาใหทุ้น ภายในงานจะมีนิทรรศการของนกัวิจยัแกนน า ประจ าปี 2561

จ ัดแสดงให ผู้ ร่้วมงานร ับชม สอบถามรายละเอียดการ ร่วมงานไดท้ี ่

chair@nstda.or.th


