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วัตถุประสงค์หลักของแผนบูรณาการ

1. ค้นหาสารออกฤทธิ์เพื่อพัฒนาเป็นยาและระบบน าส่ง

2. พัฒนาวัสดุทางการแพทย์

3. สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. เทคโนโลยีคลื่นสมองในผู้สูงอายุ



ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
1. การพัฒนาก าลังคนระดับปริญญาโท เอก และ

หลังปริญญาเอก 

2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน

3. ต้นแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการขึ้น
ทะเบียนและจดสิทธิบัตร

4. องค์ความรู้ใหม่และการตีพิมพ์เผยแพร่

5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ



Sildenafil micelles 

In vivo human study

Bioactivity test 
in blood vessel

MDI System
Stability Test

In vivo animal study

Sildenafil Lung Delivery

Amphotericin B for Lung Fungal Infection
Amphotericin B
Liquid Crystal

Bioactivity Test
Safety and Toxicity Test

Stability Test In vivo human studyIn vivo animal study

Anti-tuberculosis
Proliposome

In vitro aerosol
characterization Bioactivity Test

In vivo animal study

Phagocytosis
Clinical Trial 
phase I and II

Anti-Tuberculosis Aerosols

การวิจัยและพัฒนายาครบวงจร





In vitro release of A) piroxicam and B) diclofenac acid from the oil, 3 wt% 

HSA, and oil (HSA/oil) and 3 wt% HSA, 4 wt% ethanol and oil 

(HSA/EtOH/oil) at 37 ºC.

Cell viability of 18PF, 20PF, PF/0.1TSX and PF/0.1TSX/MTN 

extractables on MC3T3-E1 (n = 3 per group; *p < 0.001)

In vitro release of MTN at 37 °C from gels prepared from 18PF 

solution, 20PF solution, 18PF/0.1TSX co-solution and 20PF/0.1TSX 

co-solution containing 5 wt% MTN (mean ± SD, n = 3)

Docked poses of SDCS (a) and AmB in their respective sites of HSA. The SDCS and 

AmBmolecules are depicted in ‘ball and stick’ representation. However, for visual clarity, the ball 

scale ofAmB (b) has been reduced. The protein residues are depicted in grey sticks except the 

atomsinvolved in salt bridge formation. The hydrophilic interactions are depicted asmagenta lines. 

In panel (b) only hydrogen bonds with the backbone atoms of the protein residues are depicted.



ท่อหายใจที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโน
เพื่อยับยั้งเชื้อและไบโอฟิล์ม

โปรตีนดัดแปลงอินเตอร์ลิวคิน-18 เสถียรภาพ
สูงในการยับยั้งมะเร็ง

น้ ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพเทยีบเทา่ AVAGARD

เฝือกยืดหยุ่นจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก

ศ.ดร.  ศุภยางค์  วรวุฒิคุณชัย และ คณะ

การวิจัยและพัฒนาสารส าคัญทางยาและวัสดุทางการแพทย์



Development of prototype probiotic liposomes cream for cosmeceutical 

product 

Active 

solution

Active liposomes

การพัฒนาต้นแบบเวชส าอาง

รศ. ดร. ภญ.  ธนภร  อ านวยกิจ และคณะ



Glass ionomer 
cement (GIC)

Chitosan Albumin TCTP (active protein)TCP

BIOGIC

Bone cement

Activate bone

Activate bone integration with 
implant material

Repair root resorption

Subliming before dental restoration Guided tissue regeneration for hard dental tissue

Dental applicationsMedical applications

การตอบสนองระดับเซลล์ต่อไคโตแซนกลาสไอโอโนเมอร์

รศ. ดร.  ทพญ.  อุรีพร  เล็กกัต และคณะ



รศ. ดร. ทพญ. ศรีสุรางค์  สุทธปรียาศรี และ คณะ

วิศวกรรมเนื้อเยื่อเพ่ือการรักษารอยวิการกระดูกบริเวณกะโหลกศีรษะ ใบหน้าและขากรรไกร



Stromal 
vascular 

fraction(SVF)

+

Magnetic field

Seeding 

the cells 

into the 
scaffolds

8-mm Calvarial Defect

CD271 

MicroBead

• Evaluating Cell 
Proliferation and 
Differentiation in 
vitro

Cell 
culture

PCL-30%BCP 
scaffold

Implanting the 

cell-scaffold 

constructs in 
rat’s calvarium

Evaluating new bone formation in vivo 
• Micro-CT analysis
• Histological analysis

CD271 

positive 

stem 

cells 

retained 

in the 
column

Harvesting fat tissue from 

Buccal Fat pads during  
orthognathic surgeries

ผศ. ดร. ทพ. ณัฐวุฒิ  เทือกสุบรรณ

การสเต็มเซลล์ร่วมกับโครงร่างชนิดสลายตัวได้ส าหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อและกระดูก



ผศ. ดร. ทพญ.  สุพัชรินทร์  พิวัฒน์  และ คณะ

การพัฒนาโพรไบโอติก
และพรีไบโอติกเพื่อ
ป้องกันโรคเหงือกอักเสบ
และปริทันต์อักเสบ



ต่อต่อ

การเคลือบผิวด้วยวัสดุนาโนส าหรับยึดตรึงกระดูก

ดร. ภญ. สรชา ธรรมภิวัฒนา



Research Unit for EEG Biomarkers of Neuronal 
diseases

Identification of age-related pattern

Screening high risk of dementia

Smartphone application

Plan to visit and distribute to….

6 Regional Health Promoting 
Center (in Hatyai)

EEG recording

รศ. ดร. เอกสิทธ์ิ  กุมารสิทธิ์  และ คณะ



การพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผศ.  ดร.  ภก. ภาณุพงศ์  พุทธรักษ์ และ คณะ
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