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1. ชื่อโครงการ การวิจัยต่อยอดด้านโรคติดเชื้อชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังและโรคภูมิแพ้ 
Translational Research on Acute and Chronic Infections and Allergy 

 
2. งบประมาณรวม 20,000,000.00 บาท / ระยะเวลาโครงการ 5 ปี 
 
3. คณะผู้วิจัย 

3.1 หัวหน้าโครงการ ศาสตราจารย์ ดร. (นาง) วันเพ็ญ ชัยค าภา  
สังกัด ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.2 ผู้ร่วมโครงการ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง (นาง) นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.3 ผู้ร่วมโครงการ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร. (นาง) อัญชลี ตั้งตรงจิตร 
สังกัด ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.4 ผู้ร่วมโครงการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. (นาย) พงศกร ตันติลีปิกรณ์ 
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.5 ผู้ร่วมโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. (นาย) นิทัศน์ สุขรุ่ง  
สังกัด สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.6 ผู้ร่วมโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. (นางสาว) นิตยา อินทราวัฒนา 
สังกัด ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.7 ผู้ร่วมโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. (นางสาว) อุไร ไชยศรี 
สังกัด ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.8 ผู้ร่วมโครงการ อาจารย์ ดร. (นาย) สันติ มณีวัชระรังษี 
สังกัด ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหดิล 

3.9 ผู้ร่วมโครงการ อาจารย์ ดร. (นางสาว) อรภัค เรี่ยมทอง 
สังกัด ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหดิล 

3.10 ผู้ร่วมโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. (นางสาว) พจนีย์ ศรีมาโนชญ์  
สังกัด โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

3.11 ผู้ร่วมโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. (นางสาว) ผ่องศรี ทองทวี  
สังกัด โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

3.12 ผู้ร่วมโครงการ อาจารย์ ดร. (นาย) จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล 
สังกัด โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

3.13 ผู้ร่วมโครงการ อาจารย์ ดร. (นางสาว) ทิพวรรณ พิศวง 
สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  



 

หน้า 2 จาก 3 

3.14 อาจารย์ ดร. (นางสาว) กัญญารัตน์ ถึงอินทร์ 
สังกัด ภาควิชาจลุชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้กัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 

3.15 อาจารย์ นสพ. ดร. รุ่งเรือง ยอดชีวัน 
สังกัด ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

3.16 อาจารย์ใหม่ที่จะอยูภ่ายใต้ mentoring ของหัวหน้าโครงการฯ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
 

4. บทคัดย่อ (รายละเอียดโครงการในภาพรวม 5 ปี) 
โครงการวิจัยนี้ประกอบด้วยโครงการย่อย 4 โครงการ มีจุดประสงค์ดังนี ้
1) เพ่ือวิจัยต่อยอดงานวิจัยที่มีมาก่อนให้มีความพร้อมและองค์ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือการน าไปใช้ได้จริงต่อไป 

ประกอบด้วย 2 โครงการย่อยดังนี้ 
 
โครงการย่อยที่ 1 การผลิตแอนติบอดีสายเด่ียวของมนุษย์ที่มีความจ าเพาะต่อโปรตีนอนุรักษ์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ /
ไข้หวัดนก ที่ต้านไวรัสได้หลายทัยป์และซับทัยป์ การศึกษากลไกการต้านไวรัสในระดับเซลล์และโมเลกุล และ
การศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาในโมเดลสัตว์ทดลอง 

ในโครงการนี้เสนอผลิตแอนติบอดีของมนุษย์ชนิดสายเดี่ยว (human single chain antibodies; HuScFvs) ที่มี
ความจ าเพาะต่อ highly conserved proteins ของไวรัสไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก คือ non-structural protein-1 (NS1), 
ion channel protein (M2) และ/หรือ matrix protein (M1) ที่ต้านไวรัสได้หลายซับทัยป์ การผลิต recombinant 
HuScFvs ในระดับ pilot scale ตามมาตรฐาน GMP การศึกษากลไกการต้านไวรัสในระดับเซลล์และโมเลกุล และศึกษา
ประสิทธิภาพของการรักษาไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในโมเดลสัตว์ทดลองเพื่อน าไปใช้พัฒนาต่อไปใน clinical trials เพื่อ
การรักษาโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกต่อไป โดยเฉพาะในกรณีติดเชื้อดื้อยา ติดเช้ือสายพันธุ์ใหม่ที่มนุษย์ไม่มีภูมิคุ้มกันมา
ก่อนหรือไม่มีวัคซีน และผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่นเด็กอายุน้อยมาก ผู้สูงวัย และ immunocompromized subjects 
โดยที่ทีมวิจัยมีแอนติบอดีสายเด่ียวของมนุษย์ต่อโปรตีนเหล่านี้ที่เป็นต้นแบบอยู่แล้วส่วนหนึ่งคือ HuscFv ต่อ NS1 
และ M2 จากการสนับสนุนของ สวทช. ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 แต่จะต้องผลิต 
clones และปริมาณของแอนติบอดีต่อ middle domain ของโปรตีน M1 เพิ่มเติม และศึกษา molecular mechanisms 
ของแอนติบอดีเหล่านี้ ในการขัดขวางการเพิ่มจ านวนของไวรัสและทดสอบประสิทธิภาพของแอนติบอดีในการต้านเช้ือ
ไวรัสสายพันธ์ุต่างๆ ในสัตว์ทดลอง พร้อมท้ังร่วมมือกับภาคเอกชนที่เคยมีความร่วมมืออยู่แลว้คือบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ 
(Siam Biosciences) เพื่อผลิตแอนติบอดีใน pilot scale ตามมาตรฐาน GMP  
โครงการย่อยที่ 2 การผลิตและทดสอบแอนติบอดีชนิดที่เข้าไปท างานในเซลล์ได้เองและจับเฉพาะต่อโปรตีนใดโปรตีน
หนึ่งของไวรัสตับอักเสบซีและแอนติบอดีรวม ส าหรับรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีโดยสามารถยับยั้งการเพ่ิมจ านวน
ของไวรัสได้ 

ในโครงการนี้เสนอผลิตแอนติบอดีสายเดี่ยวที่เป็นโปรตีนของมนุษย์โดยสมบูรณ์ (Fully human ScFv) และ
แอนติบอดีที่จ าเพาะต่อรวม (cocktail of human monoclonal antibodies) ที่สามารถเข้าไปท างานในเซลล์ได้ (cell 
penetrable HuScFv หรือ transbodies) ต่อเอนไซม์/โปรตีนต่างๆ ของไวรัสตับอักเสบชนิดซี (hepatitis C virus, 
HCV) คือ RNA dependent RNA polymerase (RdRp) และ protease จาก transformed E. coli clones ที่มีอยู่
แล้ว ด้วยการได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นของสกว. สกอ. และมหาวิทยาลัยมหิดล   ในช่วง เมษายน 2554 ถึง 
มีนาคม 2556 และที่จะผลิตขึ้นใหม่ต่อ capsid และ NS5A proteins ที่เสนอในโครงการนี้ ส าหรับต้านไวรัสตับอักเสบ
ชนิดซี แบบ specifically targeted anti-HCV therapy  



 

 

(STAT-C) และศึกษา cross-protection ต่อไวรัสตับอักเสบชนิดซี genotypes ต่างๆ รวมทั้งร่วมมือผลิตแอนติบอดีของมนุษย์
ส าหรับรักษาโรคกับภาคเอกชนคือบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ใน pilot scale แบบมาตรฐาน GMP 
 

2) เพ่ือด าเนินการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยท่ีมีมาก่อนให้ได้ใช้จริง ประกอบด้วย 2 โครงการย่อยดังนี ้
 
โครงการย่อยที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้ที่เตรียมจากสารก่อภูมิแพ้ส าคัญบรรจุในลิโพโซม ใน
ผู้ป่วยโรคภูมิแพ ้

โครงการวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้ที่คนไทยแพ้มาก ชนิดให้ทางเยื่อเมือกจมูก 
(intranasal) ที่เตรียมจากสารก่อภูมิแพ้ส าคัญชนิดเดียว (single major allergen) บรรจุในลิโพโซม ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ โดยท่ีทีม
วิจัยมีวัคซีนต้นแบบที่ทราบประสิทธิภาพในสัตว์ทดลองอยู่แล้วจากการสนับสนุนทุนวิจัยโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จาก สกอ. และทุนโครงการศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 
ในช่วง เมษายน 2554 ถึง มีนาคม 2556 และทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จาก สกว. และ วัคซีนนี้ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรแล้ว (โปรดดู
เอกสารแนบหมายเลข 1)  
โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาโปรตีนทั้งหมดในพิษและการหาสารก่อภูมิแพ้จากแมลงขาข้อคือ ผ้ึง มด และต่อหัวเสือ ที่คนไทย
แพ้ และการพัฒนาน้ ายาตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้แมลงขาข้อและชุดตรวจวัดปริมาณ specific serum IgE 

โครงการวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาน้ ายาตรวจวินิจฉัยทางผิวหนังและชุดตรวจวัดปริมาณ specific serum IgE ต่อสารก่อ
ภูมิแพ้จากพิษของแมลงขาข้อคือ ผึ้ง มด และต่อหัวเสือ ที่มักท าให้เกิดช็อก (anaphylaxis) และ/หรืออาการแพ้รุนแรงอ่ืนๆ ในผู้ที่
ถูกต่อย ส าหรับตรวจวินิจฉัยและประเมินสภาวะของโรคภูมิแพ้ในผู้ป่วย และร่วมมือกับภาคเอกชน คือบริษัทเกร็ทเตอร์ฟาร์มา ใน
การน าเอาวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้ชนิดหยอดจมูก (โครงการย่อยที่ 3) และน้ ายาตรวจโรคภูมิแพ้แมลงขาข้อ (โครงการย่อยที่ 4) ไป
จ าหน่าย  

ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดของโครงการในภาพรวม 5 ปี ดังแสดงในตารางแผนงานวิจัยในข้อ 18 
อน่ึงทางทีมวิจัยได้พัฒนาน้ ายาตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น แมลงสาบ และสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง รวมทั้งมีน้ ายาและชุด

ตรวจวัดปริมาณสารก่อภูมแิพ้เหล่านั้นอยูแ่ลว้ จากการสนับสนุนทุนวิจัยโดยคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 
ทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จาก สกอ. และทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จาก สกว. และก าลัง
ด าเนินการถา่ยทอดเทคโลยีให้แก่บริษัทเกร็ทเตอร์ฟาร์มา เพื่อน าไปจ าหน่าย 
 


