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นักวิจยั พัฒนาเข็มฉีดยาให้มปี ลายแหลมขนาดจิว๋
โดยได้แรงบันดาลใจมาจากจะงอยปากยุง ทำ�ให้
การฉีดยาไม่เจ็บตัว นับเป็นทางเลือกใหม่ส�ำ หรับ
คนทีก่ ลัวเข็มฉีดยา หรือผูป้ ว่ ยเบาหวานทีจ่ �ำ เป็น
ต้องใช้เข็มฉีดยาเป็นประจำ�
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ต่อชีวิตสัตว์ทะเลไทย...
ร่วมรณรงค์ลดขยะพลาสติก

าพของเต่าและวาฬทีน่ �ำ มาลงนีค้ งจะสะท้อนถึงภัยร้ายจาก
ขยะพลาสติกได้ดี เพราะทัง้ เต่าตนุและวาฬนำ�ร่องครีบสัน้
ต้องตายลงเพราะขยะพลาสติกที่มันกินเข้าไปทั้งคู่ครับ และ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณกลางปีที่แล้ว (2561) ทั้งสอง
เหตุการณ์ และมาเกยตื้นตายบริเวณชายฝั่ง
กรณีเต่าตนุ ผ่าท้องพบหนังยาง เชือกฟาง เชือกไนลอน
ถุงพลาสติก เศษพลาสติก และเศษเครื่องมือประมง จำ�นวน
มาก เหตุเกิดที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
กรณีวาฬนำ�ร่องครีบสั้น ความยาว 4.5 เมตร ผ่าท้องแล้วต้อง
ตกใจอย่างยิง่ เมือ่ พบถุงพลาสติกในกระเพาะอาหารถึง 85 ชิน้
น้ำ�หนักกว่า 8 กิโลกรัม !! เหตุเกิดที่ อ.จะนะ จ.สงขลา
ถุงพลาสติกเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจากขยะบนบกที่เราทิ้งกัน
แล้วก็ลงสู่ลำ�คลอง แม่น้ำ� จนไหลออกสู่ทะเล หรือบางส่วนก็
ทิง้ ลงสูท่ ะเลโดยตรง สัตว์ทะเลเหล่านีเ้ มือ่ กินเข้าไป พลาสติก
ย่อยไม่ได้ ก็เกิดอันตรายต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย จนเกิดเจ็บ
ป่วยและตายในที่สุด
จากสถิติที่มีการบันทึกไว้พบว่า แต่ละปีมีวาฬและโลมามา
เกยตื้นตายราว 150 ตัว เต่าทะเลราว 300 ตัว
ขยะที่พบที่ปากแม่น้ำ�ใน 1 ชั่วโมงมีกว่า 3 หมื่นชิ้น ในจำ�นวน
นี้เป็นขยะพลาสติกถึง 60%
ขยะพลาสติกทีพ่ บจำ�แนกได้เป็น ถุงพลาสติก 60% หลอดกาแฟ
20% ที่เหลือเป็นขวดพลาสติก แก้วน้ำ� และอื่นๆ อีกราว 20%
ประเทศไทยติดอันดับมีขยะทะเลสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก
ประเทศไทยต้องลดขยะจากถุงพลาสติกปีละ 11,000 ล้านชิ้น
จึ ง จะหลุ ด จากประเทศที่ ป ล่ อ ยขยะพลาสติ ก ติ ด อั น ดั บ
1 ใน 10 ของโลก
สถิติเหล่านี้ล้วนไม่น่าชื่นชมเลยครับ และที่ร้ายไปกว่านั้น
พลาสติกเหล่านี้เมื่อผ่านเวลาเนิ่นนานไป มันจะแตกตัวเป็น
พลาสติกขนาดจิ๋วที่เรียกว่า “ไมโครพลาสติก” เข้าไปอยู่ใน
ห่วงโซ่อาหาร นับตั้งแต่แพลงก์ตอน ปลา หอย ที่ได้รับเข้าไป
ในที่สุดคนก็จับสัตว์น้ำ�เหล่านี้มากิน ไมโครพลาสติกที่เป็น
อันตรายเหล่านี้ก็วนกลับมาสู่ร่างกายคนเรานั่นเอง
มาร่วมกันรนณรงค์ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกกันเถอะครับ !!

• วาฬนำ�ร่องครีบสั้นตาย พบซากถุงพลาสติกในกระเพาะอาหาร -เรื่องจริงผ่านจอ
https://www.youtube.com/watch?v=tGHm13pKoJA
• ปลาทะเลติดในถุงพลาสติก นักดำ�น้ำ�ช่วยชีวิตไว้ได้ - เฟซบุ๊กคุณ Nat Senmuang โพสต์ต่อทาง youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Ky_03QKlXHk
• วิกฤตขยะทะเลไทย -Thai PBS
https://www.youtube.com/watch?v=dknliPxLo6s
• “ขยะพลาสติก” ภัยร้ายสัตว์ทะเลไทย -TNN ช่อง 16
https://www.youtube.com/watch?v=Ban7-RR9W1s
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เกียรตินิดา ตรีรัตน์ตระกูล

ภาพ : https://sentrybps.com/news/wp-content/uploads/2016/10/fluvaccine.jpg

เจอเข็มเมื่อไหร่
หัวใจมันหวิว
สิ่งจำ�เป็นในการรักษาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายคนก็ยอมทำ�ใจ
ถูกเจาะเลือดหรือฉีดยาให้แล้วล่วงไป
ทว่าก็ยังมีคนบางกลุ่มที่เวลาเห็นเข็มฉีดยาหรือแค่คิดถึง
เข็มฉีดยาก็เกิดอาการใจสั่นหวิวๆ เหงื่อแตกพลั่ก หรือเกิด
อาการหน้ามืดวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมไปเสียอย่างนั้น
หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่หวาดกลัวเข็มฉีดยา ก็ขอให้รู้ไว้
ว่ายังมีประชากรอีกประมาณ 10% ทีม่ อี าการเช่นเดียวกับคุณ

เข็มที่ว่านี้ ไม่ได้หมายถึงสาวสวยชื่อ “เข็ม” ที่ทำ�ให้หนุ่มๆ
แอบใจเต้น แต่หมายถึงเข็มฉีดยาปลายแหลมที่เราเจอเวลา
ไปหาหมอต่างหาก
เข็ม ฉี ดยาเป็ น หนึ่งในอุป กรณ์ก ารแพทย์พื้นฐานที่ เรา
พบเจอบ่อยๆ เช่น เวลาเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ หรือใน
การฉีดยาและวัคซีน โดยทั่วไปก็คงไม่มีใครอยากเจ็บตัวจาก
การโดนเข็มฉีดยาแทงทะลุผ่านผิวหนัง แต่ในเมื่อมันเป็น
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โรคกลัวเข็มฉีดยา (trypanophobia) เป็นความ

รู้สึกกลัวเข็มฉีดยาหรือหัตถการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเจาะเลือดหรือฉีดยาโดยเฉพาะซึง่ แตกต่างจากอาการกลัว
ของแหลมคมทั่วไป (aichmophobia, belonephobia, หรือ
enetophobia) คนที่กลัวเข็มฉีดยาอาจมีอาการตั้งแต่หลีก
เลีย่ งการฉีดยา เจาะเลือด หรือปฏิเสธการรักษาทางการแพทย์
ทั้งหมดไปเลยก็ ได้ ด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงพยายาม
คิดค้นการฉีดยาโดยไม่ใช้เข็ม หรือให้เกิดความเจ็บปวดน้อย
ที่สุดเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับคนที่กลัวเข็มเหล่านี้
http://www.healthjockey.com/2008/07/21/scientists- inspired-by-mosquitoes-to-develop-painless-needles/

เข็มฉีดยาทีไ่ ด้แรงบันดาลใจจากกลไกการดูดhttp://www.healthjockey.com/2008/07/21/scientistsเลือด
inspired-by-mosquitoes-to-develop-painless-needles/
ของยุง คือหนึ่งในทางเลือกใหม่ในการฉีดยาที
่ไม่
http://www.healthjockey.com/2008/07/21/scientistsinspired-by-mosquitoes-to-develop-painless-needles/
ทำ�ให้รู้สึกเจ็บปวด !!
โดยปกติแล้วเรามักไม่รู้ตัวเมื่อมียุงบินมากัด จนกระทั่ง
เจ้ายุงดูดเลือดเราจนอิ่มหนำ�และบินจากไปทิ้งไว้แต่เพียงตุ่ม
บวมแดงให้ดูต่างหน้า
งานศึกษาวิจัยที่เคยมีมาแสดงให้เห็นว่ากลไกที่ยุงใช้ ใน
การดูดเลือดคนประกอบไปด้วย การหลั่งน้ำ�ลายที่มีโปรตีนที่
ทำ�ให้ผิวหนังเกิดอาการชา การสั่นจะงอยปาก (proboscis)
เพื่อลดแรงเจาะในขณะที่เจาะผิวหนัง และจะงอยปากที่มี
ลักษณะเป็นหยักเหมือนฟันเลื่อยเพื่อช่วยให้เจาะผิวหนังได้
ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ที ม นั ก วิ จั ย จาก Ohio State University
สหรัฐอเมริกา ค้นพบว่าบริเวณส่วนหุ้มจะงอยปาก (labrum)
ของยุงเพศเมียพันธุ์ Aedes vexan (พบได้มากสุดในทวีป
อเมริกาเหนือ) มีความอ่อนนุ่มกว่าจะงอยปากส่วนที่เหลือ
ทำ�ให้ช่วยลดแรงที่ใช้ ในการเจาะผิวหนังและทำ�ให้ความรู้สึก
เจ็บปวดเวลาถูกเจาะลดลงไปด้วย
ศาสตราจารย์ Bharat Bhushan หนึ่งในหัวหน้าทีมวิจัย
จาก Ohio State University กล่าวว่า เราสามารถใช้กลไก

เข็มขนาดไมครอนที่ได้แรงบันดาลใจจากยุง
หลักการทำ�งาน

การออกแบบและวัสดุ
เปลือกหุ้ม
ที่หนา
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อปุกรณ์ฉีดยาไร้เข็มจากบริษัท Portal Instruments
การดูดเลือดของยุงในการออกแบบเข็มฉีดยาจิว๋ ขนาดไมครอน
ที่ภายในประกอบไปด้วยเข็มฉีดยาขนาดเล็กสองชนิด โดย
เข็มชนิดหนึ่งทำ�หน้าที่ปล่อยสารที่ทำ�ให้รู้สึกชา และเข็มอีก
ชนิดมีลกั ษณะคล้ายฟันเลือ่ ยทีม่ สี ว่ นปลายนิม่ ซึง่ ทำ�หน้าที่ใน
การดูดเก็บเลือดหรือให้ยา เข็มฉีดยาแบบใหม่นอี้ าจจะมีราคา
แพงกว่าเข็มฉีดยาปกติทว่ั ไปและไม่อาจใช้ ในการดูดเก็บเลือด
ปริมาณมากได้ แต่ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ที่กลัว
ความเจ็บปวดจากเข็มฉีดยา
อีกหนึ่งทางเลือกสำ�หรับผู้ที่กลัวเข็มฉีดยาก็คืออุปกรณ์
ฉีดยาไร้เข็มจากบริษัท Portal Instruments ซึ่งเป็นผลงาน
ของศาสตราจารย์ Ian Hunter และทีมวิจัยจากภาควิศวกรรม
เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) สหรัฐ
อเมริกา โดยทีมวิจัยจาก MIT ได้พัฒนาอุปกรณ์ขนาดพกพา
ที่สามารถพ่นละอองยาแรงดันสูงความเร็ว 200 เมตร/วินาที
ให้ทะลุผา่ นผิวหนังของเราภายในเวลาเสีย้ ววินาทีจนแทบไม่รู้
สึกเจ็บ
อุปกรณ์ชนิดนี้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมการ
ทำ�งานของหัวฉีดซึ่งภายในประกอบด้วยก้านลูกสูบที่ติดอยู่
กับแม่เหล็กพลังงานสูงที่มีลวดนำ�ไฟฟ้าพันรอบ (Lorentzforce actuator) ทำ�ให้สามารถควบคุมขนาดของยาและ
อัตราความเร็วในระหว่างการพ่นยาได้อย่างแม่นยำ� เช่น ใช้
ความเร็วสูงในตอนเริ่มต้นเพื่อให้ยาทะลุผ่านผิวหนังแล้วจึง
ลดความเร็วลงในระหว่างการนำ�ส่งเพื่อให้ยาค่อยๆ แพร่ผ่าน

แผน่แปะทเ่ีต็มไปดว้ยเข็มขนาดไมครอน
เนื้อเยื่อและเส้นเลือด
นอกจากนี้ตัวอุปกรณ์ยังสามารถใช้ ในการนำ�ส่งยาที่เป็น
ผง โดยใช้การสร้างแรงสัน่ สะเทือนด้วยอัตราความแรงจนผง
ยาทำ�ตัวเหมือนกับของเหลวก่อนจะถูกฉีดพ่นออกมา วิธีการ
นี้ทำ�ให้สามารถนำ�อุปกรณ์ฉีดยาไร้เข็มไปใช้ ในประเทศกำ�ลัง
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากยาที่อยู่
ในรูปแบบผงไม่จ�ำ เป็นต้องมีการแช่เย็นอยูต่ ลอดเวลาเหมือน
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เทคโนโลยีการฉายแสงในช่วงคลื่นใกล้ย่านอินฟราเรดเพื่อช่วยให้มองเห็นเส้นเลือดได้ชัดเจน
เสียประสิทธิภาพ หรือกระทั่งการใช้เทคโนโลยีการฉายแสง
ในช่วงคลื่นใกล้ย่านอินฟราเรดเพื่อช่วยให้มองเห็นเส้นเลือด
ที่อยู่ใต้ผิวหนังได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า
เทคโนโลยีเหล่านีน้ อกจากจะเป็นข่าวดีส�ำ หรับบรรดาคนที่
กลัวเข็มฉีดยาแล้ว ยังมีประโยชน์เมื่อนำ�ไปใช้กับเด็กที่ฉีดยา
ได้ยากลำ�บาก หรือใช้ลดความยุ่งยากและความลำ�บากให้กับ
ผู้ป่วยที่ต้องมีการฉีดยารักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การฉีด
อินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานได้อีกด้วย

ยาในรูปแบบของเหลว ทำ�ให้ง่ายต่อการเก็บรักษาและขนส่ง
นอกจากอุปกรณ์ฉีดยาทางเลือกใหม่สองประเภทที่กล่าว
ถึงไปแล้ว ทีมนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่หยุดคิดค้นเทคโนโลยี
ประเภทอืน่ ๆ ทีม่ าสามารถใช้ทดแทนการฉีดยาด้วยเข็มฉีดยา
ดั้งเดิม เช่น การใช้แผ่นแปะที่เต็มไปด้วยเข็มขนาดไมครอน
(microneedles patch) ที่สามารถใช้นำ�ส่งวัคซีนหรือให้
อินซูลนิ กับผูป้ ว่ ยเบาหวานไปพร้อมกับการตรวจติดตามระดับ
น้�ำ ตาลในเลือด การพัฒนาตัวห่อหุม้ ยาหรือแคปซูลทีท่ �ำ ให้ยา
สามารถทนฤทธิก์ ดั กร่อนของกรดในกระเพาะอาหารได้ โดยไม่

เอกสารอ้างอิง
https://www.usatoday.com/story/tech/columnist/2018/07/08/afraid-needles-these-start-ups-working-alternatives-syringes/718344002/
https://gineersnow.com/industries/medical/researchers-find-best-alternative-long-needle-injections
https://gizmodo.com/5913234/for-those-who-fear-needles-an-air-jet-alternative
https://www.christiemed.com/products/our-technology
https://www.biocompare.com/Life-Science-News/351335-Mosquitoes-Are-Inspiration-for-Development-of-Painless-Microneedles/
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เทคโนฯ ไทย

jiva...ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
จากสมุนไพรไทย

มี

ผู้ ค นจำ � นวนไม่ น้ อ ยต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาผม
ร่วง ศีรษะบาง ผมหงอก คันหนังศีรษะ หรือ
เป็นรังแคกันเยอะมาก ส่วนหนึ่งก็มาจากการ
แพ้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารเคมี แต่
ตอนนี้บอกลาปัญหาสุขภาพผมและหนังศีรษะไปได้เลย
เพราะเรามีผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากธรรมชาติ มาช่วย
ฟื้นฟูเส้นผมและหนังศีรษะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ITAP) สวทช. ส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วย บริษัท ช เนเจอร์
จำ�กัด ในการพัฒนาเทคนิคการสกัดสมุนไพร และใช้เอ็นแคป
ซูเลชันเทคโนโลยียกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมจีวา

โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรไทยดู แ ลสุ ข ภาพผมจี ว า
เป็ น การผสมผสานระหว่ า งภู มิ ปั ญ ญาไทยดั้ ง เดิ ม กั บ
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ มีการ
ใช้นวัตกรรมการผลิตที่ช่วยให้ได้สมุนไพรมีความเข้มข้น
มากกว่าเดิมถึง 3.5 เท่า และเพิม่ ประสิทธิภาพการดูดซึม
อย่างล้�ำ ลึก โดยยังคงคุณภาพของสมุนไพรไว้ทกุ ประการ
จึงช่วยฟื้นฟูบำ�รุงผม เพิ่มจำ�นวนเซลล์ผมใหม่และเม็ด
สีผม ทำ�ให้เส้นผมดกดำ� อีกทัง้ ยังบำ�รุงรากผมให้แข็งแรง
ปรับสมดุลเซลล์หนังศีรษะ ทำ�ให้ไม่หลุดร่วงง่าย ทีส่ �ำ คัญ
ผลิตภัณฑ์ทำ�จากสารสกัดจากธรรมชาติ จึงใช้ ได้อย่าง
ปลอดภัย ไร้กังวล
https://www.youtube.com/watch?v=EtRmweK7w14
https://www.youtube.com/watch?v=EtRmweK7w14
https://www.youtube.com/watch?v=EtRmweK7w14
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กักเก็บสารสกัดสมุนไพรไทยในยาสีฟนั ดร.ดี ซึง่ ประกอบ
ด้วยสารสกัดของสมุนไพรนานาชนิด โดยเฉพาะสารสกัด
จากเปลือกมังคุดที่มีงานวิจัยรองรับว่า มีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฟันผุ และลดการ
อักเสบของเหงือกในผู้ป่วยเบาหวานได้จริง
โดยนวัตกรรมไมโครเอ็นแคปซูลที่นำ�มาใช้นั้น เพิ่ม
คุณสมบัติช่วยลดเชื้อที่ทำ�ให้ฟันผุ และลดการอักเสบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการนำ�คุณค่าของพืชสมุนไพร
ธรรมชาติมาผสานกับความรูว้ ทิ ยาศาสตร์จนสามารถผลิต
เป็นยาสีฟนั ทีต่ อบโจทย์ตอ่ ผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ยเบาหวานที่
มีภูมิต้านทานต่ำ�กว่าคนปกติ และมักมีปัญหาสุขภาพใน
ช่องปากได้ง่ายและเรื้อรัง ปัจจุบันยาสีฟันสมุนไพร ดร.ดี
มีการผลิตขายเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

ดร.ดี...ยาสีฟนั เพือ่ ผูส้ งู อายุ
และผูป้ ว่ ยเบาหวาน

ผู้

สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง มีความเสีย่ งเป็นโรคแทรกซ้อนในช่องปาก
ได้มาก หากเกิดการติดเชือ้ จะมีอาการทีร่ นุ แรง
และหายยาก และอาจนำ�ไปสู่การเสียชีวิตได้
ดังนั้น ถ้ามียาสีฟันที่ช่วยดูแลยับยั้งและป้องกันการ
ติดเชือ้ ในช่องปากได้ ก็จะช่วยลดความเสีย่ งในการติดเชือ้
และภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เกิดในช่องปากได้มากขึ้น
บริษัทคุณค่าป่าไทย จำ�กัด ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ITAP) สวทช. นำ�นวัตกรรมไมโครเอ็นแคปซูเลชันมาใช้
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นักวิจยั นาโนเทค สวทช. คว้ารางวัล Nagai Award
Thailand 2019 สาขา Pharmaceutical Sciences

ด

Nagai ประธาน Nagai Foundation
เป็นรางวัลทีท่ รงคุณค่าทางการวิจยั และจัดเป็นรางวัลทีม่ ี
ผูร้ จู้ กั มากทีส่ ดุ รางวัลหนึง่ ในสาขาเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์
ซึ่ง Professor Tsuneji Nagai จะเป็นผู้มอบรางวัลนี้กับ
นักวิจัยชาวไทยด้วยตนเองมาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541
สำ�หรับประเทศไทย รางวัล Nagai Award 2019 มีผู้ได้
รับรางวัล 3 ท่าน โดยแบ่งเป็น 2 สาขา ดังนี้
สาขา Pharmacy Practice/ Social Administrative
Pharmacy 1 รางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลคือผู้ช่วยศาสตราจารย์
เภสัชกรหญิง ร้อยตำ�รวจเอกหญิง ดร.ฐณัฏฐา กิตติโสภี
ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานวิจยั เรือ่ ง “Factors affecting
pharmacy engagement and pharmacy customer
devotion in community pharmacy : A structural equation
modeling approach
สาขา Pharmaceutical Sciences จำ�นวน 2 รางวัล
ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ราภรณ์
ภูตะลุน ภาควิชาเภสัชพฤกษศาตร์และเภสัชวินิจฉัย คณะ
เภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง
“A pilot pharmacokinetic study of miroestrol and
deoxymiroestrol on rabbit sera using polyclonal antiboby-based icELISA analysis” และดร.ธีรพงศ์ ยะทา ศูนย์
นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผลงานวิจัยเรื่อง “ Thermoresponsive
bacteriophage nanocarrier as a gene delivery vector
targeted to the gastrointestinal tract”

ร. ธีรพงศ์ ยะทา นักวิจยั จากทีมวิจยั เวชศาสตร์นาโน
กลุม่ วิจยั การห่อหุม้ ระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น
ประจำ�ปี 2562 (Nagai Award Thailand 2019) สาขา
Pharmaceutical Sciences จาก Professor Tsuneji Nagai,
chairman of Board of Trustees of the Nagai Foundation,
Tokyo ในงานประชุมวิชาการ 35th International Annual
Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS35)
and CU-MPU International Collaborative Research
Conference โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562
ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร
ผลงานวิจัยของ ดร.ธีรพงศ์ ยะทา ที่ ได้รับรางวัล คือ
เรื่อง “Thermo-responsive bacteriophage nanocarrier as
a gene delivery vector targeted to mammalian cells” ซึ่ง
เป็นพาหะนำ�ส่งระดับนาโนจากแบคทิริโอฟาจ ที่ถูกดัดแปลง
เพือ่ การนำ�ส่งอย่างมีเป้าหมายของดีเอ็นเอวัคซีน นวัตกรรมนี้
ถูกประดิษฐ์ขนึ้ โดยการพัฒนาพาหะนำ�ส่งระดับนาโนจากแบค
ทิรโิ อฟาจ ซึง่ เป็นไวรัสของแบคทีเรีย ไม่กอ่ โรคในมนุษย์ และ
สัตว์ โดยใช้เทคนิดการดัดแปลงทางพันธุวศิ วกรรม เพือ่ นำ�ส่ง
ดีเอ็นเอวัคซีนผ่านระบบทางเดินอาหารโดยการกิน ผลงาน
ดังกล่าวได้รบั การยืน่ ขอการจดสิทธิบตั รจากกรมทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา และได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ Molecular
Therapy Nucleic Acids ระดับนานาชาติ
รางวัลนาไก (Nagai Award) ริเริม่ โดย Professor Tsuneji

https://www2.nanotec.or.th/th/?p=11599
https://www2.nanotec.or.th/th/?p=11599
https://www2.nanotec.or.th/th/?p=11599

9

เมษายน 2562

ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

ครั้งแรกของไทย...จิสด้าจับมือไบโอเทค เตรียมส่ง
โปรตีนไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ หรือ ISS
วิจัยไปทดลองยังสถานีอวกาศนานาชาติและคาดว่าจะ
มีการส่งผลงานวิจัยประเภทอื่นๆ ที่ผ่านการคัดเลือกไป
ทดลองบนอวกาศอีกอย่างแน่นอน เพื่อนำ�ผลที่ ได้มา
เรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้แพร่
หลายมากยิ่งขึ้น โดยจิสด้าและ JAXA มีการประสาน
ความร่วมมือกันอยูแ่ ล้วอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์บนอวกาศโดยเฉพาะ ซึ่งก็คือโมดูลอวกาศ
KIBO ที่ติดตั้งอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ภายใน
ประกอบด้วยอุปกรณ์สำ�หรับการทดลองในอวกาศหลาย
อย่าง เช่น อุปกรณ์ปลูกผลึก อุปกรณ์เลีย้ งสัตว์น�้ำ เตาหลอม
ทั้งนี้ เพื่อรองรับการทดลองสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น
สำ�หรับการนำ�ส่งโปรตีนในครั้งนี้จะถูกส่งไปกับจรวด
ของบริษัท Space X ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 โดย
จะเทียบท่า ณ สถานีอวกาศนานาชาติ ISS และนำ�ส่งเข้า
สู่ห้องปฏิบัติการอวกาศ Kibo Module ของ JAXA ทันที
การทดลองตกผลึกโปรตีนในสภาวะไร้น้ำ�หนักนี้ คาดว่า
จะได้ผลึกที่มีความสมบูรณ์มากกว่าทดลองบนโลก
ทั้ ง นี้ ก ารทดลองดั ง กล่ า ว เราต้ อ งการปลู ก ผลึ ก
เอนไซม์ โปรตีน DHFR-TS ที่พบในเชื้อ Plasmodium
falciparum ซึ่ งทำ � ให้ เ กิ ดโรคมาลาเรี ย ที่ จ ะถู กนำ � ไป
ตกผลึกในสภาวะไร้น้ำ�หนักบนสถานีอวกาศนานาชาติ
เพื่อวิเคราะห์หาโครงสร้างของผลึกที่สมบูรณ์ โดยการ
ปลูกผลึกในสถานีอวกาศนีจ้ ะให้ผลึกทีม่ ลี กั ษณะแตกต่าง
จากการปลูกผลึกบนโลก เนื่องจากบนอวกาศไม่มีแรง
โน้มถ่วง ซึ่งผลึกที่ปลูกบนอวกาศมักจะมีขนาดใหญ่กว่า
สมบูรณ์กว่า และช่วยให้นักวิจัยสามารถทราบข้อมูลของ
โครงสร้างผลึกโปรตีนได้ชัดเจน ซึ่งจะนำ�ไปสู่การพัฒนา
ยาต้านโรคมาลาเรียชนิดใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ กว่า
เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ก

ระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดย
สำ � นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า
ร่วมกับ ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
หรือไบโอเทค ส่งมอบโปรตีนให้กับองค์การสำ�รวจอวกาศ
ญี่ปุ่น หรือ JAXA ณ เมืองสึกุบะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อตรวจ
สอบคุณภาพของสาร และเตรียมส่งขึ้นไปทดลองบน
สถานีอวกาศนานาชาติ หรือ International Space Station,
ISS ภายใต้ โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศและการ
ทดลองในอวกาศ National Space Exploration, NSE
ของจิสด้า เพือ่ ให้ได้ผลึกโปรตีนทีม่ คี วามสมบูรณ์มากกว่า
การทดลองบนพื้นโลกสู่การพัฒนายาต้านมาลาเรียที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
งานวิจัยที่ ได้รับการสนับสนุนและคัดเลือกเพื่อนำ�ไป
ทดลองในอวกาศในครัง้ นีเ้ ป็นงานวิจยั ของปี 2561 ทีม่ ชี อื่
ว่า “การวิเคราะห์การตกผลึกโปรตีนในอวกาศเพื่อการ
พัฒนายาต้านมาลาเรีย (Protein Crystallization in space
for Anti-Malaria Drug Development)” จากนักวิจัยของ
ไบโอเทค นำ�ทีมโดย ดร.ชัยรัตน์ อุทยั พิบลู ย์ ซึง่ โปรตีนจาก
งานวิจยั นีจ้ ะถูกนำ�ไปตกผลึกในสภาวะไร้น�ำ้ หนักบนสถานี
อวกาศนานาชาติ โดยใช้อุปกรณ์ทดลองภายในโมดูล
KIBO ของ JAXA ซึ่งถือได้ว่าเป็นความพยายามตกผลึก
โปรตีนเพื่อรักษาโรคมาลาเรียครั้งแรกของโลกด้วย
ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ส่งผลงาน
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วว. คิดค้นนวัตกรรม ถ่านหอม 3 in 1

ส

สร้างมูลค่าให้แก่ขยะถึง 1,200 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อการ
ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
บริหารจัดการขยะ ตามแผนปฏิบตั กิ ารประเทศไทยไร้ขยะ
ประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
ด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0
และเทคโนโลยี คิดค้นพัฒนา “ถ่านหอม 3
โครงการวิจยั นีเ้ ป็นการเพิม่ มูลค่าขยะเปลือกผลไม้ซงึ่
in 1” เป็นนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าขยะเปลือกผลไม้
เป็นขยะสด ผลิตเป็นถ่านหอม และใช้ขยายผลต่อยอด
จากตลาดสด โดยการใช้องค์ความรู้พื้นฐานในการกำ�จัด
การเพิ่มรายได้ ให้แก่เกษตรกรในช่วงที่มีผลผลิตทางการ
กลิ่นน้ำ�มันดินที่เกิดจากการเผาถ่านเปลือกผลไม้ มีการ
เกษตรตกต่ำ�ได้เป็นอย่างดี
พัฒนาการใช้องค์ความรู้ด้านการผลิตถ่านกรองก๊าซจาก
กะลาปาล์ม โดยเทคนิคการกระตุ้นการใช้เทคโนโลยีเอิบ
ชุ่ม เพื่อเกิดองค์ความรู้ ในการพัฒนาคุณสมบัติถ่านเพื่อ
ปล่อยกลิ่นหอม และดูดกลิ่นอับชื้น หรือกลิ่นเหม็นใน
ห้องน้ำ�/ตู้เสื้อผ้า/รถยนต์
https://www.tistr.or.th/TISTR/code/tistrorg/newsResearch/190201_091013.pdf
“ถ่านหอม 3 in 1” มีความโดดเด่นในเรื่อhttps://www.tistr.or.th/TISTR/code/tistrorg/newsResearch/190201_091013.pdf
งของการ
ปล่อยกลิ่นหอม ดูดกลิ่นอับชื้น และเมื่อหมดสภาพยั
ง
https://www.tistr.or.th/TISTR/code/tistrorg/newsResearch/190201_091013.pdf
ใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินปลูกต้นไม้ ได้อีกด้วย เป็นการ
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ศึกษากลไกกรดซาลิไซลิกในการกระตุน้
ภูมติ า้ นทานต่อโรคขอบใบแห้งในข้าว
หอมมะลิ 105

ปั

โรคและลดการใช้สารเคมี คณะวิจยั จึงได้ศกึ ษากลไกของ
จจุบันการปลูกข้าวมักประสบกับปัญหา เกิด
สูตรสำ�เร็จกรดซาลิไซลิก (Ricemate) โดยมีการปรับส่วน
โรคใบขีด (Bacterial leaf streak) และขอบใบ
ผสมเพือ่ ให้กรดซาลิไซลิกมีความคงตัวในการเก็บรักษาใน
แห้งในข้าว (Bacterial Leaf Blight, BLB) ซึ่ง
รูปแบบ สารละลาย โดยผสมน้�ำ และสูตรสำ�เร็จกรดซาลิไซลิก
เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. Oryzae
ตามอัตราส่วนและฉีดพ่นบนใบข้าวทุกๆ 15 วัน จากนั้น
ส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลง การแก้ปัญหาของเกษตรกร
นำ�ใบข้าวที่ ได้รับการฉีดพ่นดังกล่าวไปศึกษาด้วยเทคนิค
คือ การใช้ปุ๋ยและสารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดอัตรา
SR-FTIR microspectroscopy จากแสงซินโครตรอน
การเกิดโรค แต่การนำ�สารเคมีมาใช้นนั้ หากปราศจากการ
เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลภายใน
ควบคุมที่ดีจะทำ�ให้เกิดการตกค้างในผลผลิต ดิน และ
เนือ้ เยือ่ ใบข้าว โดยแสงซินโครตรอนมีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษคือ
สิ่งแวดล้อมได้
มีล�ำ แสงขนาดเล็กและความเข้มสูงทำ�ให้สามารถวิเคราะห์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณั ฐ ธิ ญ า เบื อ นสั น เที ย ะ
การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อได้ ในระดับเซลล์ได้
อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช นางสาว
ผลการทดสอบในระดั บ โรงเรื อ นพบว่ า หลั ง ปลู ก
วรรณพร เทพบัณฑิต นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุโรคข้าวในกลุ่มที่มีการฉีดสาร
ผลิตพืช สำ�นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จากมหาวิทยาลัย
กระตุ้นสูตรสำ�เร็จกรดซาลิไซลิกสามารถลดอัตราการ
เทคโนโลยีสุรนารี และดร.กาญจนา ธรรมนู ดร.สุพัชรี
เกิดโรคได้สูงถึง 60% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ ไม่มีการฉีด
ศิรวิ งศ์ นักวิจยั จากสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การ
สารกระตุ้น และเมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์
มหาชน) ร่วมกันวิจยั และพัฒนา ศึกษากลไกของกรดซาลิ
ในข้าวที่ถูกกระตุ้นด้วยสูตรสำ�เร็จกรดซาลิไซลิก พบว่า
ไซลิกในการกระตุน้ ภูมติ า้ นทานโรคขอบใบแห้งในข้าวหอม
สารชีวโมเลกุลภายในเซลล์ ใบข้าว เช่น ไขมันและโปรตีน
มะลิ 105 จากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv.
มีปริมาณสูงขึน้ อย่างชัดเจน ซึง่ การทดสอบในขัน้ ต่อไปจะ
oryzae ซึง่ กรดซาลิไซลิกเป็นสารทีพ่ ชื สามารถสร้างขึน้ ได้
เป็นการนำ�สูตรสำ�เร็จกรดซาลิไซลิกมาทดสอบในสภาพ
เองเมื่อถูกกระตุ้นจากเชื้อสาเหตุโรคและสามารถสลาย
แปลงปลูกของเกษตรกร เพื่อยืนยันผลการกระตุ้นการ
ไปตามธรรมชาติโดยไม่ทิ้งสารตกค้างไว้ ในพืช ที่สำ�คัญมี
เจริญของข้าวและการกระตุ้นภูมิต้านทานต่อโรค ศึกษา
ราคาถูก หาซื้อได้ง่ายเมื่อเทียบกับสารเคมีหรือสารชนิด
ความคงสภาพของสูตรสำ�เร็จกรดซาลิไซลิกในรูปแบบ
อื่นที่มีกลไกลการทำ�งานคล้ายกับกรดซาลิไซลิก เช่น
ของสารละลาย และอายุการเก็บรักษาเพื่อพัฒนาเป็น
วิตามินบี หรือวิตามินซี
ผลิตภัณฑ์ทางการค้าต่อไป
ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ง านวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข องกรด
ซาลิไซลิกในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช แต่ยังไม่มีการนำ�มา
ใช้จริงในเชิงพาณิชย์ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการควบคุมดูแลให้ได้
https://www.slri.or.th/th/slriresearch/การศึกษากลไกของสูตรสำ�เร็จกรดซาลิไซลิกในการกระตุ้นภูมิต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งในข้าวหอมมะลิ-105.html
ผลผลิ
ตข้าวทีเ่ พิม่ ขึน้ และหาแนวทางในการป้องกันกำ�จัด
https://www.slri.or.th/th/slriresearch/การศึกษากลไกของสูตรสำ�เร็จกรดซาลิไซลิกในการกระตุ้นภูมิต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งในข้าวหอมมะลิ-105.html
https://www.slri.or.th/th/slriresearch/การศึกษากลไกของสูตรสำ�เร็จกรดซาลิไซลิกในการกระตุ้นภูมิต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งในข้าวหอมมะลิ-105.html
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อย. เตือนอย่าซื้อ !! เครื่องสำ�อางและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่แจ้งยกเลิกผลิต
ลักลอบขาย แถมอ้างเลข อย.
อนุญาตสำ�หรับอาหารชื่อสารสกัดจาก
ตังกุย ซอยโปรตีน ไอโซเลท สารสกัด
จากโสม วิตามินอี (ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร) ซึ่ ง ผู้ รั บ อนุ ญ าตผลิ ต อาหาร
ของทั้งสองผลิตภัณฑ์ คือ บริษัทอินโน
ว่า แล็บโบราโทรี่ จำ�กัด เลขที่ 95/64
หมู่ 1 ตำ�บลวังเย็น อำ�เภอ แปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทางบริษัทขาด
ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารและได้
แจ้งยกเลิกทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 8
พฤษภาคม 2561
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นที่ระบุ
วั น ที่ ผ ลิ ต หลั ง จากยกเลิ ก ใบอนุ ญ าตจะเข้ า ข่ า ยเป็ น
ผลิตภัณฑ์ปลอม ผู้ที่ขายจะมีโทษทั้งจำ�และปรับ ซึ่ง อย.
ได้ดำ�เนินการสั่งระงับการโฆษณารวมทั้งดำ�เนินการตาม
กฎหมายกับผู้ที่โฆษณาแล้ว
จึงขอย้ำ�เตือนประชาชนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เนื่องจากผู้ผลิตได้แจ้งยกเลิกกิจการไปแล้ว ก่อนซื้อ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพใดๆ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขออนุญาตไว้กับ อย. เบื้องต้นได้ที่
App “อย. ตรวจเลข” และหากผูบ้ ริโภคพบเห็นการกระทำ�
ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งมาได้ที่ช่องทางการร้อง
เรียนแจ้งเบาะแสกับ อย. ที่สายด่วน อย. 1556 หรือที่
E-mail : 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ.
กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียน
ผ่าน Oryor Smart Application หรือ Line @Fdathai
หรือที่สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สำ�

นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนจากผูบ้ ริโภค
ให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง
สตาร์บูม เบรสท์ เฟิร์มมิ่ง ครีม ผลการตรวจสอบพบเลข
ที่ใบรับจดแจ้ง 10-1-6010056273 สถานประกอบการ
เลขที่ 1255/22ก ถนนเอกชัย ตำ�บลมหาชัย อำ�เภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสถานะใบรับจดแจ้ง คือ ยกเลิก
และสถานประกอบการปิดกิจการไปนานแล้ว ตั้งแต่เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2561
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
กิมมิค (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) และผลิตภัณฑ์ออร่า
ฟิต เนื่องจากมีการโอ้อวดสรรพคุณ และอ้างถึงเลขที่รับ
อนุญาตจาก อย. จากการตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์กมิ มิค
เลขสารบบอาหาร 24-1-20555-1-0046 และ ผลิตภัณฑ์
ออร่าฟิต เลขสารบบอาหาร 24-1-20555-1-0285 ได้รับ

13

เมษายน 2562

ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

“หนานเฉาเว่ย” แนะต้องกินใช้อย่างถูกโรค ถูกวิธี

น

เลือด และลดน้ำ�ตาลในเลือดได้ โดยใช้ ใบสดรับประทาน
ชงน้�ำ ดืม่ ครัง้ ละ 4-6 ใบ วันละ 2-3 ครัง้ และพบมีขอ้ ห้าม
ใช้ ในกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับไต ดังนั้นในกรณีของ
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคไตอยู่ จึงไม่ควรใช้สมุนไพรดังกล่าวนี้ หรือ
ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังโดยอยู่ภายใต้คำ�แนะนำ�จาก
แพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพร
อย่างเหมาะสม

ายแพทย์สรุ โชค ต่างวิวฒ
ั น์ รองเลขาธิการคณะ
กรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบัน
ประชาชนหันมาให้ความสนใจในศาสตร์ด้าน
การแพทย์ทางเลือกเพิ่มมากขึ้น โดยใช้สมุนไพรเป็นทาง
เลือกหนึ่งในการบำ�บัดรักษาโรค
กรณี สมุนไพรป่าช้าเหงา หรือ หนานเฉาเว่ย มีผู้
สนใจนำ�มาปลูก เพื่อกินรักษาโรคกันเป็นจำ�นวนมาก ซึ่ง
หนานเฉาเว่ย เป็นพืชที่มีถิ่นกำ�เนิดมาจากประเทศแถบ
แอฟริกาตอนใต้ ต่อมามีการนำ�เข้ามาปลูก และใช้กนั อย่าง
กว้างขวางในประเทศจีน ในตำ�รายาจีนระบุวา่ สมุนไพรดัง
กล่าว ใช้ ในการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ลดอาการปวด
ข้อ และพบว่า ใบสดมีสรรพคุณช่วยในการลดความดัน

เมษายน 2562
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หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง

กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ โลก

นักวิทยาศาสตร์ศึกษา

รูมา่ นตาและคลืน่ สมอง
เพื่อวัดระดับ ‘ความเจ็บปวด’

สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐฯ ประมาณว่ามีคนอเมริกัน
ราว 25 ล้านคนที่มีปัญหาเรื่องความเจ็บปวดจากอาการทาง
ร่างกายอยูท่ กุ วัน และตัวเลขการใช้ยาแก้ปวดทัง้ ตามใบสัง่ แพทย์
รวมทั้งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็สูงขึ้นอย่างน่าตกใจด้วย

เ

ท่าทีผ่ า่ นมา แพทย์มกั พยายามขอให้คนไข้ระบุหรือให้คา่ ความเจ็บปวดเป็นตัวเลข
1 ถึง 10 แต่เรื่องนี้ก็มักจะมีปัญหาเพราะความเจ็บปวดนั้นเป็นนามธรรมที่แต่ละ
คนมักให้ค่าและมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน
ตัวอย่างเช่น พ่อแม่หรือพยาบาลอาจสังเกตความเจ็บปวดของทารกจากลักษณะ
การเคลื่อนไหวหรือเสียงร้องได้ แต่สำ�หรับผู้ ใหญ่นั้นบางคนอาจจะมีระดับความทน

ต่อความเจ็บปวดไม่เหมือนกัน ดังนั้น
ตัวเลขความเจ็บปวดระดับห้าหรือเจ็ด
ของแต่ละคนจึงอาจไม่เท่ากันด้วย
อย่างไรก็ตาม แพทย์ได้พยายาม
วัดค่าความเจ็บปวด เช่น การปวดข้อ
ปวดกระดูก ด้วยการสังเกตรูม่านตา
เพราะดวงตาซึง่ เปรียบเสมือนหน้าต่าง
ของหัวใจนั้น อาจใช้เป็นช่องทางบ่ง
บอกระดับความเจ็บปวดได้ คือถ้ายิ่ง
ปวดมากรูม่านตาก็จะขยายใหญ่ตาม
ไปด้วย
ส่ ว นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นระบบ
ประสาทก็ พ ยายามศึ ก ษาความ
เปลี่ ย นแปลงในสมองเพื่ อ วั ด ค่ า
ความเจ็บปวดเช่นกัน โดยนักวิจัยที่
มหาวิทยาลัย Harvard และ MIT พบว่า
การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ตรวจ
สมองได้พบว่าพืน้ ทีบ่ างส่วนของสมอง
มีการทำ�งานหรือมีคลื่นสมองเพิ่มมาก
ขึ้นเวลาที่ผู้ป่วยมีความเจ็บปวด
และนักวิจัยของสถาบัน สุ ขภาพ
แห่งชาติก็กำ�ลังศึกษาว่า biomarkers
หรือตัวบ่งชี้ทางชีวภาพบางอย่าง ช่วย
บอกถึงความสามารถทีบ่ างคนสามารถ
ฟื้นตัวจากอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง
ในขณะที่บางคนต้องมีปัญหาในระยะ
ยาวได้อย่างไร โดยหวังว่า หากสามารถ
ทำ�ความเข้าใจและวัดประเมินค่าความ
เจ็บปวดเป็นตัวเลขได้แล้ว โอกาสทีจ่ ะ
พัฒนายาและวิธีบำ�บัดความเจ็บปวด
ต่างๆ รวมทั้งการประเมินประสิทธิผล
ของวิ ธี แ ก้ ป วดเหล่ า นี้ ก็ จ ะทำ � ได้ ง่ า ย
และเป็นผลดีขึ้นเช่นกัน

https://www.voathai.com/a/pain-measurement-ct/4746707.html
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หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

‘หญิง-ชาย’ มีปัจจัยช่วยให้
อายุยืนถึง 90 ปีต่างกัน

ผลการศึกษาชิน้ ใหม่ทตี่ พี มิ พ์เผยแพร่ในวารสารโรคระบาด
และสุขภาพชุมชนชีว้ า่ โดยภาพรวมแล้วเคล็ดลับหรือปัจจัย
ของการมีอายุยืนยาวถึงระดับ 90 ปีนั้น อยู่ที่ขนาดของ
ร่างกายทั้งในแง่ส่วนสูงและน้ำ�หนักตัว รวมถึงระดับของ
การออกกำ�ลังกายหรือกิจกรรมทางร่างกายด้วย

แ

ต่เรื่องดังกล่าวส่งผลต่อเพศ
หญิงกับเพศชายแตกต่างกัน
ผลการศึกษาได้พบว่า กลุ่มผู้
หญิงซึ่งมีอายุยืนถึง 90 ปีนั้นโดยเฉลี่ย
แล้วจะสูงกว่าและมีน�้ำ หนักตัวน้อยกว่า
โดยเริม่ ตัง้ แต่ในช่วงวัยสาวตอนต้นราว
20 ปี เมื่อเทียบกับสตรีที่มีน้ำ�หนักตัว

มากกว่าและมีความสูงน้อยกว่าซึ่งมักจะ
มีอายุยืนยาวไม่เท่า
แต่ในทางกลับกัน ความสำ�คัญของ
ปั จ จั ย เรื่ อ งส่ ว นสู ง และน้ำ � หนั ก นี้ ดู จ ะ
ไม่ มี ผ ลมากเท่ า ใดในการช่ ว ยกำ � หนด
ความยื น ยาวของชี วิ ต สำ � หรั บ เพศชาย
เพราะสำ � หรั บ ผู้ ช ายนั้ น ประโยชน์ จ าก

https://www.voathai.com/a/longevity-genders-ct/4756625.html
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การออกกำ � ลั ง กายเป็ น ประจำ � หรื อ
การมีกิจกรรมทางร่างกาย แม้จะเป็น
กิจกรรมง่ายๆ เช่น การจูงสุนัขไปเดิน
เล่น การทำ�สวน การทำ�งานซ่อมแซม
บ้าน การเดิน การขี่จักรยาน การเล่น
กีฬา เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการมีชีวิต
ยืนยาวของผู้ชายมากกว่าปัจจัยใดๆ
การศึ ก ษาพบด้ ว ยว่ า สตรี ที่ มี
น้ำ�หนักตัวน้อยในช่วงอายุ 20 ปี และ
สามารถรั ก ษาน้ำ � หนั ก ตั ว เอาไว้ ไ ด้
ในระดับที่เหมาะสมเมื่ออายุมากขึ้น
มักมีอายุยืนยาว
และความสูงก็มสี ว่ นในเรือ่ งนีด้ ว้ ย
เช่นกัน คือสตรีที่สูงกว่า 5 ฟุต 9 นิ้ว
หรือราว 170 เซนติเมตร จะมีโอกาส
มากกว่าราว 31% ในการมีอายุยืนยาว
ถึง 90 ปี เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มีความ
สูงน้อยกว่า 5 ฟุต 3 นิ้วหรือราว 157
เซนติเมตร
ส่วนผู้ชายนั้น น้ำ�หนักกับความ
สู ง ดู จ ะไม่ มี ส่ ว นสำ � คั ญ มากเท่ า กั บ
กิจกรรมทางร่างกาย กล่าวคือ ผู้ชาย
กลุ่มที่ใช้เวลาอย่างน้อย 90 นาทีต่อ
วันสำ�หรับกิจกรรมต่างๆ ทางร่างกาย
จะมีโอกาสมากกว่าถึงราว 39% ที่จะ
มีชีวิตยืนยาวถึง 90 ปี เมื่อเทียบกับ
ผู้ชายที่มีกิจกรรมใช้แรงกายน้อยกว่า
30 นาทีต่อวัน

หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

‘รอยยิ้ม’ ดีต่อใจอย่างไร?
เราทราบดี ว่ า การ
ออกกำ � ลั ง กายและ
การทานอาหารที่ มี
ประโยชน์ คือกุญแจ
สำ � คั ญ ของการมี
สุ ข ภาพที่ ดี แต่ ก็ มี
รายงานหลายชิ้นที่ชี้
ว่า การฉีกยิ้มบ่อยๆ
ก็ช่วยให้สุขภาพของ
หัวใจดีขึ้นได้เช่นกัน

ก

ารฉีกยิ้มกว้างๆ ไม่ใช่แค่ทำ�ให้
เราดูดเี มือ่ อยูห่ น้ากล้องเท่านัน้
แต่ มี ร ายงานหลายชิ้ น ที่ ชี้ ว่ า
การยิ้มบ่อยๆ ยังเป็นผลดีต่อหัวใจของ
คนเราด้วย
นายแพทย์อนันด์ โชคอลินงาม ผู้
เชีย่ วชาญด้านโรคหัวใจแห่ง University
of Missouri Health Care คือผู้หนึ่งที่
แนะนำ�ให้คนไข้ของเขา ‘ยิม้ เข้าไว้’ เพือ่
ช่วยให้สุขภาพหัวใจดีขึ้น
นายแพทย์ อ นั นด์ กล่ า วว่ า เมื่ อ
เรายิ้ม ระบบการทำ�งานของสมองเรา
เปลีย่ นไป และหลัง่ สารเคมีในด้านบวก
ออกมาปกติเมื่อเราเกิดความเครียด
ร่างกายจะหลั่งฮอร์ โมนออกมาหลาย

ชนิด รวมทัง้ สารอะดรีนาลีนทีจ่ ะเพิม่
อั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจและความ
ดันโลหิต และสารคอร์ติโซนที่ทำ�ให้
ระดับน้�ำ ตาลในเลือดสูงขึน้ ฮอร์ โมน
ทั้งสองชนิดนี้หากมีมากเกินไปอาจ
ทำ�อันตรายต่อร่างกาย คือทำ�ให้เกิด
โรคหัวใจล้มเหลว หรืออาการเส้น
โลหิตเลี้ยงสมองอุดตันได้
สมาคมโรคหัวใจอเมริกันระบุว่า
คนเรามักหาทางคลายเครียดด้วยวิธี
ต่างๆ รวมทัง้ การดืม่ แอลกอฮอล์ สูบ
บุหรี่ หรือรับประทานอาหารมากเกิน
ไป ซึ่งล้วนเป็นอันตรายในระยะยาว
ดังนั้น นายแพทย์อนันด์จึงแนะนำ�
ให้ ใช้วิธีอื่นในการบำ�บัดความเครียด
นั่นคือ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
นายแพทย์ผนู้ บี้ อกว่า รอยยิม้ คือ
ก้าวแรกในการต่อสู้กับความเครียด
และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพราะเมื่อ
คุณยิ้ม ร่างกายจะผ่อนคลาย ส่งผล
ให้ระดับความดันเลือดลดลง และ
ช่วยเพิ่มระดับน้ำ�ตาลในเลือด ทำ�ให้
สดใสกระปรี้กระเปร่าขึ้น
ปกติ แ ล้ ว นายแพทย์ อ นั น ด์ จ ะ
แนะนำ�ให้คนไข้ของเขายิ้ม 20 ครั้ง
ต่อชัว่ โมง ซึง่ แม้หลายคนอาจรูส้ กึ ว่า
บ่อยเกินไป แต่คุณหมออนันด์บอก
ว่าข้อดีคือวิธีนี้ ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้
ยาหรือสารเคมีอะไรเข้าร่วม และยัง
ไม่มผี ลข้างเคียงใดๆ แต่อาจทำ�ให้คน
ทีอ่ ยูข่ า้ งเคียงรูส้ กึ ดีตามไปด้วยก็ได้

https://www.voathai.com/a/smile-heart-health/4815238.html
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หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

ผู้ติดเชื้อชาวอังกฤษปลอดเชื้อเอชไอวี
หลังปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สำ�เร็จรายที่สอง
หน่วยงานแห่งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติที่เป็น
ผูน้ �ำ ในความพยายามระดับทัว่ โลกในการยุตเิ อดส์ ได้
แถลงว่า ทางหน่วยงานมีก�ำ ลังใจอย่างมากจากความ
เป็นไปได้ที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายหนึ่งในอังกฤษอาจได้
รับการรักษาจนหายจากโรคเอดส์

ที

มนักวิทยาศาสตร์ได้เสาะหาหนทาง
รักษาการติดเชื้อเอชไอวีที่ก่อให้
เกิดโรคเอดส์มานานเกือบ 40 ปี
ผูอ้ �ำ นวยการองค์การยูเอ็นเอดส์ (UNAIDS)
ได้เรียกข่าวเกี่ยวกับชายผู้ติดเชื้อคนหนึ่ง
ในกรุงลอนดอนที่ได้รบั การบำ�บัด จนเข้าสู่
ภาวะสงบนีว้ า่ “เป็นความคืบหน้าครัง้ ใหญ่
ของวงการยุติเอดส์”
สเตฟาน ดูจาร์รคิ (Stephane Dujarric)
โฆษกแห่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
เป็ น ผู้ ป ระกาศเรื่ อ งนี้ ว่ า ความคื บ หน้ า
ครั้ งสำ � คั ญ นี้ ส ร้ า งความหวัง เเก่อนาคต
เเต่ยังเเสดงให้เห็นว่าเราคืบหน้ามากใน
ความพยายามหยุดยั้งเอดส์ โดยพึ่งความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เเละยูเอ็นเห็นว่า
สำ�คัญมากที่ควรเดินหน้าเน้นงานป้องกัน
เเละความพยายามรักษาเอดส์ต่อไป
ชายชาวลอนดอนคนนี้ถือว่าปลอด
จากเชื้ อ เอชไอวี หลั ง จากได้ รั บ ได้ รั บ
การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคที่
มีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบน้อย
มากที่เรียกว่า CCR5 โดยยีนที่กลายพันธุ์

นี้ทำ�ให้เขาสามารถต่อต้านต่อเชื้อเอชไอวีได้
นอกจากนี้ โ รคมะเร็ ง ที่ เ ขาเป็ น ก็ ไ ด้ รั บ
การรักษาจนโรคเข้าสู่ภาวะสงบ
ศาสตราจารย์ราวินดรา กุพตา (Professor
Ravindra Gupta) แห่งมหาวิทยาลัย University
College London กล่าวว่า ชายผู้นี้ ได้เลิกใช้
ยาต้ า นไวรั ส เอชไอวี เ เล้ ว เเละมี สุ ข ภาพ
เเข็งเเรงดี นอกจากนี้ ผลการตรวจเลือด
พบว่ า มี เ ชื้ อ เอชไอวี ใ นร่ า งกายน้ อ ยมาก
จนเเทบไม่มีเลย
ศาสตราจารย์กพุ ตายังลังเลทืจ่ ะเรียกว่า
นี่เป็นการรักษาเอดส์ ให้หายขาดเเล้ว เเต่นี่
เป็นคนไข้รายที่ 2 ที่เเสดงให้เห็นว่าไม่มีเชื้อ
เอชไอวีในร่างกาย หลังจากได้รับการผ่าตัด
ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แบบเดียวกันกับชายคน
แรกที่เป็นชาวอเมริกันซึ่งได้รับการบำ�บัดใน
กรุงเบอร์ลินเมื่อ 12 ปีก่อน
ดอกเตอร์โรวีนา จอห์นสตัน (Dr. Rowena
Johnston) ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการวิจยั ที่ amfAR
ซึ่ ง เป็ น มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การวิ จั ย เอดส์ กล่าวว่า
ความสำ�เร็จครั้งที่สองนี้มีความสำ�คัญมาก
ทัว่ โลกมีคนติดเชือ้ เอชไอวีราว 37 ล้านคน

(เรียบเรียงโดย ทักษิณา ข่ายแก้ว วีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน)
https://www.voathai.com/a/health-hiv-cure/4822219.html
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แต่การบำ�บัดดวยสเต็มเซลล์นยี้ งั เป็นการ
บำ�บัดที่ทำ�ได้ยาก
อันดับเเรก ผู้บริจาคต้องมีเนื้อเยื่อ
ที่เข้ากันได้กับผู้ป่วย นอกจากนี้ผู้บริจาค
ต้องมียีนกลายพันธุ์ชนิด CCR5 และขั้น
ตอนการบำ � บั ด ด้ ว ยการปลู ก ถ่ า ยสเต็ ม
เซลล์สร้างความเจ็บปวดเเก่ผู้ป่วย เเละ
มีความเสี่ยง
ดอกเตอร์ซาร่าห์ ฟิดเลอร่์ (Dr. Sarah
Fidler) ศาสตราจารย์ดา้ นการบำ�บัดเอชไอวี
ที่ Imperial College London กล่าวว่า
การผ่ า ตั ด ปลู ก ถ่ า ยไขกระดู ก จะเป็ น
อันตรายมากเกินไปสำ�หรับผู้ป่วยที่ต้อง
รับประทานยาต้านไวรัสเพือ่ บำ�บัดเอเชไอวี
เป็นประจำ�ทุกวัน
อย่างไรก็ตาม ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้ง
สองคนต่างเป็นมะเร็งทั้งคู่เเละไม่มีทาง
เลือกอื่นนอกจากยอมเสี่ยงรับการบำ�บัด
แต่ นั ก วิ จั ย ยั ง จะเดิ น หน้ า ต่ อ ไปในการ
ค้นหาวิธีการรักษาเอดส์
และอย่างน้อยในตอนนี้พวกเขาก็รู้
เเล้วว่า ‘โรคเอดส์สามารถรักษาให้หายได้’

บทความ
พิเศษ

พนิดา พรหมพินิจ

ภาพ : https://productnation.co/th/เครื่องใช้ ไฟฟ้า/1403/พัดลมไอน้ำ�-เย็นสบาย-ดีที่สุด-รีวิว/

แผงรังผึ้ง

ลดอุณหภูมิ-ลดตะกรัน-ประหยัดพลังงาน
นักวิจัยไทยพัฒนาสารเคลือบนาโนบนแผงรังผึ้งในพัดลมไอเย็น ช่วย
ลดการเกาะของตะกรันได้ถึง 30-40% ยืดอายุการใช้งานของแผง
รังผึง้ เกือบสองเท่า ส่งผลให้ชว่ ยลดค่าใช้จา่ ยและช่วยประหยัดพลังงาน
มากยิ่งขึ้น
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ปั

จจุบันประเทศไทยมีแนวโน้ม
อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ทั้ ง ปี สู ง ขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง จะเห็ น ได้
จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาปี พ.ศ.
2559 พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีสูงขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2550 ถึง 0.74 องศาเซลเซียส
จากการที่อุณหภูมิสูงขึ้นนี้ ส่งผลกระทบ
ในหลายๆ ด้านทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเกษตร และสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ ประชาชน
ทัว่ ประเทศรวมทัง้ ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่
จึงสนใจทีจ่ ะลดผลกระทบดังกล่าว โดยได้
นำ�เอาการปรับอากาศแบบระบบ “พัดลม
ไอเย็น” มาใช้งานอย่างกว้างขวาง ซึ่ง
เป็ น ระบบแบบประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า
ต้นทุนต่ำ� และยังช่วยลดการปลดปล่อย
แก๊สเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
พั ด ลมไอเย็ น ทำ � งานได้ โ ดยอาศั ย
การนำ�เอาแผงรังผึ้งหรือแผงคูลลิ่งแพด
(cooling pad) มาทำ�หน้าทีด่ ดู ซับความชืน้
ซึ่ ง ปกติ แ ผงรั ง ผึ้ ง จะหล่ อ เลี้ ย งด้ ว ยน้ำ �
จากนั้นก็จะนำ�อากาศที่ร้อนหรือความชื้น
ต่�ำ มาผ่านแผงรังผึง้ ดังกล่าวโดยใช้พดั ลม
ดูดอากาศ เมือ่ อากาศสัมผัสกับน้�ำ พลังงาน
ความร้ อ นในอากาศจะถู ก นำ � ไปใช้ ใน
การเปลี่ ย นสถานะของน้ำ�ในแผงรัง ผึ้ง
ให้ ก ลายเป็ น ไอ ซึ่ ง ทำ � ให้ อุ ณ หภู มิ ข อง
อากาศที่ออกมาลดลง พร้อมทั้งยังเพิ่ม
ปริมาณความชื้นในอากาศอีกด้วย ดังนั้น
จึงมีการนำ�ระบบของแผงรังผึ้งมาใช้งาน
กั น อย่ า งแพร่ ห ลายทั้ ง ในด้ า นปศุ สั ต ว์
การเกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ รวมถึงที่พักอาศัย
จากการทำ�งานของระบบแผงรังผึ้ง
จำ � เป็ น ต้ อ งใช้ น้ำ � เป็ น ตั ว หลั ก ที่ ทำ � ให้
แผงรั ง ผึ้ ง มี ค วามชื้ น แต่ เ นื่ อ งจากน้ำ �
ที่ นำ � มาใช้ ง านส่ ว นใหญ่ โดยเฉพาะใน
อุ ต สาหกรรมและปศุ สั ต ว์ นำ � มาจาก
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เปรียบเทียบแผงรังผึ้งทั่วไปที่ผ่านการใช้งานและเกิดตะกรัน (ด้านซ้าย) กับแผง
รังผึ้งที่ผ่านการเคลือบสารกันตะกรัน (ด้านขวา)

แหล่ ง น้ำ � ธรรมชาติ เช่ น น้ำ � ผิ ว ดิ น และน้ำ � บาดาล จึ ง มี แ ร่ ธ าตุ อ ยู่ ม ากมายและ
ไม่ ส ามารถควบคุ ม คุ ณ ภาพได้ ดั ง นั้ น จึ ง ส่ ง ผลให้ เ มื่ อ ใช้ แ ผงรั ง ผึ้ ง ในระยะเวลา
นานจะทำ � ให้ เ กิ ด คราบขาวหรื อ ตะกรั น บนแผงรั ง ผึ้ ง ได้ โดยตะกรั น ดั ง กล่ า วเกิ ด
จากสารประกอบกลุ่ ม เกลื อ แคลเซี ย มและแมกนี เ ซี ย มซึ่ ง อยู่ ใ นรู ป คาร์ บ อเนต
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หลักการทำ�งานของระบบทำ�ความเย็นด้วยแผงรังผึ้ง และกรณีที่ ใช้สารเคลือบนาโนป้องกันตะกรัน สามารถลดการเกิดของ
ตะกรันได้ถึง 30-40%
ไบคาร์บอร์เนต ซัลเฟต และฟอสเฟต
ที่ ล ะลายอยู่ ใ นน้ำ � ตะกรั น จะเกิ ด ขึ้ น ก็
ต่ อ เมื่ อ มี ค วามแตกต่ า งของอุ ณ หภู มิ
ความดัน และความเร็วที่จะทําให้เกิดการ
แยกตัวของตะกรันออกจากน้ำ�ในสภาพ
ความเข้มข้นสูง ปัจจัยดังกล่าวเหนี่ยว
นำ � ก่ อ ให้ เ กิ ดการรวมตัวกันของตะกรัน
และตกผลึกตามพื้นผิวถ่ายเทความร้อน
บนแผงรังผึ้ง ตะกรันจึงเป็นปัญหาของ
การระบายความร้อน ทําให้ประสิทธิภาพ
ของระบบด้อยลง ซึ่งส่งผลให้สิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้ามากกว่าปกติ
จากความร่วมมือระหว่างศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.
และบริษัทฮิวเทค (เอเซีย) จำ�กัด ภายใต้

การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จากโปรแกรม
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี (ITAP)
จึ ง นำ � ไปสู่ ก ารพั ฒ นาสู ต รสารเคลื อ บ
นาโนชนิดใหม่ที่ไม่เป็นพิษกับสิง่ แวดล้อม
รวมทั้ ง กระบวนการเคลื อ บที่ ส ามารถ
ประยุกต์ ให้เข้ากับกระบวนการผลิตทีม่ อี ยู่
เดิมของบริษัทฯ เพื่อเคลือบแผงรังผึ้งให้
มีประสิทธิภาพ ลดการก่อตัวเป็นตะกรัน
ของแคลเซียม โดยอาศัยพื้นฐานความรู้
ทางนาโนเทคโนโลยีนี้ทำ�ให้แผงรังผึ้งที่
ผ่านการเคลือบยังคงมีคุณสมบัติดูดซับ
น้ำ�ได้ดี มีความแข็งแรง และทนต่อการ
ใช้งานเป็นเวลานาน จากผลการทดสอบ
ภาคสนามเป็ น ระยะเวลา 1 ปี พบว่ า
สูตรสารเคลือบดังกล่าวสามารถช่วยลด
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การเกาะของตะกรันได้ถึง 30-40% ซึ่ง
เป็นการยืดอายุการใช้งานของแผงรังผึ้ง
ให้นานขึ้นเกือบสองเท่า ลดความถี่และ
งบประมาณในการกำ�จัดตะกรัน พร้อม
ทั้งเป็นการช่วยประหยัดพลังงานในอีก
ทางหนึ่งด้วย
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วิทข่ยาศาสตร์
าววิทย์-

นภสร จงจิตตานนท์

เทคโนฯ โลก

ภาพ : https://bgr.com/2017/07/05/space-news-nasa-fast-stars/

ดวงดาวบนฟ้า

เมือ่

บอกเล่า

เกีย่ วกับตัวเรา
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หยั่ ง ลึ ก ถึ ง ร่ า งกาย
คนเราทีม่ อี ะตอมของ
ไฮโดรเจน คาร์บอน
ไนโตรเจน และออกซิเจน
เป็ น องค์ ป ระกอบ
พื้นฐาน แท้จริงแล้ว
ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้อง
กั บ การระเบิ ด ของ
ดาวฤกษ์และดวงอาทิตย์

สารคดี
วิทยาศาสตร์

เ

เซลล์มนุษย์ (ภาพ : https://www.broadinstitute.org/research-highlights-human-cell-atlas )

มื่อกล่าวถึงเรื่องราวของอวกาศ
สิ่งแรกๆ ที่หลายคนนึกถึงคงจะ
เป็นภาพดวงดาวต่างๆ ที่ล่องลอย
อยู่ ท่ า มกลางความมื ด มิ ด ที่ ว่ า งเปล่ า
ดวงอาทิตย์ส่องสว่างเจิดจ้าและปล่อย
ความร้ อ นจากพื้ น ผิ ว ที่ มี ก ารลุ ก ไหม้
อยู่ ต ลอดเวลา เทคโนโลยี ลำ้ � สมั ย ที่
พยายามจะเดินทางออกนอกโลกไปให้
ไกลมากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ สิ่งเหล่านี้
ทำ�ให้การเรียนรูเ้ กีย่ วกับอวกาศเป็นการ
ศึกษาบางสิง่ บางอย่างที่ไกลออกไปจาก
ตัวเรา ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับชีวิต
ประจำ�วันของคนธรรมดาทัว่ ไป และต่อ
ให้ ในเช้าวันพรุ่งนี้ กาแล็กซีที่ห่างไกล
กาแล็กซีหนึง่ จะหายไปจากจักรวาล มัน
ก็ไม่ได้ท�ำ ให้วนั นัน้ ของเรามีการเปลีย่ น
แปลงใดๆ แต่ รู้ ห รื อ ไม่ ว่ า การศึ ก ษา
บางสิ่งบางอย่างที่ห่างไกลโพ้นออกไป
หลายล้านล้านกิโลเมตรและไม่สามารถ
มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่านัน้ มันสามารถ
ทำ�ให้เราเข้าใจส่วนที่หยั่งลึกที่สุดในตัว
ของมนุษย์เราได้ โดยที่การศึกษาวิจัย

ต่างๆ บนโลกไม่สามารถทำ�ให้เข้าใจใน
ระดับนั้นได้เลย
เราทุกคนทราบว่าหน่วยที่เล็กที่สุด
ของสิ่งมีชีวิต คือ เซลล์ชนิดต่างๆ ที่มี
ฟังก์ชันการทำ�งานแตกต่างกันไป เมื่อ
พิจารณาลึกลงไปอีกจะพบว่า แต่ละ
เซลล์ จ ะประกอบด้ ว ยโมเลกุ ล และ
อะตอมชนิดต่างๆ มากมาย โดยอะตอม
หลักที่พบในสิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นไฮโดรเจน คาร์บอน ไนโตรเจน
และออกซิเจน
ร่างกายเด็กเล็กๆ คนหนึ่งเติบโต
ขึ้นเป็นผู้ ใ หญ่ ไ ด้ เ พราะได้ รั บ อะตอม
เหล่านีจ้ ากน้�ำ ทีด่ มื่ อาหารทีร่ บั ประทาน
และอากาศทีห่ ายใจเข้าไป แต่เราทราบ
หรื อ ไม่ ว่ า อะตอมดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น มา
ได้อย่างไร บนโลกเราสามารถสร้าง
อะตอมไฮโดรเจน อะตอมออกซิเจน
และอื่นๆ ได้หรือไม่ คำ�ตอบคือไม่ได้
อะตอมต่างๆ ที่มีอยู่บนโลกไม่เคย
หายไปและไม่ได้เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่โลก
ถือกำ�เนิด
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แล้วอะตอมต่างๆ หลายสิบชนิด
ทีป่ ระกอบขึน้ เป็นสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ
นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

การศึกษาเกี่ยวกับดาวฤกษ์อันไกล
โพ้นนั้นสามารถให้คำ�ตอบแก่เราได้
จากคำ�ถามที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้อง
ว่าทำ�ไมดวงอาทิตย์จึงส่องสว่างทำ�ให้
เกิดการพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์
และนำ�ไปสู่การค้นพบที่ว่า ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์บนดวงอาทิตย์ได้หลอมรวม
อะตอมของไฮโดรเจนซึ่งเป็นอะตอม
ที่เล็กที่สุด ให้เกิดเป็นอะตอมที่ ใหญ่
ขึ้นคืออะตอมฮีเลียมได้ และหากดวง
อาทิตย์มีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่านี้ จะ
สามารถหลอมรวมอะตอมขนาดเล็ก
ให้ เ ป็ น อะตอมต่ า งๆ เช่ น คาร์ บ อน
หรือไนโตรเจน ยิ่งไปกว่านั้น หากดวง
อาทิตย์หรือดาวฤกษ์มีขนาดใหญ่เกิน
ไป เมือ่ ผ่านปฏิกริ ยิ านิวเคลียร์นบั หลาย
ล้านปีก็สามารถเกิดการระเบิดขึ้นได้
โดยการระเบิดนั้นอาจสร้างอะตอมที่
หนักขึ้น เช่น แคลเซียมหรือเหล็ก
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หน้
สารคดี
า
ต่
า
ง
วิทข่ยาศาสตร์
าววิทย์เทคโนฯ โลก

ภาพ : https://www.quantamagazine.org/what-is-the-sun-madeof-and-when-will-it-die-20180705/

การระเบิดของดวงดาว ก่อให้เกิดอะตอมพื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์
เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์
(ภาพ : https://twitter.com/samrujlok/status/528125841708814337)
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จะเห็ น ว่ า อะตอมคาร์ บ อนที่
ประกอบขึ้นมาเป็นผิวหนังและกล้าม
เนื้อของเรานั้น ครั้งหนึ่งเคยเป็นแกน
กลางที่ ร้ อ นจั ด และหนาแน่ น สู ง ของ
ดวงดาว อะตอมของแคลเซี ย มใน
กระดูก อะตอมของเหล็กที่เป็นส่วน
ประกอบของเลื อ ดที่ ไ หลเวี ย นภาย
ร่ า งกายเรา ล้ ว นเกิ ดจากการระเบิ ด
อย่างรุนแรงของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่
และเราคงไม่สามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้
ได้จากการศึกษาวิจัยเพียงบนโลก
การศึกษาในสิง่ ที่ ไกลออกไปนีเ้ อง
ทำ�ให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่เล็กที่สุดที่มา
ประกอบเป็นตัวเรา เห็นความเชื่อม
โยงและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ต้นไม้ สรรพสัตว์ต่างๆ หรือแม้กระทั่ง
ก้อนหินและมหาสมุทร ว่าแท้ที่จริง
แล้วทัง้ หมดล้วนถูกสร้างมาจากแหล่ง
กำ � เนิ ด เดี ย วกั น และทุ ก สิ่ ง เป็ น สิ่ ง
เดียวกัน นั่นคือเป็นส่วนประกอบหนึ่ง
ของดวงดาวที่ส่องสว่างอยู่บนฟ้าใน
ทุกค่ำ�คืนนั่นเอง !!

Sci
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพปรากฏการณ์หิมะม้วน
(snow roller)

ป

Credits ภาพ: Brian Bayliss/ SWNS

รากฏการณ์ธรรมชาติ “หิมะม้วน” (snow roller) ทีม่ รี ปู ทรงคล้ายเค้กแยมโรลนี้ นับเป็นปรากฏการณ์ทพ่ี บเห็นได้
ไม่บอ่ ยนัก ภาพนีถ้ า่ ยโดย นายไบรอัน เบย์ลสิ ส์ ซึง่ เป็นผูพ้ บเห็นเหตุการณ์ซง่ึ เกิดขึน้ ทีท่ งุ่ นาของเขาในมณฑลวิลต์เชียร์
ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ
หิมะม้วนไม่ได้เกิดขึน้ ในทุกพืน้ ทีท่ ม่ี หี มิ ะตก แต่จะก่อตัวขึน้ ก็ตอ่ เมือ่ มีสภาพอากาศทีเ่ หมาะสม และมีลมแรงพอเหมาะทีจ่ ะพัดให้
หิมะกลิง้ ทับถมกันไปจนเป็นก้อนขนาดใหญ่ขน้ึ
สำ�หรับสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะทำ�ให้เกิดหิมะม้วนก็คอื ทีล่ าดบริเวณภูเขาทีไ่ ม่มตี น้ ไม้ปกคลุม มีหมิ ะตกลงมาเป็นชัน้
บาง ๆ เหนือชัน้ ของน้�ำ แข็ง ประกอบกับมีอณ
ุ หภูมิ ระดับความชืน้ และความเร็วลมทีพ่ อเหมาะ
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graphic

ที่มา http://www.medplant.mahidol.ac.th/infographics/images/infogra001.png
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/186/สมุนไพรแก้ ไอ/
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็ดก่า

เ

Asarcornis scutulata

ป็ดก่าเป็นนกทีม่ ขี นาดใหญ่ ลักษณะเด่นคือหัวและลำ�คอเป็นสีขาว ขณะทีจ่ ะ
เห็นปีกเป็นสีด�ำ มักพบในลำ�ธารหรือแหล่งน้�ำ ในป่าลึก โดยเฉพาะป่าดงดิบ
เขาและป่าดงดิบแล้ง ในธรรมชาติหาได้ยากและมีจำ�นวนน้อยมาก ปัจจุบัน
มีการเพาะเลี้ยงและนำ�ไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในหลายแหล่ง
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สาระน่ารูจ้ าก อย.
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กองบรรณาธิ การ

นักวิจยั สวทช. คว้ารางวัลมูลนิธโิ ทเรฯ ประจำ�ปี 61

สอง

หน่ ว ยงานภายใต้ ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ แ ก่
ดร.อดิ ส ร เตื อ นตรานนท์ นั ก วิ จั ย ด้ า นระบบเครื่ อ งกลไฟฟ้ า จาก
เนคเทค-สวทช. เป็นผู้ ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล และ
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. ได้รบั รางวัลวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประเภทหน่วยงาน ของมูลนิธิโทเรฯ เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ในโอกาสครบรอบ 25 ปี โดยมี ฯพณฯ ท่าน พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องค์มนตรี เป็นประธาน
มอบรางวัล ณ ห้อง Grand Hall โรงแรม The Athenee ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
มูลนิธิโทเรฯ เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536
ด้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใช้เป็นกองทุนถาวร เพื่อนำ�ดอกผลมาใช้ ในการส่งเสริมความ
ก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์
คลินิก) โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. รางวัลสำ�หรับบุคคล/หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. รางวัลสำ�หรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
รวมเงินรางวัลและเงินทุนทั้ง 3 ประเภท ปีละ 6,000,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://tulip.nectec.or.th/news/index.php?app=information&view=vwinf&type=show&information=1&value=aW50Q29kSW5mPTMxNDY2

สวทช. เปิดห้องแล็บ รับนักเรียน ม.ปลายกว่า
90 คน ฝึกทักษะวิจยั ภาคฤดูรอ้ น ปี’62

11

มีนาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร อุทยาน
วิ ท ยาศาสตร์ ป ระเทศไทย : สำ � นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม
“ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2562” ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 10
พฤษภาคม 2562 จำ�นวน 87 คนจากโรงเรียนทัว่ ประเทศ โดยมีคณะนักวิจยั สวทช. เป็นผูด้ แู ล เพือ่ เปิดโอกาสให้เห็นบรรยากาศ
การทำ�งานวิจัย ได้ทำ�งานร่วมกับนักวิจัยอาชีพ ปลูกฝังความรักและความศรัทธาในวิชาชีพนักวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการสร้าง
ระบบการบ่มเพาะเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/th/news/12433-20190311-nstda
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นักวิจยั นาโนเทค สวทช. คว้ารางวัลชนะเลิศ
DMSc Award ประจำ�ปี 2562 ประเภทงาน
วิจยั และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดร.

ณัฏฐิกา แสงกฤช หัวหน้าทีมวิจยั เวชศาสตร์
นาโน กลุ่ ม วิ จั ย การห่ อ หุ้ ม ระดั บ นาโน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. เข้ารับรางวัลชนะเลิศ
DMSc Award ประจำ�ปี 2562 ประเภทงานวิจยั และพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “อนุภาคนาโนลิโปโซม
แบบมุ่งเป้าเพื่อการวินิจฉัยพร้อมรักษาโรคมะเร็งต่อม
น้ำ�เหลืองปฐมภูมิที่ระบบประสาทส่วนกลาง” ประเภท
งานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงาน
การประชุ ม วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ค รั้ ง ที่ 27
ภายใต้หัวข้อ “Healthy Living with Medical Sciences:
Genomics” จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อาคารอิมแพค ฟอรัม่
เมืองทองธานี โดยปีนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงโปรดให้ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นผู้แทน
พระองค์เปิดการประชุม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www2.nanotec.or.th/th/?p=11605

เมษายน 2562

อพวช. จับมือแกมมาโก้ สนับสนุนเยาวชนไทยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างการเรียนรูด้ า้ น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่าน
ผลิตภัณฑ์ LEGO® Education

5

มี น าคม 2562 / ปทุ ม ธานี – องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดพิธลี งนามความร่วมมือ
กับบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อเผยแพร่สื่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มโอกาสให้
ผูเ้ ข้าชมได้ลงมือฝึกหัด ใช้ความคิดสร้างสรรค์พฒ
ั นาทักษะการ
เรียนรู้ ผ่านผลิตภัณฑ์ LEGO® Education โดยมี ผศ. ดร.รวิน
ระวิวงศ์ ผูอ้ �ำ นวยการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
และนายจักรริน จันทรวิสตู ร กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แกมมาโก้
(ประเทศไทย) จำ�กัด ลงนามในพิธี พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ เฉิน
รองผู้อำ�นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
และนางสาวนวลวรรณ ชะอุ่ม ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและการ
ตลาด บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นพยานในพิธี
ดังกล่าว ณ พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า
จ.ปทุมธานี

http://www.most.go.th/main/th/news/sort-by-strategic/strategic1/380-activity-news/7959-lego-education
http://www.most.go.th/main/th/news/sort-by-strategic/strategic1/380-activity-news/7959-lego-education

30

Sci
Society
50 โรงเรียนทัว่ ไทยรับมอบ “กล้องโทรทรรศน์และสือ่ การเรียนรูด้ าราศาสตร์” พร้อมเรียนรูป้ ทู าง
สร้างแนวคิดงานวิจยั ดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน

ส

ถาบั น วิ จั ย ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน)
(สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยาย
ผลโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ เดินหน้า
มอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์อีก 50
โรงเรียน ดันให้เกิดครุวิจัยและยุววิจัย เพิ่มจำ�นวนงานวิจัย
ดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ดึงครูแกนนำ�ร่ว่ มแลกเปลีย่ นเรียน
รู้การทำ�โครงงานดาราศาสตร์
ดร.ศรั ณ ย์ โปษยะจิ น ดา ผู้ อำ � นวยการสถาบั น วิ จั ย
ดาราศาสตร์เปิดเผยว่า จากความสำ�เร็จของโครงการกระจาย
โอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ในปี 2558-2561 สดร. ได้มอบ
กล้องโทรทรรศน์และสือ่ การเรียนรูด้ าราศาสตร์สู่ 360 โรงเรียน
ทั่วประเทศ เกิดเป็นกิจกรรมดาราศาสตร์ทั้งในโรงเรียน และ
ชุมชนมากกว่าพันกิจกรรม เกิดงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับ
โรงเรียนหลายร้อยโครงงาน ในปี 2562 นี้ นอกจากการจัด
กิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนแล้ว สดร. ยังมุง่ หวัง
ให้นำ�กล้องโทรทรรศน์ ไปใช้เพื่อสร้างงานวิจัย ดาราศาสตร์
ในระดับโรงเรียน สร้างครุวิจัย และยุววิจัยดาราศาสตร์ ให้มี
จำ�นวนเพิ่มมากขึ้น
ในปี 2562 นี้ มีโรงเรียนผ่านการคัดเลือกเข้ารับมอบ
กล้องโทรทรรศน์จาก สดร. จำ�นวน 50 โรงเรียน จาก 39 จังหวัด

เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งาน
กล้องโทรทรรศน์ และร่วม
เวิ ร์ ก ชอปการทำ � โครงงาน
ดาราศาสตร์เบือ้ งต้น ร่วมกับ
8 โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ในปีกอ่ นหน้านี้ เพือ่ ฝึกทักษะ
การใช้งานกล้องโทรทรรศน์
สำ�หรับสังเกตการณ์และเก็บ
ข้ อ มู ล อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ นวคิ ด การทำ � โครงงานดาราศาสตร์ ที่
หลากหลาย
ดร.ศรั ณ ย์ ก ล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า กล้ อ งโทรทรรศน์ ใน
โครงการฯ เป็นกล้องโทรทรรศน์ชนิดดอปโซเนียน ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สดร. ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตคน
ไทย ออกแบบ สร้าง และพัฒนาจนได้กล้องโทรทรรศน์ฝีมือ
คนไทยต้นทุนต่ำ�แต่คุณภาพสูง ใช้งานง่าย เหมาะสำ�หรับ
การใช้งานในโรงเรียน ใช้สำ�หรับสังเกตการณ์ดาวเคราะห์
ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ รวมถึงวัตถุท้องฟ้าในห้วงอวกาศลึก
เช่น กาแล็กซี เนบิวลา กระจุกดาว มีอุปกรณ์เสริม อาทิ
ชุดเลนส์ ใกล้ตา กำ�ลังขยายตั้งแต่ 37 ถึง 100 เท่า และ
อุปกรณ์เพิ่มกำ�ลังขยายพิเศษ 200 เท่า สามารถเลือกใช้ ให้
เหมาะกับวัตถุทตี่ อ้ งการสังเกตการณ์ และยังนำ�กล้องถ่ายภาพ
ดิจทิ ลั มาเชือ่ มต่อเพือ่ บันทึกภาพดาวเคราะห์และวัตถุ ท้องฟ้า
ต่างๆ ได้ ใช้เก็บข้อมูลทำ�โครงงาน ดาราศาสตร์ จัดกิจกรรมทาง
ดาราศาสตร์ ตลอดจนติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
ที่น่าสนใจ ซึ่งในปีนี้มีทั้งดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีใกล้ โลก
ปรากฏการณ์จนั ทรุปราคาบางส่วน สุรยิ ปุ ราคาบางส่วน เห็นได้
ทัว่ ประเทศไทย หรือแม้กระทัง่ การสังเกตดวงจันทร์ทเี่ ปลีย่ นไป
ในแต่ละวัน นำ�ไปศึกษาเป็นโครงงานดาราศาสตร์ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3830-narit-sirindhorn-telescope-2562
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สกว. เปิดเวทีเสวนา-โชว์ผลิตภัณฑ์จากงานวิจยั สมุนไพร ตัง้ แต่ระดับท้องถิน่ จนถึงอุตสาหกรรม
หวังสืบสานภูมปิ ญ
ั ญาไทยและผลักดันทุกภาคส่วนให้รว่ มกันต่อยอดใช้ประโยชน์ เพือ่ สร้างมูลค่า
สอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติ

เมื่อ

วั น ที่ 4 มี น าคม 2562 ที่ ผ่ า นมา
ศ. ดร.สุ ท ธิ พั น ธ์ จิ ต พิ ม ลมาศ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) เป็นประธานเปิดงานเสวนาและนิทรรศการ
“สืบสานภูมปิ ญ
ั ญาไทย ด้วยสมุนไพรท้องถิน่ ” ณ ห้อง
ประชุม สกว. ซึง่ จัดโดยงานจัดการความรูแ้ ละสือ่ สาร
สังคม สกว. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์
ที่มีสมุนไพรเป็นองค์ประกอบจากงานวิจัย ตลอดจน
สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยสู่การ
จำ�หน่ายในเชิงพาณิชย์และการรักษาทางการแพทย์
อีกทั้งยกระดับมาตรฐานการทำ�วิจัยและผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.trf.or.th/trf-events-activities/13351-thai-local-wisdom-in-natural-herbs

แรงทะลุเป้า ลงทุน R&D แตะ 1 % จีดพี ี เอกชนทุม่ ทุนวิจยั พัฒนาเกินคาดกว่า 120,000 ล้านบาท
สวทน. ไม่หวัน่ ความต้องการบุคลากรใน 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต พุง่ สูง 107,045 ตำ�แหน่ง

สำ�

นั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิด
เผยผลการสำ � รวจข้ อ มู ล การวิ จั ย และพั ฒ นาและกิ จ กรรม
นวัตกรรมของภาคเอกชนรอบปีสำ�รวจ 2561 แตะ 1 % ของ
จีดีพีเร็วกว่าที่ตั้งเป้า เผยอานิสงส์จากการตื่นตัวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ผนวกกับมาตรการกระตุน้ ของรัฐ
อาทิ โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (open innovation) การ
ให้ทุนสนับสนุนสำ�หรับผู้ประกอบการ SMEs/Startup และ
การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ ด้านเอกชนทุ่ม
ทุนวิจัยพัฒนาถึง 123,942 ล้านบาท อุตสาหกรรมยานยนต์ เลขาธิการ สวทน. คาดตั้งกระทรวงใหม่ ช่วยดันลงทุน R&D
อาหาร ปิโตรเลียมนำ�โด่ง เร่งปรับปรุงผลิตภัณฑ์เอาใจผูบ้ ริโภค ทะยานสู่ 1.5% ของจีดีพีได้ภายในปี 64

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.sti.or.th/news-detail.php?news_type=2&news_id=436
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วว.จับมือบริษทั ยูบเี อ็มฯ จัดสัมมนาการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร แลกเปลีย่ น
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่

นาย

สายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัย
และพั ฒ นาด้ า นอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาหัวข้อเรื่อง “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร : Research and development on
Innovative herbal product” ซึ่ง วว. โดยศูนย์เชี่ยวชาญ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย
(ประเทศไทย) จำ�กัด ร่วมจัดสัมมนาฟรี ! ให้แก่กลุม่ เป้าหมาย
อาทิ ผู้ประกอบการ นักวิจัย และอาจารย์ด้านวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่
จากวิทยากรทั้งภายในและต่างประเทศ ในหัวข้อต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในยุค Thailand 4.0 ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ Meeting room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.tistr.or.th/TISTR/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=1219

Sci
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หมอขอเสนอว่าคุณ
ควรจะหยุดมีเซ็กส์
ชั่วขณะก่อนนะครับ

สเปิร์ม
ปกติ

สเปิร์ม
ของคุณ

https://www.pinterest.com/pin/471189179745239998/
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บ้านนักคิด

ฉบับ

ทีแ่ ล้วเหมียวอยากรูว้ า่ นอกจาก PM2.5 แล้ว ยังมีสารมลพิษทางอากาศอะไรอีกบ้างทีน่ �ำ มาใช้ในการคำ�นวณหาค่าดัชนี
คุณภาพอากาศ (Air Quality Index, AQI) ไปดูเฉลยกันฮะ

ค่า

ดัชนีคุณภาพอากาศเป็นการบอกระดับคุณภาพของอากาศในพื้นที่แบบที่
คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย คำ�นวณจากความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 6
ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) สำ�หรับดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้ใน
ประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษ มีค่ามาตรฐานอยู่ที่ 100 หากวันไหนค่า AQI สูงเกิน
กว่า 100 แสดงว่าคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของเราฮะ ซึ่งกรมควบคุม
มลพิษก็ได้แบ่งค่าความรุนแรงของผลกระทบออกเป็น 5 ระดับสี เพื่อให้พวกเราเข้าใจและ
ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามสถานการณ์ ดังนี้
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ผู้ได้รับรางวัล
ประจำ�ฉบับที่ 72
มีดังต่อไปนี้
รางวัลที่ 1 กระเป๋าผ้าแคนวาส I
love science ได้แก่
คุณวิลาสินี ทองฉิม
รางวัลที่ 2 สมุดโน้ต I love science
ได้แก่
คุณชัชวาลย์ เกษกุล
คุณนริศรา แรตสันเทียะ
คุณชันม์จิรา ก่อสกุล
คุณอภิสิทธิ์ เพ็ญจิตต์

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 73
รางวัลที่ 1 STDA tumbler
จำ�นวน 1 รางวัล

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 73
เหมียวมีเกมจับคู่มาให้เล่นคลาย
เครียดจากความร้อนกันฮะ ช่วยจับคู่
ระหว่างทฤษฎีอะตอมกับ
นักวิทยาศาสตร์เจ้าของแนวคิด
หน่อย

Ernest Rutherford

อะตอมมีลักษณะเปนทรงกลม
เปนหนวยยอยที่สุดของสสาร
ไมสามารถแบงแยก ทำลาย
หรือสรางใหมได

Erwin Schrödinger

อะตอมมีลักษณะเปนทรงกลม
ภายในประกอบดวยโปรตอนและ
อิเล็กตรอนจำนวนเทาๆ กัน

John Dalton

อะตอมประกอบดวยพื้นที่วางเปลา
มีประจุบวกรวมตัวอยูเปนแกนกลาง
เรียกวา “นิวเคลียส”
มีอิเล็กตรอนกระจายตัวอยูโดยรอบ

รางวัลที่ 2 จานรองแก้ว
world scientists
จำ�นวน 4 รางวัล

J. J. Thomson

Niels Bohr

ภายในอะตอมมีอิเล็กตรอนโคจรอยูรอบนิวเคลียส
นิวเคลียสของอะตอมประกอบดวยโปรตอนและนิวตรอน
แบบถูกจำกัดเปนชั้นๆ ตามระดับของพลังงาน
มีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยูโดยรอบในระดับชั้นพลังงานตางๆ
และมีการกระจายตัวในลักษณะของกลุมหมอกอิเล็กตรอน

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่

กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เถอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ

หมดเขตส่งคำ�ตอบ 22 เมษายน 2562

คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 74
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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คำ�คม
นักวิทย์
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

Look again at that dot. That’s here. That’s home. That’s us. On it everyone you love,
everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was,
lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies,
and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of
civilization, every king and peasant, every young couple in love,
every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals,
every corrupt politician, every “superstar,” every “supreme leader,” every saint and sinner in the history
of our species lived there--on a mote of dust suspended in a sunbeam.
- Carl Sagan, Pale Blue Dot, 1994
ลองมองอีกครั้งที่จุดดังกล่าว ที่จุดนั้น คือบ้าน คือพวกเรา บนนั้น คือที่ซึ่งทุกคนที่คุณรัก
ทุกคนที่คุณรู้จัก ทุกคนที่เคยได้ยินชื่อเสียง มนุษย์ทุกผู้นามที่เคยเกิดมา
อาศัยใช้ชีวิตพวกเขาบนนั้น เป็นที่รวมของความสุขสันต์และความโศกศัลย์ หลักคำ�สอนมากมายทางศาสนา, คตินิยม
และเศรษฐศาสตร์ ทีซ่ ง่ึ พรานล่าสัตว์หาของป่าทุกคน ฮีโร่และคนขลาดทุกผูน้ าม ผูส้ ร้างสรรค์และทำ�ลายอารยธรรมทุกคน,
ราชาทุกพระองค์และชาวไร่ชาวนาทุกคน, คู่รักหนุ่มสาวทุกคู่,
แม่และพ่อทุกคน, เด็กที่เปี่ยมความหวัง, นักประดิษฐ์และนักสำ�รวจทุกคน, ครูสอนศีลธรรมทุกคน,
นักการเมืองที่คอร์รัปชันทุกคน, “ดาราดัง” ทุกคน, “ผู้ปกครองสูงสุด” ทุกคน, นักบุญและคนบาปทุกคนในประวัติศาสตร์
ของสปีชีส์ของเราต่างก็อาศัยอยู่ในที่นั้น - บนเศษธุลีฝุ่นที่แขวนตัวกับลำ�แสงอาทิตย์
- คาร์ล เซแกน, หนังสือ Pale Blue Dot, 1994

http://www.nasa.gov/sites/default/files/carlsagan_20080903-full.jpg

pale blue dot https://boazaha.com/category/portfolio/pale-blue-dot-2016/

คาร์ล เซแกน (9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2539)

นัก

ดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน สำ�เร็จปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยชิคาโก และได้เป็นศาสตราจารย์ทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อวกาศ และผูอ้ �ำ นวยการห้องปฏิบตั กิ ารการศึกษาเกีย่ วกับดาวเคราะห์ทมี่ หาวิทยาลัยคอร์เนลล์ รายการสารคดีวทิ ยาศาสตร์ซรี สี ์
อันโด่งดังทางโทรทัศน์ทเี่ ซแกนเป็นผูจ้ ดั ทำ�มีชอื่ ว่า “Cosmos” มีผชู้ มถึง 500 ล้านคน จาก 60 ประเทศทัว่ โลก และหนังสือในชือ่ “Cosmos”
เช่นกัน ได้กลายเป็นหนังสือที่ขายดีติดชาร์ตเบสต์เซลเลอร์ของ New York Times เป็นเวลาถึง 7 สัปดาห์
เซแกน ได้ชอื่ ว่าเป็นนักเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์ส�ำ หรับประชาชนทัว่ ไป ด้วยสำ�นวนทีส่ ละสลวยน่าอ่านราวกับบทกวี และเป็นผูป้ ระพันธ์
นิยายวิทยาศาสตร์เรือ่ ง Contact ทีก่ ลายเป็นภาพยนตร์ไซไฟเรือ่ งหนึง่ ที่ได้รบั การยกย่องในเรือ่ งความสมจริงของข้อมูลเป็นอย่างมาก
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สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก
ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ซื้อหนังสือของ สวทช. ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.
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สมัครเป็นสมาชิกได้
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หรือทางอีเมล

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

กองบรรณาธิการ สาระวิทย์
ฝ่ายเผยแพร่วทิ ยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
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