
 

 

1. ช่ือโครงการ    (ไทย) การคน้หาและพฒันาสารตน้แบบจากทรัพยากรราของไทย 
  เพื่อความย ัง่ยนืในการคน้หายา 
 (องักฤษ)  Discovery and Development of Lead Compounds from Thai Fungal Resources 
   for Sustainability in Drug Discovery 
 
2. งบประมาณรวม    20,000,000   บาท / ระยะเวลาโครงการ  5  ปี 
 
3. คณะผู้วจัิย 
 3.1  หวัหนา้โครงการ  ศาสตราจารย ์ดร.วชัรินทร์ รุกขไชยศิริกุล  

สังกดั  ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
 3.2  ผูร่้วมโครงการ  รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวลกัษณ์ พงษไ์พจิตร  
  สังกดั  ภาควชิาจุลชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
 3.3 ผูร่้วมโครงการ รองศาสตราจารย ์ดร.วไิลวรรณ โชติเกียรติ 
  สังกดั  ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  
  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 3.4 ผูร่้วมโครงการ รองศาสตราจารย ์ดร.นพ.ฉตัรชยั เหมือนประสาท 

สังกดั  ภาควชิาสรีรวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
3.5 ผูร่้วมโครงการ  ดร.จริยา สากยโรจน์   

สังกดั  ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ   
 3.6 ผูร่้วมโครงการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวภา สุขพรมา  

สังกดั  ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
 3.7 ผูร่้วมโครงการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา ศรีมะเริง 

สังกดั  ภาควชิาสรีรวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 3.8 ผูร่้วมโครงการ  ดร.จุฑารัตน์  เอ้ียวกฤตยากร 
  สังกดั  ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  
  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 3.9 ผูร่้วมโครงการ  ดร.มลวดี วงศล์าภสุวรรณ 
  สังกดั  ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  
  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 



 

 

 3.10 ผูร่้วมโครงการ  ดร.ศุภฤกษ ์บวรภิญโญ 
  ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

3.11 ผูร่้วมโครงการ  ดร.ขวญัฤทยั ธาตุเพช็ร  
สังกดั  ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

3.12 ผูร่้วมโครงการ  ดร.จิตตรียา ตนัสกุล  
สังกดั  ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

3.13 ผูร่้วมโครงการ  ดร.กอ้งเกียรติ ไตรสุวรรณ  
สังกดั  ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 

3.14 ผูร่้วมโครงการ  ดร.ศรัณย ูใคลคลาย 
สังกดั  สาขาเคมีประยกุต ์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฏร์ธานี 

3.15 ผูร่้วมโครงการ  ดร.อจัฉราภรณ์ ดวงใจ 
สังกดั  สาขาสรีรวทิยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลยัพะเยา  

3.16 ผูร่้วมโครงการ นางสาวสิตา ปรีดานนท ์
สังกดั  ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ 
  

4. บทคัดย่อ (รายละเอยีดโครงการในภาพรวม 5 ปี) 
 จากองค์ความรู้ของกลุ่มวิจยัท่ีได้สะสมอย่างต่อเน่ือง เก่ียวกบัการคน้หาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจาก
ทรัพยากรราของไทย ไดแ้ก่ราเอนโดไฟทจ์ากพืชสกุลการ์ซีเนีย พืชป่าชายเลนและหญา้ทะเล ตลอดจนราท่ีแยกจาก
ดินและกลัปังหา โดยเนน้ศึกษาฤทธ์ิตา้นจุลินทรียโ์ดยเฉพาะฤทธ์ิตา้นแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ท่ีด้ือต่อยา
เมธิซิลลิน (methicillin-resistant S. aureus, MRSA)  ตลอดจนความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเตา้นม (MCF-7 cells) 
มะเร็งช่องปาก (KB cells) และเซลล์ปกติ (Vero cells) ขอ้เสนอโครงการวิจยัน้ีส่วนหน่ึงจึงเป็นการต่อยอดจาก
งานวจิยัเดิม ทั้งน้ีเพื่อพฒันาสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติตน้แบบใหส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นอุตสาหกรรมยาได ้
แต่อยา่งไรก็ตามการคน้หาสารใหม่ท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพดงักล่าวจากทรัพยากรราแหล่งใหม่ๆ ยงัมีความจ าเป็นและ
คงความส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นกนั  เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ ประชาคมโลกรวมถึงประเทศไทย ก าลงัจะกา้วเขา้สู่สังคมของ
ผูสู้งอายุ ซ่ึงท าให้มีการเพิ่มจ านวนประชากรท่ีเจ็บป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคไขมนัในเลือด
สูง และความดนัโลหิตสูง เป็นตน้ แต่ยาท่ีใช้ในการบ าบดัรักษาปัจจุบนัยงัมีขอ้จ ากดัค่อนข้างมากทั้งทางด้าน
ประสิทธิภาพและความปลอดภยั จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งคน้หาและพฒันายาใหม่ ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ ท าให้องคค์วามรู้เก่ียวกบัพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรครุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการคน้พบ



 

 

โปรตีนเป้าหมายใหม่ในการคน้หายาและการพฒันาวิธีการทดสอบฤทธ์ิสารเคมีท่ีสามารถท านายการออกฤทธ์ิใน
มนุษยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น โปรตีนช่องทางผา่นคลอไรด ์TMEM16A เป็นเป้าหมายใหม่ของยาลดความดนั
โลหิตสูง และการคน้หาสารตา้นมะเร็งโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ biomarkers ในระบบการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 3 มิติ
ของเซลล์มะเร็ง (3D culture system of cancer cells) ดว้ย high-content imaging analysis ซ่ึงมีความสามารถสูงใน
การท านายฤทธ์ิตา้นมะเร็งในสัตวท์ดลองและมนุษย ์เป็นตน้ โครงการวิจยัน้ีประกอบด้วยโครงการวิจยัย่อย 6 
โครงการ ดงัน้ี โครงการวิจัยท่ี 1 แยก และจ าแนกราดินและราจากทะเล ตลอดจนตรวจสอบเช้ือราท่ีมีศกัยภาพใน
การสร้างสารออกฤทธ์ิต้านแบคทีเรีย ต้านมะเร็ง ลดไขมนัในเลือด และยบัย ั้งโปรตีนช่องทางผ่านคลอไรด์ 
TMEM16A และ CFTR ตลอดจนเช้ือราท่ีผลิตสารออกฤทธ์ิตา้นเช้ือราก่อโรคขา้วและยางพารา จ านวนอยา่งน้อย 
150 ไอโซเลต โครงการวิจัยท่ี 2 ศึกษาการยบัย ั้งการสร้าง biofilm ต่อเช้ือ MRSA, Pseudomonas aeruginosa 
และ/หรือ Acinetobacter baumannii และฤทธ์ิตา้น quorum sensing ของสารสกดั และทดสอบการเสริมฤทธ์ิ
ของสารสกดัจากโครงการที่ 1 ซ่ึงแสดงฤทธ์ิดีกบัยาฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาโรคติดเช้ือขา้งตน้ โครงการวิจัยท่ี 
3 แยกและวิเคราะห์โครงสร้างสารออกฤทธ์ิของราท่ีคดัเลือกซ่ึงไดจ้ากโครงการวิจยัท่ี 1 และราท่ีคดัเลือกแลว้จาก
งานวิจยัเดิม จ านวนอย่างน้อย 20 ไอโซเลต โครงการวิจัยท่ี 4 ศึกษาสภาวะการเพาะเล้ียงท่ีเหมาะสมส าหรับการ
เพิ่มผลผลิตสารลดไขมนัในเลือด lovastatin โดยราดิน Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178 เพื่อน าไปสู่การ
ผลิตระดบัอุตสาหกรรม นอกจากน้ีจะตรวจสอบความสามารถในการลดไขมนัในเลือดของอนุพนัธ์ lovastatin ท่ี
แยกได้จากการศึกษาน้ี ตลอดจนวิเคราะห์ transcriptome ของราเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงสายพันธ์ุ  
โครงการวิจัยท่ี 5 ศึกษาฤทธ์ิและกลไกการยบัย ั้งโปรตีนช่องทางผ่านคลอไรด์ TMEM16A และ CFTR ของสาร
ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติและอนุพนัธ์ท่ีได้จากการสังเคราะห์  โดยจะศึกษา zearalenone และอนุพนัธ์ท่ีได้จากการ
ดดัแปลงโครงสร้าง และคดัเลือกศึกษาสารผลิตภณัฑ์ธรรมชาติท่ีแยกไดจ้ากโครงการวิจยัท่ี 3 อีกดว้ย เพื่อทดสอบ
และศึกษากลไกการออกฤทธ์ิ ตา้นมะเร็ง ลดไขมนั การยบัย ั้ง TMEM16A และ CFTR ตลอดจนศึกษาศกัยภาพใน
สัตวท์ดลอง และโครงการวิจัยท่ี 6 สังเคราะห์สารตน้แบบซ่ึงแสดงฤทธ์ิชีวภาพขา้งตน้ ตลอดจนอนุพนัธ์ของสาร
ตน้แบบเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการออกฤทธ์ิ  โดยในระยะเร่ิมตน้มุ่งเนน้การปรับเปล่ียนโครงสร้างสารเพื่อพฒันาฤทธ์ิ
ตา้นมะเร็งเตา้นมและลดความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ และศึกษากลไกการออกฤทธ์ิ และอาจเพิ่มเติมการสังเคราะห์
สารตน้แบบท่ีจะแยกไดจ้ากโครงการวิจยัท่ี 3 ดว้ย ผลลพัธ์ของโครงการวิจยันอกเหนือจากการสร้างและพฒันา
องคค์วามรู้ใหม่ การพฒันาศกัยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางดา้นสารผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ และ
การใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยืน  ยงัเป็นการเพิ่มศกัยภาพและความเขม้แข็งของกลุ่มวิจยั
ใหส้ามารถขยายความร่วมมือกบันกัวจิยัในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหไ้ดส้ารตน้แบบซ่ึงสามารถ
น ามาพฒันาเป็นยาท่ีมีฤทธ์ิเฉพาะเจาะจงต่อไป กระบวนการผลิต lovastatin ท่ีให้ผลผลิตสูง และเช้ือราสายพนัธ์ุ



 

 

ใหม่ท่ีผลิตยา เป็นการช่วยลดการน าเขา้ยาจากต่างประเทศ ทั้งน้ีเพื่อสุขภาพอนามยัและการกินดีอยูดี่ของประชาชน
ชาวไทย  งานวจิยัน้ีจะมีส่วนส าคญัในการสร้างความย ัง่ยนืในการคน้หายาของประเทศไทย 
 


