
 

 

1.ชื่อโครงการ (ไทย)  การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อค้นหาชุดของสารบ่งช้ีทางชีวภาพชนิดใหม่ที่น าไปสู่การประยุกต์ใช้ 
  กับการตรวจวินิจฉัย การพยากรณ์ความรุนแรงของโรค และการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างมี  
 ประสิทธิภาพ  
 (อังกฤษ)  Integrative researches for a set of novel biomarkers applicable to diagnosis,   
  prognosis and treatments of patients with dengue hemorrhagic fever 

2. งบประมาณรวม 20,000,000 บาท  / ระยะเวลาโครงการ 5 ปี 

3. คณะผู้วิจัย 

 3.1  หัวหน้าโครงการ นพ.ปรีดา มาลาสิทธ์ิ  สังกัด หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก  สถานส่งเสริมการวิจัย 
     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
     มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3.2  ผู้ร่วมโครงการ รศ.ดร.พญ.ปนิษฎี อวิรุทธ์นันท์ สังกัด หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก  สถานส่งเสริมการวิจัย 
     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
     มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3.3 ผู้ร่วมโครงการ ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์ สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

สวทช. 
 3.4 ผู้ร่วมโครงการ ดร.ศันสนีย น้อยสคราญ สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

สวทช. 
 3.5 ผู้ร่วมโครงการ ดร.ฐนียา รอยตระกูล สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

สวทช. 
 3.6 ผู้ร่วมโครงการ ดร.ด ารง ไม้เรียง สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

สวทช. 
 3.7 ผู้ร่วมโครงการ ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

สวทช.  
 3.8 ผู้ร่วมโครงการ ดร.เกศสิริ คงมนัส สังกัด หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก  สถานส่งเสริมการวิจัย  
     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
     มหาวิทยาลัยมหิดล 
 



 

 

4. บทคัดย่อ (รายละเอียดโครงการในภาพรวม 5 ปี)  

 โรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาที่ส าคัญทางสาธารณสุขในเด็กของประเทศในเขตร้อนช้ืน รวมทั้งประเทศไทย  โดยพบว่า
ยังคงมีประชากรที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นจ านวนมากในทุกปี และมีแนวโน้มที่จะพบในกลุ่มผู้ใหญ่ได้มากขึ้น แม้ว่าอัตราการ
ตายของผู้ป่วยจะลดน้อยลง เนื่องจากแพทย์ให้การดูแลผู้ป่วยในช่วงวิกฤตอย่างใกล้ชิด แต่ในพ้ืนท่ีที่มีบุคลากรทางการแพทย์จ ากัด
ไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดหนัก ก็ยังคงมีอัตราการตายของผู้ป่วยสูงอยู่ วัคซีนเป็นทางออกที่ดี
ที่สุดในการป้องกันโรคไข้เลือดออก แต่การพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงอยู่ระหว่างการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า
ขณะนี้จะมีวัคซีนชุดแรกของบริษัท Sanofi ที่ผ่านการทดสอบในมนุษย์ในระดับ Clinical trial phase III แล้ว แต่มีผลการป้องกันโรค
เพียงประมาณ 65% นอกจากนี้การค้นหา biomarkers ใหม่ๆที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรค และพัฒนาต่อยอดเป็นชุด
พยากรณ์ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก (prognostic test) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยแยกผู้ป่วยที่อาจมีอาการรุนแรง (DHF) เพื่อให้
การดูแลอย่างใกล้ชิดก่อนจะถึงระยะที่ไข้ลดซึ่งเป็นระยะวิกฤตของโรค ซึ่งจะช่วยลดอัตราการตายของผู้ป่วยได้ในช่วงที่มีการระบาด
ของโรคโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีที่มีบุคลากรทางการแพทย์จ ากัด  
 อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามีชุดตรวจ prognostic test ใดๆ ที่ถูกพัฒนาได้ส าเร็จส าหรับโรคไข้เลือดออก 
ปัจจุบันชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกเชิงพาณิชย์ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดเป็นการตรวจเพื่อยืนยันการติดเช้ือไวรัสเด็งกี่เท่านั้น 
(dengue diagnostic kit) แต่ไม่สามารถท านายความรนุแรงของโรคได้ ถึงกระนั้นก็ยังมีประโยชน์ในการคัดแยกผู้ปว่ยท่ีติดเช้ือไวรัสเดง็
กี่ ออกจากโรคติดเชื้ออื่นๆที่มีอาการทางคลินิกในเบื้องต้นคล้ายกัน เพื่อเฝ้าระวังอาการ และวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้องยิ่งขึ้น  ชุดตรวจโรคไข้เลือดออกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้เป็นชุดตรวจวัดโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่จากเลือด
ผู้ป่วยชนิด immunochromatographic test เนื่องจากเป็นวิธีที่ท าได้ง่าย สามารถตรวจวัดโปรตีน NS1 ได้ทันทีตั้งแต่ช่วงที่ผู้ป่วยยังมี
อาการไข้ ซึ่งเป็นระยะก่อนเกิดอาการวิกฤต และทราบผลเร็วในเวลาเพียง 20 นาที ปัจจุบันมีชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่
ชนิดรวดเร็ว (dengue NS1 rapid tests) จากหลายบริษัททั่วโลก เช่น SD Bioline (South Korea), Biorad (France) และ Panbio (USA) 

เป็นต้น ซึ่งมีความจ าเพาะ (specificity) ต่อไวรัสเด็งกี่สูงมากกว่า 85% แต่ความไว (sensitivity) ของชุดตรวจยังอยู่ในระดับ 45-70% 
การพัฒนาชุดตรวจ dengue NS1 rapid test ที่มีความไวสูงขึ้น จะช่วยให้การตรวจวินิจฉัยมีความแม่นย ามากขึ้น และลดการน าเข้า
จากต่างประเทศได้ 
 การติดเช้ือไวรัสเด็งกี่ในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจะท าให้มีการเพิ่มจ านวนและปล่อยไวรัสออกมาในเลือด พร้อมกับโปรตีน 
NS1 ซึ่งเป็นโปรตีนส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างชนิดที่ 1 (nonstructural protein 1) ของไวรัสเด็งกี่ (ขนาด 40 kDa) จึงท าให้โปรตีน NS1 มี
คุณสมบัติเป็น diagnostic marker ดังที่ได้กล่าวในข้างต้น จากการศึกษาที่ผ่านมาของเราและของกลุ่มวิจัยอื่นพบว่า โปรตีน NS1 มี
บทบาทที่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพของโรค (pathogenic roles) ได้แก่ การกระตุ้นระบบคอมพลีเมนท์โดยเมื่อแอนติบอดีต่อโปรตีน NS1 
จับกับโปรตีน NS1 ท าให้เกิดโปรตีนคอมเพล็กซ์ซึ่งกระตุ้นการรั่วของพลาสมาซึ่งเป็นอาการส าคัญของผู้ป่วยชนิดรุนแรง (DHF) หรือ 
ความสามารถของโปรตีน NS1 ในการจับกับโปรตีนบางชนิดในระบบคอมพลีเมนท์ และยับยั้งการท างานของคอมพลีเมนท์ซึ่งเป็น
กลไกที่ช่วยให้ไวรัสหลบหลีกจากการท าลายของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายท าให้ไวรัสเพิ่มจ านวนได้มากขึ้น เป็นต้น ในขณะที่
แอนติบอดีต่อโปรตีน NS1 สามารถท าปฏิกิริยากับ fibrinogen เกล็ดเลือด และเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด ซึ่งอาจส่งผลต่อการเกิด
ภาวะเกล็ดเลือดต่ า การยับยั้งการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และการท าลายเยื่อบุผนังหลอดเลือดท าให้เกิดการรั่วของพลาสมาได้
เช่นกัน ผลการศึกษาเบื้องต้นของคณะผู้วิจัยพบแนวโน้มว่าระดับของแอนติบอดีต่อโปรตีน NS1 ในเลือดผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับ
ความรุนแรงของโรค การศึกษากลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยจาก dengue hospital cohorts ที่มีอยู่แล้วของทีมวิจัยในจ านวนที่มากข้ึน จะ
ช่วยท าให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ต่อการตอบสนองของแอนติบอดีต่อโปรตีน NS1 และการเกิด immune complex จ าเพาะที่
มีต่อความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกได้ดีขึ้น และอาจเป็นตัวบ่งช้ีใหม่ในการพยากรณ์ความรุนแรงของโรคได้เช่นกัน  



 

 

 นอกจากบทบาทในแง่ที่ก่อให้เกิดโรคแล้ว โปรตีน NS1 และแอนติบอดีต่อ NS1 ยังมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ติดเช้ือไวรัสเด็งกี่ (Protective roles) ด้วยเช่นกัน จากรายงานที่พบว่าหนูที่ได้รับการฉีดโปรตีน NS1 หรือแอนติบอดีต่อโปรตีน NS1 
สามารถอยู่รอดได้เมื่อมีการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ในปริมาณสูง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโปรตีน NS1 ในการเป็นวัคซีนทางเลือกได้ 
กลไกของการป้องกันอาจเกี่ยวข้องกับการเกิด immune complex ระหว่างแอนติบอดีและโปรตีน NS1 ที่อยู่บนผิวเซลล์ติดเช้ือไป
กระตุ้นระบบคอมพลีเมนท์และท าให้เซลลแ์ตกไปก่อนท่ีจะมีการเพิ่มจ านวนของไวรัสให้มากข้ึน ดังนั้น การทราบอิพิโทป (epitopes) 

จ าเพาะบนโปรตีน NS1 ที่กระตุ้นการสร้างแอนติบอดีที่มีบทบาทต่อ pathogenesis และ/หรือ protection ของโรคไข้เลือดออกจะมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาชุดตรวจพยากรณ์ความรุนแรงของโรค หรือ การพัฒนาวัคซีนทางเลือกชนิด epitope-based vaccine ได้
อนาคต    
 ชุดโครงการวิจัยนี้เกิดจากการรวบรวมวิเคราะห์องค์ความรู้ที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ร่วมกับความรู้ความช านาญ 
และทรัพยากรที่เป็นจุดแขง็ของกลุ่มวิจัยนี้ ได้แก่บุคลากรวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง คลังของซีรั่มผู้ป่วยไข้เลือดออก
ที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพสูง และคลังของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวรัสเด็งกี่ ในการท าวิจัยและพัฒนาเพื่อ
น าไปสู่การแก้ปัญหาที่ส าคัญดังกล่าวของโรคไข้เลือดออก ขอบเขตงานวิจัยของชุดโครงการนี้ประกอบด้วย 

 1. การค้นหา biomarkers ใหม่ท่ีสามารถพยากรณ์ความรุนแรงของโรคจากการศึกษาความสัมพันธ์ของ    
 รูปแบบและคุณลักษณะโปรตีน NS1 ในเลือดของผู้ป่วย และค้นหาโปรตีนอื่นๆในเลือดที่มีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีน 

NS1 โดยวิธีการทางโปรตีโอมิกส์ และ 

 ปริมาณและรูปแบบการตอบสนองของแอนติบอดีที่จ าเพาะต่อโปรตีน NS1 ทั้งในรูปแบบที่เป็น free antibody 

และแบบที่จับอยู่กับโปรตีน NS1 ในรูปของ immune complexes ในเลือดที่มีต่อความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก 
ในตัวอย่างเลือดที่เก็บมาจากช่วงระยะเวลาต่างๆ ของโรคโดยเปรียบเทียบในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรค
ต่างกันได้แก่ dengue fever (DF) และ dengue hemorrhagic fever (DHF)  

 2. การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโปรตีน NS1 ชองโรคไข้เลือดออกชนิด Point-of-care test ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 
commercial kit ที่มีขายอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงเพิ่มคุณสมบัติใหม่ในการแยกซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ด้วย  
 3. การศึกษาอิพิโทปจ าเพาะบนโปรตีน NS1 ที่สัมพันธ์กับความรุนแรงของโรค (Pathogenic epitopes) และการป้องกัน
โรค (Protective epitopes) โดยการใช้ human monoclonal antibodies (hMab) ต่อโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกได้โดยตรงจาก
ผู้ป่วยไข้เลือดออก ซึ่งจะได้จากโครงการวิจัยที่ขอทุนสนับสนุนจาก MRC-NSTDA และ human single-chain variable antibody 

fragment (scFV) ต่อโปรตีน NS1 จาก phage antibody library ของผู้ป่วยไข้เลือดออกที่จะพัฒนาขึ้นใหม่จากโครงการนี้ ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาชุดตรวจพยากรณ์ความรุนแรงของโรคและการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ในอนาคต 

 คณะผู้วิจัยคาดว่าชุดโครงการวิจัยนี้จะสร้างองค์ความรู้พื้นฐานท่ีส าคัญในการเข้าใจถึงกลไกของการติดเช้ือไวรัสเด็งกี่ และ
การเกิดโรคไข้เลือดออกที่มีความรุนแรงแตกต่างกัน และน าไปสู่การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพในการ
วินิจฉัยโรค และท านายความรุนแรงของโรค ซึ่งสามารถผลิตได้เองภายในประเทศ โครงการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์และ
บุคลากรทางสาธารณสุข ในการช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก ลดอุบัติการณ์การเกิด
โรค และลดค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยที่มากเกินความจ าเป็น รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางด้านวิจัยให้มี
โอกาสในการพัฒนาวัคซีนทางเลือกเพื่อใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก นอกจากน้ีชุดโครงการวิจัยนี้จะช่วยในการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้และความสามารถ ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขา และมีศักยภาพเป็นท่ียอมรับในระดับสากลได้ในอนาคต 

 


