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News & Notes:

การเดินทางไปเยี่ยมชม
ณ มหาว�ทยาลัยภาคี
ของ PERCH-CIC

การพัฒนานวัตกรรมจากงานว�จัย
ความรวมมือทางว�ชาการ
และผลงานว�จัยเดน

ขอแสดงความยินดี
กับอาจารยทุกทานที่ไดรับรางวัล
เชิดชูเกียรติในดานตางๆ

ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทาง
เคมี (PERCH-CIC) ในระยะการดำเนินงานที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563) ไดดำเนินกิจกรรม
การเดินทางไปเยี่ยมชม (site visit) ณ มหาว�ทยาลัยภาคีตางๆ ทั่วประเทศ เพ�่อพบปะ
สมาชิกและแชรประสบการณรว มกัน มหาว�ทยาลัยภาคีทเ่ี ดินทางไปเยีย่ มชมแลวประกอบ
ดวย มหาว�ทยาลัยมหิดล มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาว�ทยาลัยขอนแกน มหาว�ทยาลัยนเรศวร มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม มหาว�ทยาลัย
อุบลราชธานี มหาว�ทยาลัยเชียงใหม มหาว�ทยาลัยรามคำแหง และมหาว�ทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง และยังมีมหาว�ทยาลัยบูรพา และมหาว�ทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ซึง่ อยูร ะหวางการวางแผนเดินทางเขาเยีย่ มชมในลำดับตอไป ในกิจกรรมครัง้ นี้ ผูบ ร�หาร
มหาว�ทยาลัยภาคีไดใหการตอนรับและรวมหาร�อเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานและ
แนวทางสนับสนุนกิจกรรมของศูนยฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การเดินทางไปเยี่ยมชม (site visit) ณ มหาว�ทยาลัยภาคี
ของศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC)
เพ�่อสรางความเขาใจที่ดีรวมกันและเพ�่อใหการสนับสนุนการ
ดำเนินงานในดานตางๆของศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรม
ทางเคมี ในระยะการดำเนินงานที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
ศูนยฯ จ�งไดดำเนินกิจกรรมการเดินทางไปเยีย่ มชม (site visit)
ณ มหาว�ทยาลัยภาคีในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-กันยายน
2560 โดยคณะผูบ ร�หารของศูนยฯ นำโดย ศ.ดร. ว�ชยั ร�ว� ตระกูล
ผูอำนวยการ รศ.ดร. ชุติมา คูหากาญจน รองผูอำนวยการ
ผศ.ดร. พสิษฐ ภควัชรภาณุรัตน ผูชวยผูอำนวยการ และ
คุณอัจฉราวดี ถนอมเล็ก ผูจัดการสำนักงาน การเดินทาง
ในครั้งนี้ไดเขาพบปะพ�ดคุยกับคณาจารย นักว�จัย และผูชวย
ว�จยั ณ มหาว�ทยาลัยภาคี 10 แหง ประกอบดวย มหาว�ทยาลัย
มหิดล มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาว�ทยาลัยขอนแกน มหาว�ทยาลัยนเรศวร มหาว�ทยาลัย
มหาสารคาม มหาว�ทยาลัยอุบลราชธานี มหาว�ทยาลัยเชียงใหม
มหาว�ทยาลัยรามคำแหง และมหาว�ทยาลัยราชภัฏลำปาง
(มหาว�ทยาลัยบูรพา และมหาว�ทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา อยูในระหวางการวางแผนเดินทางเขาเยี่ยมชม
ในระยะตอไป)

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ผูบร�หารของมหาว�ทยาลัยภาคีไดใหการตอนรับและรวมปร�กษาเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงาน ตลอดจน
ใหการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของศูนยฯ ดวยดี ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีประเด็นจากการเขาเยี่ยมชมดังนี้
• มหาว�ทยาลัยภาคีแตละแหงใหการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยฯ และมีความรวมมือกันดวยดีมาโดยตลอด และ
ยืนยันใหการสนับสนุนตอไปทั้งทางดานว�ชาการแกคณาอาจารย และผูชวยว�จัยในสังกัด
• มีการหาร�อกับผูบร�หารในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายการใหทุนสนับสนุนผูชวยว�จัย และการเบิกจายเง�นรางวัลคาตีพ�มพ
ผลงานว�ชาการสำหรับคณาจารยและนักว�จัย
• มีความเห็นจากหลายฝายวาในการดำเนินงานที่ผานมา ศูนยฯ ไดดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไวดวยดีมาโดยตลอด
และมีสวนสำคัญในการสนับสนุนใหมหาว�ทยาลัยภาคีสามารถจัดการเร�ยนการสอนที่มีคุณภาพในระดับบัณฑิตศึกษา
หร�อแมกระทั่งหลักสูตรนานาชาติได
• ศูนยฯ ไดชวยเสร�มสรางความเขมแข็งทางว�ชาการใหแกคณาจารยและผูชวยว�จัย และสรางวัฒนธรรมการทำงานว�จัย
รวมกัน ซึ่งกอใหเกิดความรวมมือทางว�ชาการที่มีประสิทธิภาพ
• การไดรับการสนับสนุนเคร�่องมือว�ทยาศาสตรจากศูนยฯ มีประโยชนตอการทำว�จัยของคณาจารย และผูชวยว�จัยใน
ศูนยฯ อยางมาก ซึ่งก็ ไดจัดสรรใหเปนไปตามความจำเปนและการใชประโยชน
• มหาว�ทยาลัยภาคีจะพ�จารณารวมใหการสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกผูชวยว�จัยของศูนยฯ ในสังกัด
การดำเนินงานของศูนยฯ ไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากมหาว�ทยาลัยภาคีดวยดีมาโดยตลอด ทำใหศูนยฯ ไดรับ
ความไววางใจจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใหดำเนินการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
เพ�่อสรางความเขมแข็งทางว�ชาการและพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนในบร�บทของ Thailand 4.0 อีกทั้งยังไดรับความเชื่อมั่น
จากหนวยงานตางๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนงบประมาณสำหรับกิจกรรมและโครงการว�จัยที่สงเสร�ม
ความรวมมือทางว�ชาการทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ

1. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง ภาคว�ชาเคมี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล
ที่ไดรับรางวัลอาจารยดีเดนแหงชาติ ประจำป พ.ศ. 2560 สาขาว�ทยาศาสตรเทคโนโลยี จากสภาอาจารยมหาว�ทยาลัยแหงประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ศิวพร มีจ� สมิธ ภาคว�ชาเคมี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล
ที่ไดรับทุน Endeavour Executive Fellowship 2017 จากรัฐบาลออสเตรเลีย

3. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. จรูญ จักรมุณี ภาคว�ชาเคมี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยเชียงใหม
ที่ไดรับรางวัล FIA Award for Science ประจำป 2017 โดยมอบเหร�ยญรางวัลพรอมใบประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมว�ชาการนานาชาติ The 21st
International Conference on Flow Injection Analysis and Related Techniques (21st ICFIA) ซึ่งจัดข�้นระหวางวันที่ 3 – 8 กันยายน 2560
ณ เมือง Saint Petersburg ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
4. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. จารุภา ว�โยชน ภาคว�ชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาว�ทยาลัยนเรศวร และคณะ
ที่ไดรับรางวัล Salon International Des Inventions 2017, Genève, Switzerland

5. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. บุญเอก ยิ�งยงณรงคกุล ภาคว�ชาเคมี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
ไดรับรางวัล Innovation Award ในฐานะผูรวมว�จัย (Co-Inventor) จากผลงานนวัตกรรมรวมกับสถาบันความเปนเลิศทางดานผลิตภัณฑธรรมชาติ
มอ. บนเวทีระดับโลก ในงาน Brussels Innova Invention Exhibition ณ ประเทศรัสเซียระหวางวันที่ 19-21 พฤศจ�กายน 2558 โดย ORIGITEA
Institute of Health and Beauty
6. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. บูรภัทร อินทร�ยสังวรย ภาคว�ชาเคมี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยเชียงใหม
ที่ไดรับรางวัล นักว�ทยาศาสตรรุนใหม ประจำป 2560 จากมูลนิธิสงเสร�มว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ

7. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ชุติมา คูหากาญจน ภาคว�ชาเคมี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล
ที่ไดรับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย (สกว.)
และรางวัลอาจารยตัวอยาง ประจำป 2560 จากสภาคณาจารย มหาว�ทยาลัยมหิดล
8. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วุฒิชัย เอื้อว�ทยาศุภร ภาคว�ชาเคมี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล
ที่ไดรับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award ในสาขา Chemical and Pharmaceutical Sciences
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย (สกว.)
9. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. อภิสิฏฐ ศงสะเสน ภาคว�ชาเคมี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวดดานนวัตกรรมและสิ�งประดิษฐ ประจำป 2560 จากสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจางมหาว�ทยาลัย
แหงประเทศไทย จากงานว�จัยเร�่อง "ผลิตภัณฑหมักเนื้อสัตวสำหรับ อบ ป�งยาง ที่มีคุณสมบัติยับยั้งการกอตัวของสารกอกลายพันธุ”
และผลงานเร�่องเดียวกัน ไดรับรางวัลชมเชย Social Innovation Awards 2017 จากคณะสังคมศาสตร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ Eramus +
Programme of the European Union และ Southeast Asian Social Innovative Network และรางวัลโลประกาศเกียรติคุณอาจารยผูสอนดีเดนของ
ว�ทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจำป 2560
10. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. พงศธร อมรพ�ทักษสุข ภาคว�ชาเคมี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
ที่ไดรับการคัดเลือกผลงานดีเดนของมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ประจำป 2560
สาขาการแตงตำราผลงาน เคมีสถานะของแข็ง : โครงสรางและการตรวจสอบเบื้องตน

11. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ทว�ชัย อมรศักดิ์ชัย ภาคว�ชาเคมี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล
ที่ไดรับรางวัล อาจารยตัวอยาง ประจำป 2560 ระดับรองศาสตราจารยและศาสตราจารย จากสภาอาจารย คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล

12. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. พสิษฐ ภควัชรภาณุรัตน ภาคว�ชาเคมี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล
ที่ไดรับรางวัล อาจารยตัวอยาง ประจำป 2560 ระดับอาจารยและผูชวยศาสตราจารย จากสภาอาจารย คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล

13. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. นาว� กังวาลย ภาคว�ชาเคมี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยเชียงใหม
ที่ไดรับรางวัลนักว�จัยดีเดนรุนกลาง คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยเชียงใหม ประจำป 2560

14. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. กรธัช อุนนันกาศ ภาคว�ชาเคมี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยเชียงใหม
ที่ไดรับรางวัลบทความว�จัยดีเดนในวารสารนานาชาติ คา impact factor สูงสุด คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยเชียงใหม ประจำป 2560

15. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. นรารักษ หลีสกุล ภาคว�ชาเคมี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
ที่ไดรับรางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานทางว�ชาการในรูปแบบโปสเตอรเร�่อง “การพัฒนาการเร�ยนการสอนแบบผสมผสาน ระหวางการสอนแบบเชิงรุก
(active learning) และแบบตั้งรับ (passive learning)” ในการประชุมว�ชาการ The 5th PSU Education Conference “Instructional Design for
Autonomous Learners” ระหวางวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิร�ราชสมบัติครบ ๖๐ ป

การพัฒนานวัตกรรมจากงานว�จัย
โครงการว�จยั “การพัฒนาผลิตภัณฑคร�มและสเปรยจากสมุนไพรเถาเอ็นออน (Cryptolepis buchanani) สำหรับใชทาภายนอก
แกปวดเมื่อย ขอเสื่อม และบรรเทาอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย(Development of herbal topical cream and spray
for analgesic, anti-inflammatory, osteoarthritis (OA) and injury from exercise therapeutic indications)”
โดย รศ.ดร. ชุติมา คูหากาญจน และคณะ ภาคว�ชาเคมี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล ไดรับการสนับสนุนทุนว�จัย
Innovation Hub-Ageing Society: Translational Research จากที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
ในปจจ�บันตำรับน้ำมันที่ไดพัฒนาข�้นมาจากงานว�จัยนี้ ไดมีการจำหนายอยาง
เปนทางการ โดยโรงพยาบาลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
และเปนที่นิยมสำหรับประชากรทุกวัย และนักกีฬา โดยเฉพาะพวกที่เปนนักว��ง
และนักว��งมาราธอน ใชน้ำมันนี้เปน Recovery agent หลังจากว��งแลว 42
กิโลเมตร ทางโรงพยาบาลนอกจากจะจำหนายทั่วไปแลว ยังเปนยาที่ใชกับ
คนไขของโรงพยาบาลที่มีอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ และเขาเสื่อม โดยไมตอง
ใช Oral anti-inflammatory และ Oral NSAID drugs การดำเนินการของ
โครงการในขณะนี ้ ได ท ำงานร ว มกั บ ภาคเอกชน โดยทางภาคเอกชนได
ดำเนิ น การสำรวจความต อ งการของตลาด (Market need) ซึ ่ ง มี ค วาม
ตองการอยูแลว วัตถุประสงคของโครงการนี้คือเพ�่อการพัฒนาตอยอดให
เป น Second Generation Product โดยการปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ (First
Generation Product) ที่มีการใชอยูแลว โดยที่มี Proofs of efficacy และ
Effective clinical manifestation ใหเกิดการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากข�้นตามที่ ไดกลาวแลว และหลังจากที่มีการปรับปรุงผลิตภัณฑเปนที่
เร�ยบรอยแลว จะไดมีการทำการควบคุมคุณภาพ (Quality control) และ การ
ทดสอบทางคลินิก (Clinical trial) เพ��มเติม
เมื่อไมนานมานี้ ตนแบบผลิตภัณฑที่ได “Entanoids” ไดรับรางวัลเหร�ยญเง�น
จากการเขารวมประกวดในงาน 42th International Invention Show and 13th
Invention and Prototype Show and Student Business Plan Competition
ระหวางวันที่ 9-11 พฤศจ�กายน2560 ณ เมือง Osijek ประเทศโครเอเชีย

การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ

โครงการเคร�อขายว�จัยนานาชาติ “ความรวมมือทางการว�จัยระหวางประเทศไทย สว�เดน และฝรั่งเศส ดานนวัตกรรมทางเคมี
ของผลิตภัณฑธรรมชาติ” โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย ระหวางป พ.ศ. 2558-2560 รวมกับ Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS)-Projet International de Cooperation Scientifique (PICS) และ โครงการว�จัย
“Innovation in Organic Synthesis (ISOg)” ภายใตความรวมมือดานอุดมศึกษาและการว�จัยระหวางไทย-ฝรั่งเศส ประจำป
พ.ศ. 2560-2561 นักว�จยั ในโครงการจำนวน 5 คน และ นักศึกษา 1 คน ไดเดินทางไป École Polytechnique ประเทศฝรัง่ เศส
ระหวางวันที่ 22 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ในการนี้ ศาสตราจารย ดร. ว�ชัย ร��วตระกูล ศาสตราจารย ดร. มนัส พรหมโคตร
ไดรับเชิญไปใหการบรรยาย “Frémy and Darzens Lectures – Thai – French
Symposium” ที่ École Polytechnique ประเทศฝรั่งเศส โดยทั้งสองทานไดรับ
มอบเหร�ยญรางวัลอันทรงเกียรติคอื “Darzens Lecturer” และ “Frémy Lecturer”
ตามลำดับ และ รองศาสตราจารย ดร. ชุติมา คูหากาญจน ผูชวยศาสตราจารย
ดร. ดรุณี สูร กั รัมย ดร. ปวเรศร เหลียววนวัฒน และ นายจตุพร มีศลิ ป นักศึกษา
ปร�ญญาเอกโครงการทุนเร�ยนดี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล ไดรวม
บรรยายในการประชุม “Thailand France Workshop II: Innovative Synthetic
Methods and Applications” ที่ ENSTA ParisTech ประเทศฝรั่งเศส อนึ่ง
กิจกรรมทีส่ ำคัญคือการประชุมเพ�อ่ ปร�กษางานว�จยั ของโครงการปจจ�บนั และหาร�อ
ถึงแนวทางของโครงการความรวมมือดานการว�จยั ในอนาคตกับนักว�จยั ของ École
Polytechnique ได แ ก Professor Samir Z. Zard, Professor Yvan Six,
Professor Laurent El Kaim, Professor. Bastien Nay, Dr. Alexis
Archambeau และ Dr. Sébastien Prévost

งานว�จัยเดน

ในชวงเวลาทีผ
่ า นมานี้ นักวิจยั ของศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี มีการเผยแพรผลงานวิจยั คุณภาพ
ออกมาอยางตอเน�อง และเปนที่นายินดีวา มีงานจำนวนไมนอยที่ ไดรับการตีพิมพ ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ชั้นแนวหนา หัวขอผลงานวิจัยขางลางนี้เปนงานที่เพิ่มเติมจากฉบับกอนๆ ที่ ไดรับการตีพิมพ ในวารสารที่มี
impact factor ประมาณ 4.0 หรือมากกวา
“Pyrrolidinyl PNA polypyrrole/silver nanofoam electrode as a novel label-free electrochemical miRNA-21 biosensor”
Biosens. Bioelectron. 102 (2018) 217–225. (IF = 7.780, Apr 15, 2018)
T. Kangkamano, A. Numnuam, W. Limbut, P. Kanatharana, T. Vilaivan, and P. Thavarungkul.
“Three-dimensional organometallic thallium(I) supramolecular polymer nanostructures synthesized
with sonochemical process”
Ultason. Sonochem. 41 (2018) 11–16. (IF = 4.218, Mar 2018)
M. Moeinian, K. Akhbari, J. Boonmak, and S. Youngme.
“Low temperature preparation of oxygen-deficient tin dioxide nanocrystals and a role of oxygen vacancy
in photocatalytic activity improvement”
J. Colloid Interface Sci. 512 (2018) 105–114. (IF = 4.233, Feb 15, 2018)
S. Anuchai, S. Phanichphant, D. Tantraviwat, P. Pluengphon, T. Bovornratanaraks, and B. Inceesungvorn.

การพัฒนานวัตกรรมจากงานว�จัย
โครงการว�จัย “การพัฒนาผลิตภัณฑคร�มจากสมุนไพรเคร�อปลอก (Ventilago harmandiana Pierre) สำหรับใชทาภายนอก
เพ�อ่ ลดอาการอาการอักเสบและรักษาบาดแผล (Topical anti-inflammatory cream)”
โดย ผศ.ดร. ดรุณี สูรักรัมย และคณะ ภาคว�ชาเคมี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดลไดรับการสนับสนุนทุนว�จัย
Innovation Hub – Ageing Society: Translational Research จากที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
สมุนไพรเคร�อปลอก (Ventilago harmandiana Pierre) เปนพ�ช endemic ของประเทศไทย จากการทำ ethnomedical studies ของคณะผูว�จัย
พบวามีคุณสมบัติทางยาไทย (Traditional medicines) ในการแกโรคเบาหวาน โรคเกล็ดเง�น แผลพ�พอง ลดการอักเสบของผิวหนัง โดยเฉพาะแผล
เร�้อรัง ผลจากการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบ ทำใหคณะผูว�จัยไดทำการศึกษาองคประกอบทางชีวภาพที่เปนสารบร�สุทธิ์ และยังได
สังเคราะห (total synthesis) ของสารสำคัญที่มีฤทธิ์บางตัว
การดำเนินการของโครงการในขณะนี้ จะทำงานรวมกับภาคเอกชนเพ�่อพัฒนาตอยอดใหเปนผลิตภัณฑเพ�่อใหเกิดการใชงานไดอยางสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากข�้น และหลังจากที่มีการสรางผลิตภัณฑเปนที่เร�ยบรอยแลว จะไดมีการทำการควบคุมคุณภาพ (quality control) และ การทดสอบ
ทางคลินิก (clinical trial) ตอไป

ผศ.ดร. พ�ฒินันท มีเผาพันธ และ ผศ.ดร. ว�นิตา บุณโยดม
สังกัดภาคว�ชาเคมี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยเชียงใหม
รวมดวย Dr. Robert Molloy ไดรับสิทธิบัตรสหรัฐอเมร�กา
(United States Patent) จากผลงาน “Process for the
Preparation of Liquid Tin(II) Alkoxides” ซึ ่ ง ได ร ั บ การ
จดทะเบี ย นสิ ท ธิ บ ั ต รเลขที ่ US 9,637,507 B2 ลงวั น ที ่
2 พฤษภาคม 2560

ดร.จักร�นทร ศร�ว�ไล สังกัดภาคว�ชาว�ทยาศาสตรเภสัชกรรม คณะ
เภสัชศาสตร มหาว�ทยาลัยพะเยา (ผูชวยว�จัยศูนยความเปนเลิศดาน
นวัตกรรมทางเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาว�ทยาลัยนเรศวร ในทีป่ ร�กษา
ของ รศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท) ศึกษาฤทธิ์ของ “วานมหาเมฆ” ใน
การยับยั้งการเจร�ญของขนรักแร โดยพัฒนาโรลออนสำหรับชะลอการ
เจร�ญของขนรักแร ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพในเชิงคลินิกใน
อาสาสมัครหญิง 30 คน ทั้งศึกษาแบบสุมและควบคุมดวยยาหลอก
พบวาอัตราการเจร�ญของขนรักแรลดลงอยางมีนัยสำคัญหลังจากใช
ผลิตภัณฑ ไป 4 สัปดาหเมือ่ เทียบกับยาหลอก ซึง่ ถือวาไดผลดีเกินคาด
สามารถลดการเกิดขนที่รักแร ไดเปนอยางดีอีกดวย
ดร.จักร�นทร ศร�ว�ไล นักว�จัย กลาววา งานว�จัยนี้ มีคณะทีมงานคอน
ขางมาก ทำการว�จยั เปนระยะเวลา 10 ป ตัง้ แตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา
ผลิตภัณฑที่พัฒนามานี้ เปนผลิตภัณฑที่กระตุนการเจร�ญของผมแต
นำมาทารักแรเปนผลิตภัณฑระงับการเจร�ญของขน ผลิตภัณฑนี้จะมี
ประโยชนอยางมากตอเกษตรกร โดยเฉพาะอยางยิง� เมือ่ มีการถายทอด
องคความรู ไปสูภาคเอกชนแลว อาจกอใหเกิดการตอยอดที่จะนำไปสู
การสงเสร�มการเพาะปลูกในอนาคตไดตอไป

รศ.ดร. สุกัญญา มหาธีรานนท และคณะ สังกัดภาคว�ชาเคมี
คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยเชียงใหม ไดรบั การจดอนุสทิ ธิบตั ร
เลขที่ 12838 เร�่อง “กรรมว�ธีการสกัดสารแอนโทไซยานินและ
สารประกอบฟ�นอลิกจากขาวที่มีสีดำ และผลิตภัณฑดังกลาว”
ออกให ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

งานว�จัยเดน

“Pyrrolidinyl PNA polypyrrole/silver nanofoam electrode as a novel label-free electrochemical miRNA-21 biosensor”
Biosens. Bioelectron. 102 (2018) 217–225. (IF = 7.780, Apr 15, 2018)
T. Kangkamano, A. Numnuam, W. Limbut, P. Kanatharana, T. Vilaivan, and P. Thavarungkul.
“Gold nanorods enhanced resonance Rayleigh scattering for detection of Hg2+ by in-situ mixing
with single-stranded DNA”
Sens. Actuator B–Chem. 255 (2018) 836–842. (IF = 5.401, Feb 2018)
S. Ngernpimai, P. Matulakun, S. Teerasong, T. Puangmali, A. Kopwitthaya, S. Kanokmedhakul, D. Sangiamdee, and A. Chompoosor.
“Development of flow systems incorporating membraneless vaporization units and flow-through contactless
conductivity detector for determination of dissolved ammonium and sulfide in canal water”
Talanta 177 (2018) 34–40. (IF = 4.162, Jan 15, 2018)
W. Alahmad, T. Pluangklang, T. Mantim, V. Cerdà, P. Wilairat, N. Ratanawimarnwong, and D. Nacapricha.
“Exploiting an automated microfluidic hydrodynamic sequential injection system for determination of phosphate”
Talanta 177 (2018) 77–85. (IF = 4.162, Jan 15, 2018)
W. Khongpet, S. Pencharee, C. Puangpila, S. Kradtap Hartwell, S. Lapanantnoppakhun, and J. Jakmunee.
“A simple solvent based microextraction for high performance liquid chromatographic analysis of aflatoxins in rice samples”
Talanta 176 (2018) 172–177. (IF = 4.162, Jan 1, 2018)
S. Somsubsin, K. Seebunrueng, S. Boonchiangma, and S. Srijaranai.
“A facile optosensing protocol based on molecularly imprinted polymer coated on CdTe quantum dots for highly
sensitive and selective amoxicillin detection”
Sens. Actuator B–Chem. 254 (2018) 255–263. (IF = 5.401, 2018)
K. Chullasat, P. Nurerk, P. Kanatharana, F. Davis, and O. Bunkoed.
“Non-cytotoxic hybrid bioscaffolds of chitosan-silica: sol-gel synthesis, characterization and proposed application”
Carbohydr. Polym. 178 (2017) 190–199. (IF = 4.811, Dec 15, 2017)
A. Pipattanawarothai, C. Suksai, K. Srisook, and T. Trakulsujaritchok.
“Hydrophilic and cell-penetrable pyrrolidinyl peptide nucleic acid via post-synthetic modification with hydrophilic side chains”
Bioconjugate Chem. 28 (2017) 2284–2292. (IF = 4.818, Sept 20, 2017)
H. Pansuwan, B. Ditmangklo, C. Vilaivan, B. Jiangchareon, P. Pan-In, S. Wanichwecharungruang, T. Palaga, T. Nuanyai, C. Suparpprom,
and T. Vilaivan.
“A polypyrrole-chitosan cryogel stir-bead micro-solid phase extractor for the determination of phthalate esters
in contact lenses storage solutions and in artificial saliva in contact with baby teethers”
Anal. Chim. Acta 985 (2017) 69–78. (IF = 4.950, Sept 8, 2017)
F. Makkliang, P. Kanatharana, P. Thavarungkul, and C. Thammakhet-Buranachai.
“A preparation of homogeneous distribution of palladium nanoparticle on poly (acrylic acid)-functionalized graphene
oxide modified electrode for formalin oxidation”
Electrochim. Acta 247 (2017) 229–240. (IF = 4.798, Sept 1, 2017)
S. Kongkaew, P. Kanatharana, P. Thavarungkul, and W. Limbut.
“Kinetic selectivity and thermodynamic features of competitive imine formation in dynamic covalent chemistry”
Chem.–Eur. J. 23 (2017) 11108–11118. (IF = 5.317, Aug 16, 2017)
S. Kulchat, M.N. Chaur, and J.-M. Lehn.
“Approach to the synthesis of 2,3-disubstituted-3H-quinazolin-4-ones mediated by Ph3P-I2”
J. Org. Chem. 82 (2017) 8058–8066. (IF = 4.849, Aug 4, 2017)
W. Phakhodee, S. Wangngae, and M. Pattarawarapan.

½†ÒÂ¨Ñ´·Ó PERCH-CIC Newsletter ¼ÙÍŒ Ó¹ÇÂ¡ÒÃ: È.´Ã. ÇÔªÂÑ ÃÔÇé µÃÐ¡ÙÅ ÃÍ§¼ÙÍŒ Ó¹ÇÂ¡ÒÃ: È.´Ã. Á¹ÑÊ ¾ÃËÁâ¤µÃ ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ: ¼È.´Ã. ¾ÊÔÉ° À¤ÇÑªÃÀÒ³ØÃµÑ ¹
¼ÙŒª‹ÇÂºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ: ¤Ø³ÍÑ¨©ÃÒÇ´Õ ¶¹ÍÁàÅç¡ ½†ÒÂÈÔÅ»ŠáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¾ÔÁ¾: ¤Ø³¡ÄÉ¡Ã ÃÍ´ªŒÒ§à¼×èÍ¹ áÅÐ¤Ø³ÍÁÃà·¾ ÊØÃÔÂÑ¹µ Ê¹ã¨µÔ´µ‹ÍÊ‹§¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐÁÒä´Œ·Õè:
ÈÙ¹Â¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ´ŒÒ¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·Ò§à¤ÁÕ (PERCH-CIC) ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 6 à¢µÃÒªà·ÇÕ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 Email: pasit.pk@gmail.com Website: www.perch-cic.org

