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รายละเอยีดการประดษิฐ 

1.ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ 

อนุภาคนาโนโพลีเมอร ชนิดโพลีดีแอลแลคไตดโคไกลโคไลด (PLGA) ท่ีบรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา 

(Pleurotus sajor-caju) ในการใชเปนสารเสริมภูมิคุมกันและเพ่ือการผลิตวัคซีน 5 

2.สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ 

ภูมิคุมกันวิทยา, วิทยาศาสตรการแพทย และเทคนิคการแพทย 

3. ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ 

เห็ดนางฟา มีชื่อทางวิทยาศาตรวา Pleurotus sajor-caju เปนเห็ดท่ีสามารถนํามารับประทานได พบ

มากในเขตรอนชื้น ซ่ึงเห็ดเหลานี้มักเปนเห็ดทางการแพทยท่ีมีมีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกัน (Immunomodulatory) 10 

เนื่องจากมีสารโพลีแซคคาไรดซ่ึงพบไดในไวรัสจําพวกรา และสวนใหญจะพบเปนสารจําพวกเบตากลูแคนและอัล

ฟากลูแคน (β- and α-glucans) (1) ซ่ึงสารโพลีแซคคาไรดท่ีพบในเห็ดนางฟานี้ มีรายงานพบวาสามารถกระตุน

ระบบภูมิคุมกันได โดยมีฤทธิ์กระตุนเม็ดเลือดขาวชนิด  helper T cells และเพ่ิมจํานวน CD4+/CD8+ T-cells 

(2) จึงมีการใชสารนี้เปนสารเสริมภูมิคุมกันรวมกับโปรตีนหรือเปปไทดท่ีใชเปนวัคซีน (2). 

เนื่องการผลิตวัคซีนชนิดเปปไทดจากเชื้อไวรัสมีขอเสียคือ โปรตีนจะเสียสภาพงายและมีความเปน15 

แอนติเจนต่ํา จึงทําใหวัคซีนชนิดเปปไทดมีประสิทธิภาพท่ีต่ําลงไดงาย (3)  ดังนั้นในการพัฒนาวัคซีนจึงควรพัฒนา

ระบบนําสงวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในปจจุบันสารโพลีเมอร Poly D, L lactide-co-glycolide (PLGA) เปนโพลี

เมอรชนิดยอยสลายได ไดมีการนํามาประยุกตใชในระบบนําสงวัคซีนและพบวามีประสิทธิภาพท่ีดีในการรักษา

สภาพโปรตีนแอนติเจนและชวยใหเกิดการนําเสนอแอนติเจนท่ีดียิ่งข้ึน เนื่องจากอนุภาค PLGA จะชวยเสริม

โครงสรางของเปปไทดใหจับกับอนุภาค จึงทําใหวัคซีนชนิดเปปไทดมีโครงสรางเปนอนุภาคท่ีคลายคลึงเชื้อจุลชีพใน20 

ธรรมชาติมากยิ่งข้ึน และทําใหเซลลฟาโกไซต (phagocytes) มาจับกินอนุภาคของโปรตีนแอนติเจนไดมากข้ึน จึง

เปนการปรับปรุงความเปนแอนติเจนของวัคซีนชนิดเปปไทด (4) (5)  

อยางไรก็ตามเนื่องจากอนุภาคนาโนชนิด PLGA ท่ีนํามาใชในงานวัคซีนนั้นยังไมมีรายงานท่ีแนชัดสําหรับ

การเพ่ิมจํานวนท้ัง helper T-cells และ cytotoxic T-cells (CD4+/CD8+ T-cells) ท่ีชวยกําจัดเซลลท่ีติดเชื้อ 
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ไวรัสและเซลลมะเร็ง (6) (7) ดังนั้นควรมีการเพ่ิมสารเสริมภูมิคุมกันท่ีสามารถเพ่ิมจํานวนไดท้ัง helper T-cells 

และ cytotoxic T-cells  



 

ดังนั้นในการประดิษฐนี้ จึงไดพัฒนาอนุภาคนาโนโพลีเมอร ชนิดโพลีดีแอลแลคไตดโคไกลโคไลด (poly D, 

L lactide-co-glycolide nanoparticles) หรือ อนุภาค PLGA ท่ีบรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา 

(Pleurotus sajor-caju) โดยใชเทคนิค encapsulation แบบ double emulsion (water-in-oil-in-water) ใน30 

การใชเปนสารเสริมภูมิคุมกัน (adjuvant) และเพ่ือการผลิตวัคซีน ซ่ึงพบวามีฤทธิ์เปน adjuvant ท่ีดี เม่ือนํา 

adjuvant ชนิดนี้มาฉีดกระตุนสัตวทดลองรวมกับวัคซีนชนิดเปปไทดของไวรัสพบวาสามารถกระตุนการเพ่ิม

จํานวนเซลลในระบบภูมิคุมกันไดดีและเปนการสรางเสริมภูมิคุมกันท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเพ่ิมระดับของ 

แอนติบอดีตอไวรัสและเพ่ิมจํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด T-lymphocytes  (CD4+/CD8+ T-cells) ในหนูทดลองได

มากกวาการฉีดกระตุนดวยวัคซีนชนิดเปปไทดของไวรัสท่ีฉีดรวมกับอนุภาคนาโนชนิด PLGA เพียงอยางเดียว 35 

โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพ่ิมจํานวนท้ัง helper T-cellsและ  cytotoxicT-cells ท่ีชวยกําจัดเซลลท่ี

ติดเชื้อไวรัสและเซลลมะเร็ง 
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4. ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ 

 การประดิษฐนี้มุงเนนผลิต อนุภาคนาโนโพลีเมอร ชนิดโพลีดีแอลแลคไตดโคไกลโคไลด (poly D, L lactide-co-65 

glycolide nanoparticles) หรือ PLGA ท่ีบรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา (Pleurotus sajor-caju) โดย

ใชเทคนิค encapsulation แบบ double emulsion (water-in-oil-in-water) เพ่ือการใชเปนสารเสริมภูมิคุมกัน

หรือ adjuvant และเพ่ือใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพของวัคซีน 
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5. การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ 

งานดานเคมี 

1. การสกัดสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา 

นําเห็ดนางฟา (Pleurotus sajor-caju) มาสับและบดใหละเอียดจากนั้นนํามาตมดวยน้ํารอนและใชการสกัดดวย75 

เทคนิค Percolation and Soxhlet techniques (2) จากนั้นนําสารสกัดท่ีไดมาแชแข็งแลวทําการระเหยแหงให

เปนผง แลวนํามาละลายใน carboxymethylcellulose เม่ือตองการใช [(2)  

2. การสังเคราะหอนุภาค PLGA และ อนุภาค PLGA ท่ีบรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา 

การเตรียมอนุภาค PLGA โดยนําสารโพลีเมอร PLGA  (poly D, L lactide-co-glycolide) มาละลายในสาร 

Dimethyl sulfoxide (DMSO) จากนั้นทําการข้ึนรูปดวยเทคนิค double emulsion (water-in-oil-in-water) 80 

(8) โดยการเตรียมอนุภาค PLGA ท่ีบรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา ดวยการนําสารละลายโพลีแซคคาไรด

จากขอ 1  มาละลายในน้ําปราศจากไอออน จะไดสารละลาย internal water phase จากนั้นนําไปเติมลงใน

สารละลาย PLGA ซ่ึงเปนสารละลาย organic phase จะไดสารละลาย double emulsion (water-in-oil-in-

water) แลวนําไปยิงดวยคลื่นอัลตราโซนิคเพ่ือใหโมเลกุลของสารนั้นแยกออกเปนสวน ๆ (sonication) และทําให

เปนเนื้อเดียวกัน (homogenization) โดยเติมลงในสารละลาย Poloxamer 188 (F68) solution (external 85 

water phase)  ตามดวยการใช probe ท่ียิงดวยคลื่นอัลตราโซนิคเพ่ือใหโมเลกุลของสารนั้นแยกออกเปนสวน ๆ 

(probe sonication) จากนั้นทําการระเหยตัวทําละลายเคมีอินทรียออกไป โดยควบคุมอุณภูมิท่ี 55 องศา

เซลเซียส แลวทําการเก็บอนุภาคนาโนท่ีสังเคราะหได (8). 

3. การทดสอบคุณสมบัติของอนุภาค PLGA และ อนุภาค PLGA ท่ีบรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา 

การวัดขนาดของอนุภาค PLGA และ อนุภาค PLGA ท่ีบรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา โดยการ90 

นําอนุภาคมาเจือจางใหเปนสารแขวนลอยในน้ําปราศจากไอออน จากนั้นทําการ ultrasonication ท่ีอุณหภูมิหอง

กอนการทดสอบ จากนั้นนํามาวัดขนาดดวยเครื่อง Malvern Mastersizer 2000 พบวา อนุภาค PLGA และ 

อนุภาค PLGA ท่ีบรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา มีขนาด 532.88 และ 679.73 nm ตามลําดับ (รูปท่ี 1).  
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และมีคา Polydispersion (PDI) ท่ี 0.232  และ 0.486 จากนั้นนําอนุภาค PLGA ท่ีบรรจุสารโพลีแซคคาไรดจาก95 

เห็ดนางฟามาทดสอบสารเบตากลูแคนดวยชุดทดสอบสําเร็จรูป (ß - glucan kit) พบวาในอนุภาคนาโนมีสารโพลี

แซคคาไรดท่ีตองการ 



 

4. การวัดระดับแอนติบอดีและจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล (CD4+, CD8+ T-cell) 

หนูทดลองไดแบงเปนสี่กลุมๆละ สามตัวโดยกลุมท่ีหนึ่งไดรับสารละลายน้ําเกลือ (Normal Saline) กลุมท่ี

สองไดรับวัคซีนแบบโปรตีนจากไวรัส กลุมท่ีสามไดรับอนุภาค PLGA และวัคซีนแบบโปรตีนจากไวรัส กลุมท่ีสี่ไดรับ100 

อนุภาค PLGA ท่ีบรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟาและวัคซีนแบบโปรตีนจากไวรัส  เม่ือครบหนึ่งเดือนไดทํา

การเจาะเลือดจากหนูทดลองแลวนําไปตรวจวัดจํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4+ และ CD8+ T-cell surface 

marker โดยเทคนิค flow cytometer และนําสวนของซีรัมมาตรวจวัดระดับแอนติบอดีดวยเทคนิค mice serum 

โดยเทคนิค Indirect ELISA ผลการทดลองพบวา อนุภาค PLGA ท่ีบรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟาเม่ือฉีด

รวมกับวัคซีนแบบโปรตีนจากไวรัส  สามารถเพ่ิมระดับของแอนติบอดีตอไวรัสและจํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด T- 105 

lymphocytes (CD4+/CD8+ T-cells) ในหนูทดลองไดมากกวาการฉีดกระตุนดวยวัคซีนชนิดเปปไทดของไวรัสท่ี

ฉีดรวมกับอนุภาคนาโนชนิด PLGA เพียงอยางเดียว 

6. คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ  

รูปที่ 1 แสดงถึง การวัดขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค PLGA  (A) และ อนุภาค PLGA  ท่ีบรรจุสารโพลี

แซคคาไรดจากเห็ดนางฟา (B) 110 

รูปที่ 2 คือ การวัดปริมาณสารสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟาท่ีบรรจุในอนุภาค PLGA  ดวยเทคนิค 

encapsulation  

รูปที่ 3 การวัดระดับแอนติบอดีของหนูทดลองโดยเทคนิค Indirect ELISA. ท่ีไดรับการฉีดกระตุนดวย อนุภาค 

PLGA และ อนุภาค PLGA  ท่ีบรรจุและสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟารวมกับโปรตีนจากไวรัส 

รูปที่ 4 การวัดระดับ CD4+ และCD8+ T cells โดยเทคนิค flow cytometry ในหนูทดลองท่ีไดรับการฉีดกระตุน115 

ดวย อนุภาค PLGA  และ อนุภาค PLGA  ท่ีบรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา โดยฉีดรวมกับโปรตีนจาก

ไวรัส 
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7. วิธีการประดิษฐที่ดีที่สุด 120 

ดังท่ีกลาวไวแลวในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ 
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บทสรปุการประดิษฐ 

อนุภาคนาโนชนิด poly D, L lactide-co-glycolide nanoparticles (PLGA) ท่ีมีลักษณะเฉพาะคือดานในของ125 

อนุภาคจะมีการบรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา (Pleurotus sajor-caju) ในการบรรจุสารโพลีแซคคาไรด

จากเห็ดนางฟานี้มีคุณสมบัติสารเสริมภูมิคุมกันหรือ adjuvant สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของวัคซีนได โดย

สามารถเพ่ิมการกระตุนระบบภูมิคุมกันไดท้ังในระบบภูมิคุมกันดานสารน้ําและระบบภูมิคุมกันดานเซลล จึง

สามารถนํามาใชเพ่ือการผลิตวัคซีนหรือใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของวัคซีน 

130 
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ขอถือสทิธ ิ

1.อนุภาคนาโนโพลีเมอร ชนิดโพลีดีแอลแลคไตดโคไกลโคไลด  (PLGA) ท่ีมีลักษณะเฉพาะคือดานในของอนุภาคจะ

มีการบรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา (Pleurotus sajor-caju)  

 135 

2.อนุภาคนาโนโพลีเมอร ชนิดโพลีดีแอลแลคไตดโคไกลโคไลด (PLGA) ท่ีบรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา 

(Pleurotus sajor-caju) ตามขอถือสิทธิ 1 หรือ 2 เพ่ือการผลิตวัคซีนหรือใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของวัคซีน 

 

3.อนุภาคนาโนโพลีเมอร ชนิดโพลีดีแอลแลคไตดโคไกลโคไลด (PLGA) ท่ีบรรจุสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดนางฟา 

(Pleurotus sajor-caju) ตามขอถือสิทธิ 1 เพ่ือการใชเปนสารเสริมภูมิคุมกันหรือ adjuvant 140 

 



 

หนาท่ี 9 ของจํานวน 12 หนา 

รูปที่ 1 

 145 

 

 

 



 

หนาท่ี 10 ของจํานวน 11 หนา 150 

รูปที่ 2 
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หนาท่ี 11 ของจํานวน 12 หนา 

รูปที่ 3 

 

160 



 

หนาท่ี 12 ของจํานวน 12 หนา 

รูปที่ 4 

 


