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เรื่องท่ี 1 การพัฒนาวิธีวินิจฉัยการติดเชื้อ วัคซีน และยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ
ในสัตว์ Fasciola gigantica โดยมีผลงำนหลักประกอบด้วยองค์ควำมรู้และกำรน ำไปใช้ประโยชน์คือ 

1.1 กำรผลิตและทดสอบชุดวินิจฉัยกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ ด้วยวิธ ี sandwich ELISA และ 
immuno-chromatography โดยใช้แอนติเจนจำกกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลำยโปรตีน ได้แก่  cathepsin L (Cath  
L1,L1H)  cathepsin B (Cath B3) saposin-like protein (SAP2) กับโมโนโคลนัลแอนติบอดี (MoAb) กับโพ
ลีโคลนัลแอนติบอดี(PoAb) ต่อแอนติเจนเหล่ำนี้  

1.2 กำรทดสอบและพัฒนำวัคซีนที่สำมำรถป้องกันกำรติดเชื้อพยำธิ โดยใช้ recombinant proteins 
จำกกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลำยโปรตีน ได้แก่ cathepsin B (Cath B2,B3), cathepsin L (L1, 1H,1G), leucine 
aminopeptidase (LAP) และ saposin-like protein (SAP 1,2) และกลุ่มเอนไซม์ต่อต้ำนอนุมูลอิสระ  
glutathione-s-transferase (GST) peroxiredoxin(PRX) และ superoxide dismutase(SOD) 

1.3 กำรทดสอบและพัฒนำยำสมุนไพรที่สำมำรถใช้ฆ่ำและขับพยำธิออกโดยใช้สำรสกัด 2’,4’,3’,5’ 
tetrahydroxystilbene (THS) จำกต้นมะหำด (Artrocarpus lagoocha) และสำร plumbagin จำกต้น
เจตมูลเพลิงแดง (Plumbago indica) โดยทดสอบในระบบ in vitro กับ in vivo และศึกษำกลไกกำรออก
ฤทธิ์ที่ระดับโมเลกุลเป้ำหมำย  

องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยในหัวข้อเรื่องดังกล่ำวสำมำรถตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรนำนำชำติได้ 57 
บทควำม และมีกำรจดสิทธิบัตรได้ 2 รำยกำร ได้แก่ 1) ชุดตรวจสอบส ำหรับตรวจวินิจฉัยโรค Fasciolosis ใน
สัตว์โดยวิธีทำงอิมมูโนโครมำโตรกรำฟี (วันรับค ำขอ 25 ก.ย. 2551 เลขที่ค ำขอ 0801004951) และ 2) ชุด
ตรวจวิเครำะห์โรค Fasciolosis จำกกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ในตับ (วันรับค ำขอ 25 พ.ย. 2551 เลขที่ค ำขอ 
0801006038) 

เรื่องท่ี 2 การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของหอยเป๋าฮื้อ H. 
asinina โดยการกระตุ้นด้วยฮอร์โมน”โดยมีผลงำนหลักประกอบด้วยองค์ควำมรู้และกำรน ำไปใช้ประโยชน์
คือ 

2.1 องค์ควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำงของระบบสืบพันธุ์ กระบวนกำรผลิตเซลล์สืบพันธุ์ กำรปฏิสนธิ และ
กำรพัฒนำระยะตัวอ่อนของหอยเป๋ำฮื้อ โครงสร้ำงของระบบประสำท สำรสื่อประสำทและฮอร์โมนประสำท
ของหอยเป๋ำฮ้ือที่กระตุ้นกำรพัฒนำของต่อมสืบพันธุ์ กำรผลิตเซลล์สืบพันธุ์ และกำรตกไข่ โดยเฉพำะคือ 
abalone Gonadotropin-Releasing Hormone (aGnRH) abalone egg laying hormone (aELH) และ 
เอพีจีดับเบิลยูเอไมด์ (APGW amides) ในเนื้อเยื่อประสำทและเนื้อเยื่อระบบสืบพันธุ์ และผลของสำรดังกล่ำว
ต่อกำรพัฒนำต่อมสืบพันธุ์และกำรปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 

2.2 องค์ควำมรู้ ผลกระทบ และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ของสำรสื่อประสำท 5 aminobutyric acid 

(GABA), 5 aminovaleric acid (5AVA) และสำร monosodium glutamate (MSG) ต่อกำรลงเกำะและ
กำรเจริญเติบโตของหอยเป๋ำฮ้ือวัยอ่อน  
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2.3 องค์ควำมรู้กระบวนกำรแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์ เพ่ือพัฒนำวิธีเก็บเซลล์อสุจิที่เหมำะสม ซึ่งท ำให้
สะดวกต่อกำรมีเซลล์อสุจิพอเพียงเพ่ือน ำมำใช้ผสมกับไข่ในช่วงที่แม่พันธุ์ตกไข่แต่ขำดแคลนพ่อพันธุ์ ท ำให้
สำมำรถผลิตตัวอ่อนได้ในปริมำณสูงตลอดทั้งปี 

องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำในเรื่องนี้สำมำรถตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติได้ 36 บท 
ควำม และได้น ำควำมรู้ที่ได้บำงส่วนโดยเฉพำะกำรกระตุ้นด้วยฮอร์โมนไปช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรสืบพันธุ์
ของพ่อแม่พันธุ์และกำรลงเกำะของตัวอ่อนหอยเป๋ำฮ้ือไปใช้ในกำรเพำะเลี้ยงได ้

เรื่องท่ี 3 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของกุ้งและปูโดยการกระตุ้น
ด้วยฮอร์โมน โดยมีผลงำนหลักประกอบด้วยองค์ควำมรู้และกำรน ำไปใช้ประโยชน์คือ 

3.1 องค์ควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำงของระบบสืบพันธุ์ กระบวนกำรผลิตเซลล์สืบพันธุ์ กำรปฏิสนธิ และ
กำรพัฒนำระยะตัวอ่อน โครงสร้ำงของระบบประสำท สำรสื่อประสำทและฮอร์โมนประสำทที่ควบคุมกำร
พัฒนำของต่อมสืบพันธุ์ กำรผลิตเซลล์สืบพันธุ์ และกำรตกไข่ อิทธิพลของสำรสื่อประสำทและฮอร์โมนที่
ควบคมุกำรพัฒนำของระบบสืบพันธุ์ และกำรกระตุ้นกำรพัฒนำของรังไข่และเซลล์ไข่ ต่อมอัณทะและเซลล์
อสุจิของกุ้งและปู โดยพบว่ำกำรพัฒนำของรังไข่และต่อมอัณฑะในกุ้งและปูมีระบบกำรควบคุมเป็นห่วงโซ่คือ 
ตำ-สมอง-ปมประสำท thoracic-ต่อมเพศ โดยกำรใช้สำรสื่อประสำทและฮอร์โมน 3 ระดับคือ serotonin 
และ dopamine(5-HT/DA), gonadotropin-releasing hormone(GnRH),prostaglandin E Egg-laying 
like hormone(ELH-LH) หรือ insulin-like androgenic gland hormone(IAGH) ซึ่งองค์ควำมรู้นี้น ำไปสู่
กำรใช้สำรเหล่ำนี้บำงตัวฉีดกระตุ้นให้พ่อแม่พันธุ์มีควำมสมบูรณ์เพศเร็วขึ้นและผลิตเซลล์สืบพันธุ์ตลอดจนตัว
อ่อนได้มำกข้ึน โดยไม่ต้องตัดตำแม่พันธุ์อย่ำงที่ปฏิบัติกันอยู่ในกุ้งกุลำด ำและกุ้งขำว 

3.2 องค์ควำมรู้เกี่ยวกับฮอร์โมนใน GnRH family ตัวอ่ืนได้แก่ adipokinetic hormone (AKH) 
corazonin (CRZ) red-pigment concntrating hormone (RPCH) และ neuropeptide F (NPF) ทีมี่
บทบำทในกำรควบคุม กระบวนกำรเมตำบอลิซึ่ม ควำมเครียด กำรกิน กำรเจริญเติบโต และกำรพัฒนำของ
ระบบสืบพันธุ์ของกุ้งและปู 

3.3 องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรลอกครำบของกุ้งและปู กำรกระตุ้นกำรลอกครำบของปูด้วยสำร
ไฟโตเอคไดโซน (phytoecdysone) ที่สกัดจำกพืช  

3.4 องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรรับกลิ่นและสำรฟีโรโมน (pheromones) ซึ่งมีผลต่อกำรแสดง 
ออกทำงเพศของกุ้งก้ำมกรำมเพศผู้ 

องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยในเรื่องนี้ท ำให้สำมำรถตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติได้ 74 
บทควำม และสำมำรถน ำองค์ควำมรู้บำงอย่ำงไปใช้เพิ่มผลผลิตลูกกุ้งและปูได้ โดยเฉพำะกำรใช้ฮอร์โมนกระตุ้น
กำรพัฒนำของต่อมสืบพันธุ์ เซลล์สืบพันธุ์ และกำรผลิตตัวอ่อน 

เรื่องท่ี 4 การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของปลิงทะเลขาว 
Holothuria scabra โดยการกระตุ้นด้วยฮอร์โมน โดยมีผลงำนหลักประกอบด้วยองค์ควำมรู้และกำร
น ำไปใช้ประโยชน์คือ 
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       องค์ควำมรู้โครงสร้ำงของระบบสืบพันธุ์ระบบประสำทของปลิงทะเลขำว กำรผลิตเซลล์สืบพันธุ์และ
ฮอร์โมนที่กระตุ้นกำรพัฒนำฃองต่อมสืบพันธุ์ในกลุ่ม GnRH ทั้งแบบ long และ short  isotypes  และ
prostaglandins ฮอร์โมนที่กระตุ้นกำรปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ในกลุ่ม Cubifrin F และ Y  องค์ควำมรู้กำรพัฒนำ

ของตัวอ่อน ผลกระทบของสำรสื่อประสำท 5 aminobutyric acid (GABA), dopamine(DA) และสำร 
monosodium glutamate (MSG) ต่อกำรลงเกำะกำรเจริญเติบโตของปลิงวัยอ่อนระยะ doliolaria ซ่ึ งสำ
มำรถน ำไปใช้ในระบบเพำะเลี้ยงได้ 
         องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยในหัวข้อเรื่องดังกล่ำวสำมำรถตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรนำนำชำติได้ 5 
บทควำม และจดสิทธิบัตรได้ 3 รำยกำร 

เรื่องท่ี 5 การตรวจสอบประโยชน์ทางเภสัชวิทยาและการเป็นอาหารเสริมของสารสกัดจากปลิง 
ทะเลขาวโดยมีผลงำนหลักประกอบด้วยองค์ควำมรู้และกำรน ำไปใช้ประโยชน์คือ 

วิธีเตรียม วิเครำะห์ และทดสอบสำร secondary metabolites โดยเฉพำะสำรกลุ่ม triterpene 
glycosides จำกปลิงทะเลขำวเพ่ือพัฒนำเป็นสำรเสริมอำหำรในกำรชะลอควำมแก่  กำรสมำนแผล กำร
ป้องกันกำรสลำยตัวของเซลล์ประสำทในโรค Alzheimersและโรค Parkinson กำรต่อต้ำนเซลล์มะเร็งสมอง
glioma เซลล์มะเร็งเต้ำนม เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมำก 

องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยในหัวข้อเรื่องดังกล่ำวสำมำรถตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรนำนำชำติได้ 5 
บทควำม และจดสิทธิบัตรได้ 1 รำยกำร 

นอกจำกเนื้องำนวิจัยที่เป็นทั้งองค์ควำมรู้พื้นฐำนและมีกำรปรับเอำควำมรู้บำงอย่ำงไปใช้ประโยชน์
แล้ว ศำสตรำจำรย์ เกียรติคุณ ดร. ประเสริฐ โศภน ยังเป็นผู้ช่วยสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งระดับปริญญำโทและ
เอกท่ีส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้วไม่น้อยกว่ำ 30 คน และเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงให้แก่ อำจำรย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ใน
สถำบันต่ำง ๆ ทั่วประเทศไทยไม่ต่ ำกว่ำ 10 คน 

 
5. ค ำบรรยำยภำพประกำศเกียรติคุณ (ภำษำอังกฤษ)  
Professor Dr Prasert Sobhon has undertaken both basic and applied researches in five areas 
as follows: 

1. Development of  diagnosis,vaccines and drugs for fasciolosis by F gigantica 
The research in this area of interest resulted in three aspects of successes. 
1.1 Developments of diagnostic methods for fasciololosis by sandwitch ELISA and 

immunochromatography using the following  recombinant proteins,i.e., cathepsin L (Cath 
L1,1H) cathepsin B (Cath B3) and saposin-like protein (SAP2)  with their corresponding 
monoclonal a (MoAb) and polyclonal anatibodies (PoAb). 

1.2 Development of vaccines against fasciolosis F.gigantica by using digestive 
enzymes and factors including cathepsin B (Cath B2,3), cathepsin L (Cath L1,1H,1G), leucine 
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aminopeptidase (LAP) และ saposin-like protein (SAP1,2) and anti-oxidant enzymes including   
glutathione-s-transferase (GST), peroxiredoxin(PRX),superoxide dismutase (SOD) with 
appropriate adjuvants. 

1.3 Testing anti-helminthic effect of 2’,4’,3’,5’ tetrahydroxystilbene (THS) from Mahad 
(Artrocarpus lagoocha) and  plumbagin from Plumbago indica) by  in vitro and  in vivo  and 
elucidate their mechanisms of actions. 
         These research activities generated 57 international publications  and 2 patents   

2. Study of reproductive biology  and enhancement of reproductive capacity of 
an abalone,Haliotis asinina 

The research in this area of interest resulted in  three aspects of  successes . 
2.1 Basic knowledge on structures of nervous system, gonads, gametogenesis, 

neurotransmitters and neurohormones that are involved in  controlling gonadal 
development and gametogenesis,spawning,and larval settlement,including abalone 
Gonadotropin-Releasing Hormone (aGnRH) abalone egg laying hormone (aELH), APGW amides 

and 5 aminobutyric acid (GABA). 

2.2 Understanding mechanisms and applications of 5 aminobutyric acid (GABA), 5 
aminovaleric acid (5AVA) and monosodium glutamate (MSG) to enhance settlement rate 
of abalone larvae.  

2.3 Cryopresevation of testicular and spawned sperm for in vitro fertilization to 
enhance laval production for aquaculture. 

       These research activities generated 36 international publications and 3 applications  
3. Reproductive biology and enhancement of reproductive capacity of prawns and 

crabs 
The research in this area of interest resulted in four aspects of successes. 
3.1 Basic Knowledge on structure of nervous system, reproductive organs,and 

gamatogenesis of prawns (M.rosenbergii, P. monodon, P.vannamei) and crabs (S.serrata, P. 
pelagicus), neurotransmitters, neurohormones and their heirachical relationship in controlling 
gonadal development through eye-brain-thoracic ganglia and gonad axis through actions of 
serotonin และ dopamine(5-HT/DA), gonadotropin-releasing hormone(GnRH),Egg-laying like 
hormone(ELH-LH) prostaglandin E and  insulin-like androgenic gland hormone(IAGH)  Some 
of these factors can be administered to the brood stocks to enhance their  gonadal 
development and gamete production  without eyestalk ablation  
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3.2 Basic knowledge on other members of GnRH family including adipokinetic 
hormone (AKH), corazonin (CRZ), red-pigment concentrating hormone (RPCH) and 
neuropeptide F (NPF) which control metabolism of sugar and fat, stress, feeding, growth and 
gonadal development  

3.3 Basic knowledge on molting process and application of phytoecdysone in 
stimulating molting.  

3.4 Basic knowledge on olfactory perception of pheromones that control sexual 
expressions and morphotype development in M.rosenbergii. 

 These research activities generated 74 international publications and 3 applications 
4. Reproductive biology and enhancement of reproductive capacity of  the sea 

cucumber, Holothuria scabra 
The research in this area of interest resulted in the following successes. 
Basic knowledge on the structure of nervous system, reproductive organs,and 

gametogenesis of the sea cucumber H. scabra.Developmental stages of larvae and 
neurotransmitters that control laval (doliolaria) settlement.Neurotransmitters and hormones 
in the GnRH family (short and long isoforms ) that control gonadal development and gamete 
production,  and hormones  in cubifrin family that  control spawning and their applications 
in sea cucumber aquaculture. 
         This research activities generated 5 international applications and 3 patents 

6. Screening and development of  nutraceuticals from the sea cucumber extracts 
that posses health benefits  

The research in this area of interest resulted in the following successes   
Extraction and analyses of secondary metabolites,especially  compounds in the 

group of triterpene glycosides,and testing their effects on anti-aging, wound healing, 
antilipidemia, anti-neurodegeneration in Alzheimer and Parkinson, anti cancer cells including 
glioma, breast cancer and prostatic cancer cell lines.  

These research activities generated 5 international applications and 1 patent 
In addition to international publications, patents and applications, as mentioned 

above, these research projects also produced atleast 30 Ph.D. graduates and over 10 young 
post-Ph.D. researchers.  


