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รคไข้เลือดออกเด็งกี่เป็นโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก
โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อน และจากการวบรวมข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า
ในแต่ละปีมีรายงานผู้ป่วยทั่วโลกประมาณ 50-100 ล้านคน เป็นผู้ป่วยไข้เลือดออก
ประมาณ 500,000 คน และมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตประมาณ 22,000 คน ทั้งนี้ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี
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Editor’s Note

กองบรรณาธิการ

พัฒนาการจากกล้องฟิล์มสู่
กล้องบนโทรศัพท์มือถือ

ค

รั้งแรกที่ผมหัดถ่ายภาพใหม่ๆ ผมว่ากล้อง (ฟิล์ม) นี่เจ๋งจริงๆ คนที่
คิดก็ช่างสุดยอดมาก มันช่างมหัศจรรย์ที่เราสามารถบันทึกภาพ หรือ
หยุดเวลาภาพเหตุการณ์ทปี่ ระทับใจนัน้ ไว้บนฟิลม์ ถ่ายรูปและล้างอัดออกมา
เป็นภาพถ่าย แต่ปัจจุบัน นับตั้งแต่เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามามีบทบาท
มันก็ได้พลิกโฉมการถ่ายภาพให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
ยุคที่กล้องฟิล์มเปลี่ยนมาเป็นดิจิทัล ช่างใช้เวลายาวนานเหลือเกิน คือ
นับตั้งแต่มีการประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์มม้วนขึ้นมาครั้งแรก จนกล้อง
ดิจิทัลที่ไม่ต้องใช้ฟิล์มเริ่มปรากฏตัว ก็ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งร้อยปีเศษทีเดียว
แต่มันก็ถือได้ว่าปักธงแห่งชัยชนะได้สำ�เร็จ เพราะเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีใคร
ถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มถ่ายรูปอีกแล้ว
ขณะที่กล้องดิจิทัลตัวแรกปรากฏโฉมจนถึงปัจจุบัน ใช้เวลาไม่ถึง 20 ปี
แต่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเหลือเกิน ไม่ว่าจะป็นการแข่งขัน
ด้านความละเอียดของภาพ ที่มักต้องถามกันเสมอว่ากล้องออกรุ่นใหม่นี้
ถ่ายได้กี่ล้านพิกเซล และการออกรุ่นใหม่ของแต่ละค่าย แต่ละรุ่น ก็จะเกทับ
อัปเลเวลความละเอียดของภาพให้สูงขึ้นไปเสมอ
สมัยที่กล้องคอมแพกต์ดิจิทัลเป็นที่นิยม ไปที่ไหนเราจะเห็นแต่คนถือ
กล้องชนิดนี้ แล้วเวลาถ่าย ก็ตอ้ งยืน่ สองแขนออกไป แล้วมองภาพทีจ่ อแสดง
ภ าพหลังกล้อง ไม่ต้องใช้ตามองชิดติดกับช่องมองภาพของตัวกล้องเหมือน
ส มัยกล้องฟิล์มอีกแล้ว ประกอบกับราคาที่ไม่สูงมาก มีขนาดเล็กกะทัดรัด
น�้ำหนักเบา พกสะดวก ท�ำให้กล้องคอมแพกต์ดิจิทัลนี้แพร่หลายสู่ชนทุกชั้น
ได้อย่างรวดเร็ว
	และต่อมาไม่นาน...กล้องคอมแพกต์ดิจิทัล ก็กำ�ลังจะกลายเป็นสิ่งล้า
สมัยไปอีกแล้ว โดยการเข้ามาแทนทีข่ องกล้องบนโทรศัพท์มอื ถือทีใ่ ช้สะดวก
เพราะทุกวันนี้ คนเราก็พกโทรศัพท์มอื ถือสมาร์ตโฟนติดตัวกันอย่างแพร่หลาย
ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กนักเรียน
	เพราะมันตอบโจทย์ผใู้ ช้ได้ดี จึงชนะใจผูบ้ ริโภค เดีย๋ วนีค้ นนิยมถ่ายเซลฟี
ตัวเองกันแพร่ระบาดอย่างหนัก ถ่ายเสร็จปั๊บ ก็อัพขึ้นเฟซบุ๊ก หรือไอจี
อวดเพื่อนๆ ได้ทันใด พฤติกรรมการถ่ายภาพก็เปลี่ยนไป เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็น
การถ่ายภาพทีต่ อ้ งถือกล้องยืน่ สองแขนออกไปอีกแล้ว แต่เป็นการถือมือเดียว
แทน ลองดูภาพถ่ายทีผ่ มนำ�แสดงสิครับ ผูค้ นต่างชูมอื ออกไป ไม่ใช่การดูคอนเสิรต์
นะครับ แต่เป็นการชูโทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายภาพต่างหาก
แล้วต่อไปในอนาคตจะป็นแบบไหนอีกล่ะครับ จะมีอะไรมาแทนทีก่ ล้อง
บนมือถือได้หรือไม่ บางทีเราอาจแค่สวมแว่นติดเลนส์พเิ ศษ แล้วแค่กะพริบตา
ก็ถ่ายภาพได้แล้วก็เป็นได้นะครับ...

พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจากการสำ�รวจ
ในปี ค.ศ. 2013 โดยองค์การอนามัยโลก

(เครดิตภาพ : www.iflscience.com/health-and-medicine/modifying-mosquitoes-stop-transmission-dengue-fever)

สำ�หรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ข้อมูลจากสำ�นัก
โรคติดต่อโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า
สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น
154,444 ราย เสียชีวิต 136 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.09 ส่วนสถานการณ์
ในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 40,278 ราย เสียชีวิต 41 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 0.10 (http://www.thaivbd.org/n/dengues/view/392)
จะเห็นได้วา่ แม้จ�ำ นวนผูป้ ว่ ยทัง้ หมดของทัง้ 2 ปีทผี่ า่ นมา จะต่างกันเกือบ
4 เท่า แต่อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยแทบไม่แตกต่างกันเลย
สาเหตุ : เกิดจากการติดเชือ้ ไวรัสเด็งกี่ (Dengue Viruses) ซึง่ ประกอบด้วย
4 ชนิด (Serotype) ได้แก่ชนิดที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยภูมิคุ้มกันที่เกิดจาก
ก ารติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ชนิดใดชนิดหนึ่งจะคุ้มกันต่อไวรัสเด็งกี่ชนิดนั้นๆ
ต ลอดไป แต่จะไม่คุ้มกันต่อไวรัสเด็งกี่ชนิดอื่น ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะติด
เชื้อไวรัสเด็งกี่ได้ถึง 4 ครั้ง โรคไข้เลือดออกเด็งกี่ติดต่อโดยมียุงลายบ้าน
( Aedes aegypti) เป็นพาหะน�ำโรคที่ส�ำคัญ อย่างไรก็ตามยุงลายสวน
( Aedes albopictus) ที่มักจะอยู่ในพื้นที่ชนบทก็เป็นพาหะน�ำโรค
ร่วมด้วย การติดต่อเกิดจากยุงลายตัวเมียทีม่ เี ชือ้ ไวรัสเด็งกีม่ ากัดท�ำให้เกิด
การเจ็บป่วย และเมือ่ มียงุ ลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นระยะไข้

http://sport.sanook.com/gallery/gallery/123139/111549/
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(เครดิตภาพ : http://www.dmsc.moph.go.th/dmsc/news_detail.php?id=326)

ซึง่ เป็นระยะทีม่ ไี วรัสอยูใ่ นกระแสเลือดมาก เชือ้ ไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะ
ยุง และเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น แล้วเดินทางเข้าสู่ต่อมนํ้าลาย พร้อมที่จะ
เข้าสู่คนที่ถูกกัดต่อไป เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสเด็งกี่ไปกัดคนอื่นก็จะปล่อย
เชื้อไปยังคนที่ถูกกัดท�ำให้เกิดวงจรของการแพร่ระบาดของโรค ระยะ
ฟักตัวของเชื้อไวรัสเด็งกี่ในคน ประมาณ 3-14 วัน โดยทั่วไปประมาณ
5-8 วัน
ระยะติดต่อ : ระยะที่ผู้ป่วยมีไข้สูงประมาณวันที่ 2-4 จะมีไวรัสอยู่ใน
กระแสเลือดมาก ระยะนี้จึงเป็นระยะติดต่อจากคนสู่ยุง และระยะเพิ่ม
จ�ำนวนของเชือ้ ไวรัสในยุงประมาณ 8-10 วัน จึงเป็นระยะติดต่อจากยุง
สู่คน

(เครดิตภาพ: www.sankalpindia.net/drupal/sites/default/files/Dengue_1.jpg)

อาการ : อาการป่วยจะเริ่มหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 5-8 วัน โดยมี
รูปแบบค่อนข้างเฉพาะเรียงตามล�ำดับการเกิดก่อนหลังดังนี้ มีไข้สงู ลอย
2-7 วัน มีอาการเลือดออก ส่วนใหญ่จะพบที่ผิวหนัง มีตับโต กดเจ็บ
และมีภาวะไหลเวียนโลหิตล้มเหลว/ภาวะช็อก ผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ อาจจะไม่
แสดงอาการ (asymptomatic) หรือแสดงอาการป่วยทีแ่ ยกจากโรคอืน่
ไม่ได้ (undifferentiated fever) หรือแสดงอาการโดยจะมีความรุนแรง
แตกต่างกันได้ตั้งแต่มีอาการคล้ายไข้เด็งกี่ (dengue fever: DF) ไป
จนถึงมีอาการเลือดออก (dengue hemorrhagic fever: DHF) และ
รุนแรงมากจนถึงช็อกและเสียชีวติ (dengue shock syndrome: DSS)
ระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกเด็งกีใ่ นประเทศไทย : โรคไข้เลือดออกเด็งกี่
มีรายงานการระบาดครั้งแรกในประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2501 และตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2501-2545 สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้ม
ทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และจากนัน้ จ�ำนวนผูป้ ว่ ยมีปริมาณคงตัว โดยการ
ระบาดมีหลายลักษณะ เช่น ระบาดปีเว้นปี ปีเว้น 2 ปี หรือระบาดติดต่อกัน
2 ปีแล้วเว้น 1 ปี แต่ในระยะหลังพบว่าการระบาดมีแนวโน้มระบาด 2 ปี
เว้น 2 ปี อัตราป่วยสูงสุดอยู่ในกลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราส่วนผู้ป่วยเพศ
หญิงต่อเพศชายใกล้เคียงกัน พบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปีแต่จะพบมากใน
ช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
การรักษา : ในปัจจุบนั ยังไม่มยี าฆ่าเชือ้ ไวรัสเด็งกี่ การรักษาจึงเป็นแบบ
ประคับประคองตามอาการ แพทย์ผรู้ กั ษาจะต้องเข้าใจธรรมชาติของโรค
และให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในระยะวิกฤต
การป้องกัน : วิธปี อ้ งกันทีด่ ที สี่ ดุ คือ ป้องกันตัวเองไม่ให้ถกู ยุงกัด และก�ำจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพื่อลดการแพร่พันธุ์ของพาหะน�ำโรค โดยการคว�่ำ
ภาชนะทุกชนิดทีม่ นี ำ�้ ขัง เพือ่ ไม่ให้ยงุ ใช้เป็นทีว่ างไข่ และการใช้ทรายอะเบต
ก�ำจัดลูกน�้ำยุงลาย
ข้อมูลจาก
http://www.dmsc.moph.go.th/dmsc/news_detail.php?cid=1&id=1118
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งานวิจัย

ต้านภัยไข้เลือดออก

ภาพประกอบโดย กุลพงษ์ อ้นมณี

นั

กวิจยั จากหลายหน่วยงานในประเทศไทยพยายามศึกษาและวิจยั เพือ่ ทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับกลไกการเกิดโรคไข้เลือดออก
และกลไกของไวรัสเด็งกี่ที่เป็นสาเหตุของโรค โดยองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้นั้นจะช่วยให้นักวิจัยสามารถหาแนวทาง
ป้องกันโรค พัฒนาการตรวจวินิจฉัย และวิธีการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นที่
ประสบความสาเร็จและมีการนำ�ไปใช้งานจริงแล้ว หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาและคาดว่าจะประสบความสำ�เร็จในอนาคตอันใกล้

ชีวภัณฑ์กำ�จัดลูกน้ำ�ยุงลำ�ย
ชีวภัณฑ์ก�ำจัดลูกนำ�้ ยุงลายผลิตจากเชือ้ แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis
subsp. Israelensis ซึ่งถือเป็นศัตรูตามธรรมชาติของลูกน�้ำยุงลาย เมื่อ
ลูกน�ำ้ ยุงลายกินแบคทีเรียชนิดนีเ้ ข้าไป แบคทีเรียจะสร้างผลึกโปรตีนทีเ่ ป็น
พิ ษ เข้ า ท�ำลายกระเพาะลู ก น�้ ำ ยุ ง ท�ำให้ ก ระเพาะรั่ ว และตายในที่ สุ ด
ผลิตภัณฑ์สามารถคงประสิทธิภาพในการควบคุมลูกน�ำ้ ยุงลายได้นานหลาย
สัปดาห์ ไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และสิง่ แวดล้อม ผลงานวิจยั พัฒนาโดย
นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ�ำกัด
โดยมีผลิตภัณฑ์ชอ่ื “มอสคิล (Moskil)” ผลิตจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์ และได้รบั
การขึ้นทะเบียน จาก อย. เลขที่ 1149/2555
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Cover Story
ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรไทป์
ได้ทันที
ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกีท่ แ่ี ยกซีโรไทป์ได้ทนั ที ช่วยแพทย์ในการวินจิ ฉัยโรค
และทราบซีโรไทป์ของไวรัสเด็งกี่ที่ติดเชื้อในผู้ป่วยได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงของโรคจนถึงขั้นช็อก
และเสียชีวติ นอกจากนี้ การทราบซีโรไทป์ของไวรัสเด็งกีใ่ นผูป้ ว่ ยในขณะทีเ่ กิดการระบาด
ของโรคในระยะเวลาต่างๆ จะมีสว่ นช่วยให้ภาครัฐวางแผนรับมือกับโอกาสทีจ่ ะเกิดการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีนี้เปิดรับผู้ประกอบ
การทีส่ นใจขออนุญาตใช้สทิ ธิหรือร่วมวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสามารถติดต่อขอข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ สำ�นักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช. (โทรศัพท์ 0-2564-7000)

วัคซีนไข้เลือดออก
คณะนั ก วิ จั ย ไทยจากมหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และหน่ วย
ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวทช.
ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมตัดต่อยีนเชื้อไวรัสเด็งกี่ 4 ชนิด และสร้างไวรัสพันธุ์ผสม
ที่อ่อนฤทธิ์ลง เพื่อพัฒนาเป็นชุดวัคซีนทดสอบชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ลูกผสมครบทั้ง
4 ชนิด (ซีโรไทป์) และได้ให้สิทธิแก่บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำ�กัด ในการพัฒนาต่อไป
เป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพและคาดว่าจะสามารถผลิตออกมาใช้ได้
ในอนาคตอันใกล้

ระบบสำ�รวจลูกน้ำ�ยุงลายด้วยแท็บเล็ต
ระบบสารวจลูกน�้ำยุงลายด้วยแท็บเล็ต หรือ DMLS (Dengue Mosquito Larvae
Survey) เป็นระบบส�ำรวจลูกน�้ำยุงลายที่ทางานบนแท็บเล็ตแอนดรอยด์ที่พัฒนาโดย
นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. เพื่อ
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการส�ำรวจและบันทึกข้อมูลทางกีฏวิทยาของ
ลูกน�้ำยุงลายในพื้นที่ต่างๆ เพื่อประมวลผลและรายงานสถานการณ์หรือเตือนภัยและ
เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยในปี พ.ศ. 2557 ได้ร่วมกับส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี น�ำระบบนี้ไปใช้เป็นจังหวัดแรกก่อนที่จะขยายผลสู่จังหวัด
อื่นต่อไป

(เครดิตภาพ: dmls.android.informer.com/)
แหล่งข้อมูลอ้ำ�งอิง

http://www.biotec.or.th/biogallery/index.php/bioresource-and-environment-thai/2014-05-22-01-59-14
http://www.biotec.or.th/biogallery/index.php/health-thai/serotyping-ns1-elisa-for-detection-of-dengue-ns1-protein-and-serotyping-of-dengue-virus-simultaneously-thai
http://www.biotec.or.th/biogallery/index.php/health-thai/2013-09-09-18-35-10
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.nectec.dengue&hl=fr
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ฟิล์มนาโนเคลือบอิฐกันตะไคร่น้ำ�
อิฐบล็อกที่นิยมใช้ตกแต่งสวนภายนอกบ้าน มีโอกาสสัมผัสกับน�้ำหรือ

น�้ำฝนอยู่เป็นประจ�ำ ซึ่งพอนานวันเข้าก็เกิดเป็นคราบสีเขียวของตะไคร่น�้ำ
ดูไม่สวยงาม แต่ปัญหานี้ มีเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขได้แล้ว โดยทีมนักวิจัย
สวทช. ได้ คิ ด ค้ น “ฟิ ล ์ ม นาโนเคลื อ บอิ ฐ กั น ตะไคร่ น�้ ำ” ซึ่ ง เลี ย นแบบ
ปรากฏการณ์น�้ำกลิ้งบนใบบัว หรือ lotus effect ฟิล์มดังกล่าวนี้สามารถ
เคลือบลงบนผิววัสดุได้อย่างง่ายดาย โดยการทาด้วยแปรงทาสี ฟิล์มจะ
เคลือบวัสดุทั้งที่ผิวของวัสดุและตามผนังรูพรุน ช่วยยับยั้งการดูดซึมน�้ำได้ดี
เมื่อมีน�้ำตกกระทบที่ผิว ก็จะกลิ้งหลุดออกไปอย่างง่ายดาย จึงไม่ก่อเกิด
ความชื้น ตะไคร่น�้ำก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ช่วยยืดอายุการใช้งานวัสดุ
และคงความสวยงามไว้ได้นานขึ้น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดตะขบ
เพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อสาหรับผู้ออกก�ำลังกาย
กระ ทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ประสบความสำ�เร็จในการวิจัยและพัฒนา “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสาร
สกัดตะขบ” โดยใช้สารสกัดจากตะขบทีผ่ า่ นการศึกษาวิจยั ทัง้ ในระดับเซลล์
และในสัตว์ทดลอง พบว่ามีการออกฤทธิช์ ว่ ยเพิม่ ความทนทานของกล้ามเนือ้
	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว ช่วยลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ
ท�ำให้กล้ามเนือ้ สามารถท�ำงานได้ทนทานขึน้ ใช้บริโภคเสริมอาหารเพือ่ ช่วย
ให้เกิดความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อดีขึ้น เมื่อมีการท�ำงานหนัก หรือ
ออกก�ำลังกายเพือ่ พัฒนากล้ามเนือ้ ให้แข็งแรงเร็วขึน้ เหมาะอย่างยิง่ ส�ำหรับ
ผูเ้ ริม่ ออกก�ำลังกายใหม่ ผูฝ้ กึ ฝนร่างกายเพือ่ ให้สมรรถภาพร่างกายดีขนึ้ หรือ
นักกีฬา ขณะนี้ วว. ได้ยนื่ จดสิทธิบตั รเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และพร้อถ่ายทอด
เทค โ น โลยีให้แก่ภาคเอกชนน�ำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ สนใจขอรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดต่อเพิม่ เติมได้ที่ กองการตลาด วว. โทร. 0 2577 9300
ในวันและเวลาราชการ www.tistr.or.th E-mail: tistr@tistr.or.th
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อย. พบอีกแล้ว ลักลอบจำ�หน่าย
กาแฟลดน้ำ�หนักใส่สารไซบูทรามีน
พบอีกแล้วกาแฟอ้างช่วยลดน�ำ้ หนัก ยีห่ อ้ Brazil Potent Slimming Coffee

ผลวิเคราะห์พบสารไซบูทรามีน อย.เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อค�ำโฆษณา
จากการทีส่ �ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
กาแฟลดนำ�้ หนักยีห่ อ้ Brazil Potent Slimming Coffee ส่งตรวจวิเคราะห์
เนื่ อ งจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการโฆษณาว่ามีผลช่วยลดน�้ำหนักส�ำหรับ
คนดื้ อ (ลดยาก) จากรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก พบว่ามีสารไซบูทรามีน ไฮโดรคลอไรด์ ซึง่ ไซบูทรามีน
เป็ น ย าที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ยกเลิกทะเบียน
ต�ำรับยาแล้ว ทาง อย. ได้ท�ำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ Brazil Potent Slimming
Coffee พบว่า ไม่ได้ผลิตในประเทศไทย ไม่มกี ารแสดงฉลากภาษาไทย และ
ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.
ดังนัน้ จึงขอเตือนผูบ้ ริโภคให้ระมัดระวังในการเลือกซือ้ กาแฟมาบริโภค
เนือ่ งจากไซบูทรามีนเป็นสารทีม่ อี นั ตรายต่อผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยโรคหัวใจ
และห ล อ ดเลือด โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคตับ
โรคไต โรคต้อหิน หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร โดยจะมีอาการข้างเคียง คือ
ปากแห้ง ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ท้องผูก ท�ำให้เกิดความดันโลหิตสูงหัวใจ
เต้นเร็ว อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
หากผูบ้ ริโภคได้รบั อันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพหรือมีขอ้ สงสัย
ในเรื่ องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ

E-mail : 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวง
สาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application
หรือส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทัว่ ประเทศ เพือ่ อย.จะได้ด�ำเนินการปราบ
ปรามและด�ำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระท�ำผิดอย่างเคร่งครัด

การเสริมฤทธิ์ยาต้านมะเร็ง
ของสารเคอร์คูมินจากขมิ้นชัน
เว็บไซต์ของส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เผยผลการศึกษาผลของการให้สารเคอร์คมู นิ (curcumin) ซึง่ เป็นสารส�ำคัญ
ทีแ่ ยกได้จากส่วนเหง้าของขมิน้ ชัน (Curcuma longa) ร่วมกับยาต้านมะเร็ง
ออกซาลิพลาติน (oxaliplatin) ในหนูเม้าส์ทถี่ กู ปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งล�ำไส้ใหญ่
ของมนุษย์ พบว่า การให้สารเคอร์คูมิน ขนาด 50 มก./กก. ร่วมกับยาออก
ซาลิพลาติน ขนาด 25 มก./กก. โดยการฉีดเข้าทางช่องท้อง เป็นเวลา 22 วัน
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูได้อย่างชัดเจน และให้
ผลดีกว่าการให้สารเคอร์คูมิน หรือยาออกซาลิพลาตินเพียงอย่างเดียว โดย

ท�ำให้เซลล์มะเร็งเกิดการตายแบบ apoptosis
คือเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และหยุดการแบ่งตัว
ทำ�ให้สามารถสรุปได้วา่ การให้สารเคอร์คมู นิ ร่วมกับยาออกซาลิพลาติน
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเซลล์มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่เมื่อทำ�การทดสอบใน
สัตว์ทดลอง ซึง่ กลไกการออกฤทธิค์ อื การเหนีย่ วนำ�ให้เกิดการตายของเซลล์
แบบ apoptosis

ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/new/active/shownews.asp?id=1115
ภาพจาก http://www.acnethailand.com/wp-content/uploads/2013/02/Turmeric.jpg
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สดร. จัดเต็มกิจกรรมดูดาวรับลมหนาว
ตลอด พ.ย.–มี.ค. ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
เป็นอย่างมาก
นายศุภฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมเปิดฟ้า...
ตามหาดาว ครั้งที่ 2 กำ�หนดจัดในวันจันทร์ที่ 14
ธันวาคม 2558 ในวันดังกล่าวจะเกิดปรากฏการณ์
ฝนดาวตกเจมินดิ ส์ หรือฝนดาวตกคนคู่ จึงขอเชิญชวน
ผู้ที่สนใจไปร่วมสัมผัสและชมความสวยงามของ
ปรากฏการณ์ดังกล่าว พร้อมนอนนับฝนดาวตก
ท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็นสุดขั้ว ณ อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
ดู รายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับได้จำ�นวนจำ�กัดเพียง 120
ท่าน เท่านัน้ สำ�หรับกำ�หนดการครัง้ ต่อไป เป็นดังนี้
ครัง้ ที่ 3 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ ลานน�ำ้ พุ
หน้าศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่
ครัง้ ที่ 4 วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานน�ำ้ พุหน้าศูนย์การค้าเมญ่า
จังหวัดเชียงใหม่
ครัง้ ที่ 5 วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอดูดาวสิรนิ ธร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติ (TNO Open
house) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสความยิ่งใหญ่และเทคโนโลยี
กล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระจก 2.4 เมตร ใหญ่และ
ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อลังการเต็มตากับการส่องวัตถุ
ท้องฟ้าผ่านช่องมองภาพ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการทำ�งานของนักดาราศาสตร์
ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณที่มีทัศนวิสัยของท้องฟ้าดีที่สุดใน
ประเทศไทย กำ�หนดเปิดบ้านฯ ทั้งหมด 2 ครั้ง ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ 17
มกราคม 2559 และวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 **รับจำ�นวนจำ�กัด
เพียง 120 ท่านเท่านั้น**

สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเทศกาลชมดาว...รับลมหนาว ปี 2558
คัดสรรกิจกรรมสำ�หรับคนรักดาวทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่พฤศจิกายน-มีนาคม
พร้อมเปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติ ที่ดอยอินทนนท์ ให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่
www.narit.or.th
นายศุ ภ ฤ ก ษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์
สถาบั น วิ จั ยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ในปีนี้ สดร. ได้เตรียมกิจกรรม
ดาราศาสตร์ในช่วงฤดูหนาวไว้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ เนือ่ งจากในช่วง
ฤดูหนาวท้องฟ้าจะค่อนข้างใส ไร้เมฆรบกวน เหมาะกับการสังเกตการณ์ทอ้ งฟ้า
เป็นอย่างยิ่ง ก�ำหนดจัดกิจกรรมดูดาวส�ำหรับประชาชนที่ใช้ชื่อ “เปิดฟ้า...
ตามหาดาว” ภายในจังหวัดเชียงใหม่ 6 ครัง้ และ “เปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติ”
ที่ดอยอินทนนท์ อีก 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 - มีนาคม 2559
กิจกรรมครั้งแรกจัดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 บริเวณลานหน้า
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้นำ�กล้องโทรทรรศน์ขนาด
ต่างๆ จำ�นวนกว่า 10 ตัว มาให้บริการประชาชน พร้อมทัง้ จัดแสดงนิทรรศการ
ดาราศาสตร์ เกมสอยดาวสาวเดือน และเพลงขับกล่อมเกี่ยวกับดวงดาว
ให้ฟังกันอย่างสนุกสนาน ได้รับความสนใจจากชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง

ทุกกิจกรรม ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมและสมัครได้ที่ www.narit.or.th หรือ www.facebook.com/NARITpage
สอบถามโทร. 0-5322-5569 ต่อ 305
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2325-narit-evnents-nov-mar
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อย. ยืนยันไม่เคยอนุญาตนำ�เข้าหรือจำ�หน่าย

เครื่องตรวจสุขภาพ

Quantum Magnetic Resonance Analyzer
อย. เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อคำ�โฆษณาของเครื่องตรวจสุขภาพ

ในรูปแบบธุรกิจการขายตรงต่อประชาชนทั่วไปโดยใช้การโฆษณาชวนเชื่อ
ทีเ่ กินจริงว่า สามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ� ตรวจสอบด้วยตนเองได้และ
ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ เป็นต้น
รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ทาง อย. ขอย้�ำ ว่าการตรวจสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความเป็นจริงที่สุดนั้น ควรดำ�เนินการตรวจ
วินิจฉัยโรคโดยแพทย์จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น
หากผู้บริโภคพบเห็นการโฆษณาในลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบข้อมูล
ความน่าเชื่อถือก่อนการตัดสินใจซื้อ เพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองเงินแล้ว
ยังอาจได้รับอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการรับรองได้ ทั้งนี้หาก
ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือมีข้อสงสัยในเรื่อง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556
หรือ Email: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวง
สาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application
หรือสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะได้ดำ�เนินการ
ปราบปรามและดำ�เนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำ�ผิดอย่างเคร่งครัด

Quantum Magnetic Resonance Analyzer (QMRA) ที่มีการแชร์ใน
โซเชียลมีเดีย ซึง่ อ้างว่าสามารถวินจิ ฉัยระบบภายในร่างกายได้กว่า 40 รายการ
อย. ยันไม่เคยมีการขออนุญาตนำ�เข้าหรือจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
นพ.ไพศาล ดัน่ คุม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า
จากการที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียถึงเครื่องตรวจสุขภาพ Quantum
Magnetic Resonance Analyzer (QMRA) ว่าสามารถตรวจวินจิ ฉัยโรคและ
ตรวจร่างกายเบือ้ งต้นได้กว่า 40 รายการโดยกล่าวอ้างการทำ�งานของเครือ่ ง
ว่าสามารถวิเคราะห์ไฟฟ้าที่ไหลเวียนในร่างกายแล้วนำ�มาเทียบเคียงกับค่า
เฉลี่ยของคนปกติที่สามารถบ่งชี้ความผิดปกติของร่างกายได้อย่างแม่นยำ�
นั้น จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่
อยู่ในความดูแลของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเครื่อง
ตรวจสุขภาพดังกล่าวไม่เคยมีการขออนุญาตนำ�เข้าหรือจำ�หน่ายแต่อย่างใด
และ อย. ไม่เคยอนุญาตเครื่องมือตรวจสุขภาพในลักษณะนี้
จากกรณีดังกล่าว มีข้อสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวจะถูก
นำ�เสนอพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึง่ เป็นกลยุทธ์ทางการค้าของผูจ้ �ำ หน่าย

Science
Jokes

หมายเหตุ ในวิชาเคมี FE
คือสัญลักษณ์ของธาตุเหล็ก (iron)
https://whybecausescience.files.wordpress.com/2015/11/d7a629072d28e76c9bfb691f878bb922.jpg
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กองบรรณาธิการ

นักวิจัยค้นพบการเพิ่มรสพิเศษ
ให้ช็อคโกแลตด้วยยีสต์ชนิดต่างๆ
เมื่อเปลี่ยนชนิดของยีสต์ นักชิมพบว่ารสชาติของช็อคโกแลตจะออกมาแตกต่างกัน

	นักวิจัยจากประเทศเบลเยียมซึ่งขึ้นชื่อเรื่องช็อคโกแลต ค้นพบการเพิ่มรสพิเศษให้
ช็อคโกแลตด้วยยีสต์ชนิดต่างๆ ทำ�ให้เกิดความคิดว่าในทีส่ ดุ แล้วเทคนิคนีอ้ าจทำ�ให้เกิดรส
ที่ซับซ้อนในขนมยอดนิยมชนิดนี้เช่นเดียวกับรสที่หลากหลายและละเอียดอ่อนในกาแฟ
เบียร์และไวน์
ผู้ทำ�การวิจัยที่ มหาวิทยาลัย Leuven และสถาบัน Flanders Institute of
Biotechnology กล่าวว่ายีสต์เข้ามามีส่วนในการผลิตช็อคโกแลต ตอนที่เกษตรกรเก็บ
เมล็ดโกโก้ ซึ่งเป็นวัตุดิบหลักของช็อคโกแลต และนำ�เมล็ดโกโก้มาใส่ในถุง จากนั้นจะเกิด
ปฏิกริ ยิ าหมัก ซึง่ ตอนนีเ้ องทีย่ สี ต์แต่ละชนิดจะกระตุน้ ให้เกิดรสทีห่ ลากหลาย ผลการศึกษา
ชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Applied and Environmental Microbiology
	 ในการผลิต แม้จะใช้สูตรช็อคโกแลตที่เหมือนกัน แต่เมื่อเปลี่ยนชนิดของยีสต์ นักชิม
พบว่ารสชาติของช็อคโกแลตจะออกมาแตกต่างกัน จนผูว้ จิ ยั บอกว่าในอนาคตอาจเกิดสินค้า
ช็อคโกแลตที่ออกแบบรสให้เหมาะกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้อย่างเฉพาะเจาะจง
http://www.voathai.com/content/new-chocoloate-flavors/3069624.html
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นักวิจัยเผยเพชรอาจไม่ได้เป็น
อัญมณีหายากอย่างที่เราคิด
เพชรอาจสามารถเกิดขึน้ จากปฏิกริ ยิ าของกรดทีเ่ ข้มข้นขึน้ ในหิน ซึง่ เป็นสิง่ ทีพ่ บเห็น
ง่ายกว่าสมมุติฐานเดิม
	นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins พบว่าเพชรอาจไม่ได้เป็นอัญมณีหายาก
อย่างที่เราคิด เดิมทีวงการวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเพชรเกิดขึ้นจากการลดลงทางเคมีของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ภายในของเหลวที่ไม่หยุดนิ่ง หรือไม่ก็เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ของมีเทน ซึ่งทั้งสองกรณีเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยาก
แต่ผลงานวิจัยล่าสุดซึ่งถูกตีพิมพ์วารสารวิชาการ Nature Communications พบว่า
เพชรอาจสามารถเกิดขึน้ จากปฏิกริ ยิ าของกรดทีเ่ ข้มข้นขึน้ ในหิน ซึง่ ปรากฏการณ์ดงั กล่าว
เป็นสิ่งที่พบเห็นง่ายกว่าสมมุติฐานเดิม
นักวิ ท ย า ศ าสตร์จาก Johns Hopkins กล่าวว่าการก่อตัวของเพชรน่าจะเกิด
ในส่วนลึกใต้พื้นผิวโลก นั่นหมายความว่าแม้เพชรจะเกิดขึ้นง่ายกว่าที่คิด แต่การแสวงหา
อัญมณีชนิดนี้ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายด้านอื่นๆ อีกไม่น้อย

http://www.voathai.com/content/diamon/3037801.html
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บทความพิเศษ
กองบรรณาธิ ก าร

ไบโอเทค-สวทช. ประสบความสำ�เร็จ
พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย

โ

นั ก วิ จั ย ไบโอเทคคิ ด ค้ น เทคนิ ค การตรวจหาเชื้ อ มาลาเรี ย จากเลื อ ดผู้ ป่ ว ย
จนพัฒนาเป็นชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียได้สำ�เร็จ สามารถทำ�ได้ง่าย สะดวก
ทราบผลเร็ว และมีความแม่นยำ�

รคมาลาเรีย ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญของประเทศไทย และ
ทั่วโลกยังคงให้ความสำ�คัญกับปัญหานี้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการ
พิจารณามอบรางวัลโนเบลในสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ (Nobel
Prize in Physiology or Medicine) ประจำ�ปี ค.ศ. 2015 นี้ ได้มอบให้แก่
นักวิจยั ชาวจีน Tu YouYou ซึง่ เป็นผูค้ น้ พบวิจยั และพัฒนายา Artemisinin
เพื่อใช้รักษาโรคมาลาเรีย ซึ่งยาดังกล่าวได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคมาลาเรีย
จำ�นวนมากทั่วทั้งโลกและเป็นยาราคาถูกที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้
	 ส�ำหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
มีรายงานจ�ำนวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียมากกว่า 30,000 ราย ถึงแม้จ�ำนวน
ผู้ป่วยจะลดลงในแต่ละปี แต่ประเทศไทยก็ยังไม่สามารถก�ำจัดเชื้อมาลาเรีย
ให้หมดไปได้ ส่งผลให้มกี ารระบาดของโรคในพืน้ ทีเ่ สีย่ งและยังคงมีผปู้ ว่ ยซำ�้
ในทุกปี และยังเป็นปัญหาสาธารณสุขส�ำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะใน
พื้นที่ทุรกันดาร
	โรคมาลาเรียเกิดจากเชือ้ โปรโตซัวในกลุม่ พลาสโมเดียม (Plasmodium)
ที่อาศัยอยู่ในเม็ดเลือดแดง โดยมียุงก้นปล่องเพศเมียเป็นพาหะนำ�โรค เมื่อ
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ยุงทีไ่ ด้รบั เชือ้ จากเลือดของผูป้ ว่ ยไปกัดผูอ้ นื่ ก็จะทำ�ให้เกิดการแพร่เชือ้ ต่อไป
เชื้อก่อโรคมาลาเรียที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนิดพลาสโมเดียม
ฟัลซิพารัม (Plasmodium falciparum) และพลาสโมเดียม ไวแว็กซ์
(Plasmodium vivax) โดยเชื้อทั้งสองชนิดนี้จะก่อให้เกิดความรุนแรง
ของโรคมาลาเรียทีแ่ ตกต่างกัน รวมถึงการรักษาและระบาดวิทยาของเชือ้ ก็มี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นการจำ�แนกชนิดของเชื้อ จึงมี
ความสำ�คัญต่อการเฝ้าระวังและการรักษาโรคเป็นอย่างมาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำ�โดยคณะนักวิจยั จากศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้ศึกษาและพัฒนาเทคนิคสำ�หรับ
การตรวจหาเชื้อมาลาเรีย พลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม และ พลาสโมเดียม
ไวแวกซ์ ในตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยโรคมาลาเรียขึ้น เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ง่าย และสามารถนำ�ไปใช้ทดสอบในพื้นที่จริงที่มีการระบาดได้ทันที ซึ่ง
เทคนิคที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของ
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นักวิจัยไบโอเทค 3 ท่าน ได้แก่ ดร.สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในการค้นหาโมเลกุลที่สำ�คัญของเชื้อมาลาเรียเพื่อนำ�มาใช้เป็น
เป้าหมายในการตรวจหาเชื้อ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย ซึ่งมีความ
เชีย่ วชาญในการนำ�เอาเทคนิคแลมป์ (LAMP) มาประยุกต์ใช้เพือ่ พัฒนาเป็น

ชุดทดสอบในการตรวจวินจิ ฉัยโรคติดเชือ้ ต่างๆ และ ดร.ดารินทร์ คงคาสุรยิ ะฉาย
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านระบาดวิทยาของมาลาเรีย รวมถึงวิธีการตรวจ
วินิจฉัยโรคมาลาเรีย

	ดร.สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล นักวิจัยห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล
เปิดเผยว่า เทคนิคที่คณะวิจัยพัฒนาขึ้นนี้ เรียกว่า “LAMP-LFD” เป็นการนำ�เอาเทคนิควิธีการตรวจ 2
ประเภทมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน คือเทคนิคแลมป์ (LAMP) ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้
อย่างรวดเร็ว โดยใช้อุณหภูมิคงที่เพียงอุณหภูมิเดียว (ในช่วง 60-65 องศาเซลเซียส) และเทคนิค lateral flow
dipstick หรือ LFD ซึ่งเป็นเทคนิคการใช้แผ่นจุ่มวัดแบบง่าย จึงทำ�ให้สามารถอ่านผลได้ง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว ด้วยเทคนิค LAMP-LFD นี้ทำ�ให้เราสามารถตรวจแยกเชื้อมาลาเรียทั้งสองชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กล่าวคือ มีความถูกต้อง มีความแม่นยำ�และมีความจำ�เพาะในการตรวจเชื้อแต่ละชนิดสูงมาก

คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย นักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและ
การตรวจวัด กล่าวเสริมว่า เทคนิค LAMP-LFD นี้ เริ่มต้นจากการเพิ่มสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค LAMP ซึ่งถูก
ติดฉลากด้วยสารเรืองแสง จากนั้นใช้เทคนิค LFD เพื่อท�ำให้เกิดแถบสีบนแผ่นจุ่มวัดแบบง่าย จึงท�ำให้สามารถ
อ่านผลได้ ด้ ว ยตาเปล่า และข้อดีของเทคนิค LAMP-LFD ที่คณะวิจัยพัฒนาขึ้นนี้อีกอย่างหนึ่งคือ มีขั้นตอน
การเตรียมตัวอย่างเลือดก่อนตรวจทีง่ า่ ยไม่ยงุ่ ยาก จึงท�ำให้สามารถลดเวลาในการตรวจตัวอย่างจ�ำนวนมากได้
เทคนิค LAMP-LFD นี้มีความไวในการตรวจสูงกว่าเทคนิคพีซีอาร์ทั่วไปประมาณ 10 เท่า และมีความจ�ำเพาะ
ต่อเชือ้ พลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม และ พลาสโมเดียม ไวแวกซ์ อย่างมาก อีกทัง้ ขัน้ ตอนการตรวจก็ท�ำได้งา่ ยและ
สะดวก โดยใช้ เวลาในการตรวจรวมทั้งสิ้นเพียง 55 นาที ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มี
ราคาแพง และไม่จ�ำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้นคณะวิจัยจึงเล็งเห็นว่าเทคนิค LAMP-LFD นี้มี
โอกาสทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารใช้งานในพืน้ ทีจ่ ริงได้และจะเป็นทางเลือกใหม่ส�ำหรับการตรวจเชือ้ มาลาเรียให้แก่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้ด้วย
ดร.ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล
กล่าวว่า ในปัจจุบนั การตรวจวินจิ ฉัยเชือ้ มาลาเรียโดยใช้วธิ ตี รวจหาเชือ้ จากแผ่นฟิลม์ เลือดภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ยังถือเป็นวิธีมาตรฐาน แต่วิธีการนี้จำ�เป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะและความชำ�นาญเป็นอย่างมากในการ
จำ�แนกเชื้อ และถึงแม้ว่าจะมีความพยายามพัฒนาการตรวจวินิจฉัยให้ทันสมัยและรวดเร็วขึ้น โดยใช้วิธีพีซีอาร์
(PCR) หรือการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วโดยวิธีทดสอบอิมมูโนโครมาโทกราฟิก (RDT) แต่ก็ยังคงพบปัญหาการเกิด
ผลบวกปลอม (false positive) และผลลบปลอม (false negative) ในการตรวจ จากข้อดีของเทคนิค LAMPLFD ทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ ในห้องปฏิบตั กิ าร ทำ�ให้คณะวิจยั ได้น�ำ เทคนิค LAMP-LFD ไปทดลองใช้งานจริง โดยร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียจากตัวอย่างเลือดที่ได้จากผู้ป่วย
พบว่าเทคนิค LAMP-LFD มีคา่ ความไว (sensitivity) และความจำ�เพาะ (specificity) ต่อเชือ้ มาลาเรียแต่ละชนิด
สูงมาก และนอกจากจะสามารถใช้ตรวจผู้ป่วยมาลาเรียแล้ว เมื่อนำ�เทคนิค LAMP-LFD ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้กับ
ผู้ที่มีการติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ ก็พบว่าสามารถตรวจหาเชื้อได้อย่างแม่นยำ� ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่
เทคนิค LAMP-LFD จะถูกพัฒนาไปใช้ในการศึกษาด้านระบาดวิทยาของโรคมาลาเรียด้วย ปัจจุบัน เทคนิค
LAMP-LFD สำ�หรับตรวจหาเชื้อมาลาเรีย พลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม และพลาสโมเดียม ไวแวกซ์ นี้ ได้มีการ
ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรในประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาให้เป็นชุดตรวจสำ�เร็จรูป
ที่สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะวิจัยยังมีแผนงานที่จะพัฒนาชุดตรวจสำ�หรับเชื้อมาลาเรีย
ดื้อยาต่อไปในอนาคตอีกด้วย
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สารคดี
วิทยาศาสตร์
วีณา ยศวังใจ

ไขมันในเลือด
บอกความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์

นักวิจัยชาวอเมริกันพัฒนาวิธีการตรวจระดับไขมันในเลือดวิธีใหม่ ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ�
ถึงร้อยละ 90 ถึงคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็น “โรคสมองเสื่อม” หรือ “โรคอัลไซเมอร์” ในอีกสามปีถัดไป

“โรคสมองเสื่อม” หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “โรคอัลไซเมอร์”

	 Howard J. Federoff ศาสตราจารย์ดา้ นประสาทวิทยาจาก ศูนย์การแพทย์
มหาวิท ยาลั ย จอร์จทาวน์ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา และทีมวิจัย ได้
(Alzheimer’s disease) เป็นภาวะที่เซลล์สมองของคนไข้ถูกทำ�ลาย
พัฒนาเทคนิคใหม่ในการตรวจเลือดทีส่ ามารถบอก
ทีละน้อยๆ ทำ�ให้คนไข้มีอาการสูญเสียความทรงจำ�
ได้วา่ คนไข้มโี อกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์ภายใน 2-3 ปี
สมองบกพร่องต่อการเรียนรู้ และยังส่งผลด้านลบต่อ
ถัดไปห รื อ ไ ม่ โดยดูจากตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ หรือ
สภาพจิตใจและการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของคนไข้
Biomarker ที่ พบในเลือด ซึ่งให้ผลการตรวจที่มี
รวมไปถึงคนในครอบครัวของคนไข้ดว้ ย โดยส่วนใหญ่
ความแม่นย�ำสูงถึง 90% และรายงานวิจยั เรือ่ งนีไ้ ด้
จะพบอาการนีไ้ ด้ในผูส้ งู อายุ และในปัจจุบนั ก็ยงั ไม่มี
ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine เมื่อต้นเดือน
วิธกี ารรักษาโรคนีใ้ ห้หายขาดได้ ในขณะทีจ่ �ำ นวนผูท้ ี่
มีนาคม ค.ศ. 2014
ป่วยด้วยโรคนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ซึ่ง
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก พบว่าในปี ค.ศ. 2010
	ศาสตราจารย์ Federoff อธิบายว่า การทีย่ ารักษา
มีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ทั่วโลกประมาณ 35 ล้านคน
หรือชะลออาการสมองเสือ่ มใช้ไม่ได้ผล สาเหตุหนึง่
และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ทุกๆ 20 ปี โดย
น่ าจะมาจากการที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาช้าเกินไป
อาจมีผู้ป่วยมากถึง 115 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2050
หรือได้ รั บ ยาเมื่อโรคอัลไซเมอร์พัฒนาไปจนถึงขั้น
Howard J. Federoff
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ท้ายๆ แล้ว ทีมวิจยั จึงได้มงุ่ ศึกษาการพัฒนาของโรคสมองเสือ่ มตัง้ แต่ในระยะ
เริม่ ต้น โดยการค้นหาตัวบ่งชีท้ างชีวภาพหรือโมเลกุลบางอย่างในเลือดทีจ่ ะ
สามารถบอกได้วา่ ภาวะสมองเสือ่ มก�ำลังจะมาเยือนคนไข้ ก่อนทีค่ นไข้จะเข้า
สู่ภาวะสมองเสื่อมอย่างเต็มขั้น
	นักวิจัยได้ทำ�การศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีและมีอายุตั้งแต่
70 ปีขึ้นไป จำ�นวน 525 คน โดยทำ�การทดสอบประสิทธิภาพความจำ�
ทดสอบสภาพจิตใจ ร่วมกับการตรวจเลือดของอาสาสมัครทุกคนเป็นประจำ�
ทุกปีต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี โดยในช่วง 2-3 ปีหลัง พบว่ามีอาสาสมัคร
จำ�นวน 53 คน แสดงอาการของโรคอัลไซเมอร์ระยะเริม่ ต้น หรือภาวะสมอง
เสื่อมอย่างอ่อนที่เรียกว่า MCI (mild cognitive impairment) และนัก
วิจัยได้นำ�ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครทั้งหมดในกลุ่มนี้ไป
เปรียบเทียบกับผลเลือดของอาสาสมัครอีก 53 คนที่ยังมีความจำ�ดีอยู่
	นักวิจัยพบความแตกต่างของปริมาณไขมันฟอสโฟลิพิด (phospholipid) 10 ชนิด ในเลือดของอาสาสมัครสองกลุม่ โดยในกลุม่ ของผูท้ มี่ อี าการ
โรคสมองเสื่อมระยะเริ่มต้น จะมีปริมาณไขมันชนิดที่ว่านี้อยู่ในเลือดต่ำ� ซึ่ง
ไขมันฟอสโฟลิพิดนี้เป็นไขมันที่เป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์ และ
แม้วา่ นักวิจยั ยังไม่ทราบแน่ชดั ว่าอะไรเป็นสาเหตุท�ำ ให้ไขมันฟอสโฟลิพดิ ใน
เลือดของคนไข้ทเ่ี ริม่ มีอาการสมองเสือ่ มลดระดับลง แต่เชือ่ ว่าปรากฏการณ์
นี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของสมองในช่วงต้น และเป็น
สัญญาณที่บ่งบอกได้ว่าเยื่อหุ้มเซลล์สมองเริ่มเสื่อมหรือถูกทำ�ลาย อีกทั้ง
ฟอสโฟลิพิดในจำ�นวนนี้มีอยู่สองตัวที่นักวิจัยทราบมาก่อนแล้วว่ามีความ
เชื่อมโยงกับโรคอัลไซเมอร์

ศาสตราจารย์ Federoff อธิบายว่า “กลุ่มไขมันในเลือดที่ทำ�การตรวจ
วัดสามารถบอกความแตกต่างระหว่างอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มได้แม่นยำ�ถึง
90% โดยกลุม่ แรกทีย่ งั มีความจำ�ปกติในตอนแรก แต่จะมีโอกาสพัฒนาเป็น
โรคสมองเสื่อมอย่างอ่อนและโรคอัลไซเมอร์จนแสดงอาการให้เห็นภายใน
2-3 ปีถัดไป และอีกกลุ่มหนึ่งจะยังคงปกติดีต่อไป ซึ่งการตรวจเลือดเพื่อ
หาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพจะช่วยให้ทราบได้ว่าบุคคลใดมีความเสี่ยงที่จะเป็น
โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ เพื่อช่วยให้คนไข้และครอบครัวของคนไข้
วางแนวทางการรักษาและดูแลคนไข้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด”
ผลงานวิจัยนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตรวจวินิจฉัยหรือ
คัดกรองผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่เพิ่งเริ่มมีอาการในระยะเริ่มแรก ซึ่งนักวิจัย
ยังต้องทดสอบในกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นอีกก่อนที่จะนำ�วิธีการนี้ไปใช้ได้
จริงในสถานพยาบาล รวมถึงพัฒนาวิธกี าร
ที่สามารถคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ
โรคสมองเสื่อมได้ในระดับที่กว้างยิ่งขึ้น
โดยในขณะนีท้ มี วิจยั ได้วางแผนนำ�เทคนิค
นี้ไปทดสอบในระดับคลินิกเพื่อคัดแยก
ผู้ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ โรคอั ล ไซเมอร์
รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพของยา
ที่อาจช่วยป้องกันหรือยับยั้งไม่ให้โรคนี้
ปรากฏขึ้นมาได้

เนื้อเยื่อสมองที่ถูกทำ�ลาย (ซ้าย) เปรียบเทียบกับสมองของคนปกติ (ขวา)
ที่มาข้อมูลและภาพ

http://www.medicalnewstoday.com/articles/273776.php
http://www.bbc.com/news/health-26480756
http://www.nbcnews.com/health/aging/blood-test-might-predict-who-will-develop-alzheimers-n47206

15

ฉบับที่ 33
ธันวาคม 2558

สาระน่ารู้จาก อย.

http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
ฉบับที่ 33
ธันวาคม 2558

16

Sci Infographic
sci Info graphic #33

https://witsanook.files.wordpress.com/2014/12/softdrink.jpg
https://witsanook.files.wordpress.com/2014/12/softdrink.jpg

17

ฉบับที่ 33
ธันวาคม 2558

sci
society

สเปกตรั ม
sci society #33

“อุปกรณ์ ช่วยผูพ้ ิ การทางสายตา” คว้ารางวัลโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 4
นวัตกรรม “อุปกรณ์สำหรับผูบ้ กพร่องทำงกำรมองเห็น” หรือ Visionear คว้ำรำงวัลสุดยอด SIA
โครงกำร “เถ้ำแก่น้อยเทคโนโลยี 2015” ตอบโจทย์กำรนำ
แนวคิดด้ำนนวัตกรรมใหม่ๆ สู่กำรทำธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีให้
เกิดขึน้ จริง ทีส่ ำคัญสำมำรถส่งเสริมคุณภำพชีวติ ของคนพิกำร
ให้ดขี น้ึ สำหรับปีหน้ำ “สำมำรถ-สวทช.”
มือจัด “เถ้ำแก่ที่เข้ากับยุคดิจิทัลและความต้องการนวัตกรรม
เพื่อค้นหาสุจัดบยอดเทคโนโลยี
น้อยเทคโนโลยีปี 5” สร้ำง “นักด้ธุารนสั
กิจด้งคมและสิ
ำนเทคโนโลยี
่งแวดล้ทอำเงิ
ม นตัว
จริง” ต่อเนื่อง พร้อมกำหนดโจทย์เพื่อค้นหำสุดยอดเทคโนโลยี
	 นายเฉลิ ม พล ตู ้ จิ น ดา ผู ้ อ�ำนวยการเขตอุ ต สาหกรรมซอฟต์ แวร์
ทีเ่ ข้ำกับยุคดิจทิ ลั และควำมต้องกำรนวั
ตกรรมด้
คมและ าแก่น้อยเทคโนโลยี ได้ด�ำเนินมา 4 ปี
ประเทศไทย
กล่าำวว่นสัา ง“โครงการเถ้
สิง่ แวดล้อม
แล้ว เริม่ ตัง้ แต่ปี 2555–2558 มีผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ ทีเ่ ป็นเยาวชนคนรุน่ ใหม่
นำยเฉลิมพล ตูจ้ นิ ดำ ผูแล้อ้ วำนวยกำรเขตอุ
กว่า 400 ทีม มีตจสำหกรรม
�ำนวน 270 ทีม หรือ ประมาณ 630 คน ได้ร่วมอบรม
แวร์ประเทศไทย
“ โครงกำรเถ้
ำแก่นร้กิอจยเพื่อพัฒนาฐานความรู้ส�ำคัญในการน�ำเทคโนโลยี
“อุปกรณ์สำ�หรับผู้บกพร่อซอฟต์
งทางการมองเห็
น” หรือกล่ำวว่คำ วามรู
้ด้านพื้นฐานธุ
ได้ดำเนิ2015”
นมำ 4 ปีแล้อวอกสู
เริม่ ่ตตัลาด
ง้ แต่ปเกิี ด2555
Visionear คว้ารางวัลสุดยอด SIA โครงการ “เถ้าเทคโนโลยี
แก่นอ้ ยเทคโนโลยี
การจั–ดตั2558
้งธุรกิจมีจ�ำนวนกว่า 20 ราย โดยสร้างรายได้รวม
เ้ ข้ำ�ร่ธุวรมโครงกำรฯ
ทีเ่ ป็นเยำวชนคนรุ
ใหม่ล้แาล้นบาท
วกว่ำและมี
400 อทีัตมราการจ้างงานกว่า 40 อัตรา ซึ่งผลลัพธ์ที่
ตอบโจทย์การนำ�แนวคิดด้านนวัตกรรมใหม่ๆ สูก่ ผูารทำ
กิจด้านเทคโนโลยี
ประมาณ่น21
มีจวำนวน
270 กทีารให้
ม หรืดอีขึ้นประมำณ
ให้เกิดขึ้นจริง ที่สำ�คัญสามารถส่งเสริมคุณภาพชี
ิตของคนพิ
ไ ด้น630
ั้นเป็คน
นที่นได้่ายิรนว่ ดีมอบรมควำมรู
กับโครงการฯที้ ่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับธุรกิจเทคโนโลยี
นพืนน้ อฐำนธุ
รกิจเพืป่อี พั5”ฒนำฐำนควำมรู
ส้ ำคัญในกำรนำ
สำ�หรับปีหน้า “สามารถ-สวทช.” จับมือจัด “เถ้ด้าำแก่
ยเทคโนโลยี
รุ่นใหม่ของประเทศไทยในอนาคต
เทคโนโลยี
ลำด เกิดกำรจั
ำ 20
โดยสร้ำงรำยได้รวมประมำณ 21 ล้ำนบำท
สร้าง “นักธุอรอกสู
กิจด้่ตานเทคโนโลยี
ทำ�เงิดตันงตั้ ธุวรจริกิจง”จำนวนกว่
ต่อเนื่อง พร้
อมกำรำย
�หนดโจทย์
และมีอตั รำกำรจ้ำงงำนกว่ำ 40 อัอต่ารำ
ซึง่ ผลลัยพดเพิธ์ท่มเติ
ไ่ี ด้มนได้นั ้ ทเป็ี่ http://www.nstda.or.th/news/20520-softwareparkthailand
นทีน่ ่ำยินดีกบั โครงกำรฯทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ใี ห้กบั
นรายละเอี
ธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของประเทศไทยในอนำคต
อ่ำนรำยละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี http://www.nstda.or.th/news/20520-softwareparkthailand

“อุปกรณ์ช่วยผู้พิการทางสายตา” คว้ารางวัล
โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 4

นวัตกรรม

สวทช.ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ มทร. ล้านนา ลำ�ปาง
จัดงานเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 6 สายพันธุ์ใหม่ ตั้งเป้าปี ’59
ขยายผลเทคโนโลยีถั่วเขียวสู่ภาคอุตสาหกรรม

สวทช.ร่วมกับม.เกษตรศาสตร์ และ มทร.ล้านนา ลาปางจัดงานเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุถ์ วเขี
ั ่ ยว 6 สาย
พันธุใ์ หม่ตงั ้ เป้ าปี ’59 ขยายผลเทคโนโลยีถวเขี
ั ่ ยวสู่ภาคอุตสาหกรรม
สวทช.ร่วมกับ ม.เกษตรศำสตร์ และ มทร.ล้ำนนำ ลำปำง จัดงำน "วันเก็บเกีย่ วเมล็ดพันธุถ์ วเขี
ั ่ ยว"
ในโอกำสครบกำหนดวันเก็บเกีย่ วทำกำรผลิตขยำยเมล็ดพันธุถ์ วเขี
ั ่ ยวสำยพันธุ์ ใหม่ 6 สำยพันธุจ์ ำนวน 7
ไร่ ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุร์ ำว 1 ตัน ตัง้ เป้ำปี 2559 สำมำรถผลิตขยำยเมล็ดพันธุใ์ หม่ให้เกษตรกรผูผ้ ลิตเมล็ด
พันธุจ์ ำนวน 500
นจังหวัดต่ำงๆ และขยำยผลเมล็
นธุ์ จัดงาน “วันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว”
ร่วมกัไร่บใม.เกษตรศาสตร์
และ มทร.ล้านนา ดลำพั�ปาง
ดีในโอกาสครบกำ
แก่เกษตรกรผู�ผ้ หนดวั
ลิตเมล็นดเก็ถับวเขี
่ เกี่ยยวทำ
วเป็�การผลิ
นพืน้ ทีตก่ ขยายเมล็
ว่ำ 7,700ดพัไร่นธุ์ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ 6 สายพันธุ์จำ�นวน
ซึ7ง่ จะช่
ตสำหกรรม
ไร่ ได้วยสร้
ผลผลิำงรำยได้
ตเมล็ดพัในห้ธุแ์รก่าวเกษตรกรและภำคอุ
1 ตัน ตั้งเป้าปี 2559
สามารถผลิตขยายเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้เกษตรกรผู้ผลิต
แปรรู
่ ยว500
โดยมี
ฐั มนตรี
ทยำศำสตร์ ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดถั่วเขียวเป็น
เมล็ดปพัจำกถั
นธุ์จำ�วเขี
นวน
ไร่ใรนจั
งหวัดกต่ระทรวงวิ
างๆ และขยายผลเมล็
และเทคโนโลยี
เป็วนยสร้
ประธำนเปิ
อมมอบ
พื้นที่กว่า 7,700ให้ไร่เกียซึ่งรติจะช่
างรายได้ดใงำน
ห้แก่เพร้
กษตรกรและภาคอุ
ตสาหกรรมแปรรูปจากถั่วเขียว โดย
เมล็
พันธุถ์ กวเขี
ั ระทรวงวิ
่ ยวให้หทน่ยาศาสตร์
วยงำนทีแเ่ กีละเทคโนโลยี
่ยวข้องนำไปขยำยผล
มีรัฐดมนตรี
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์
เขียบวให้
หน่วยงานที
งนำ�ไปขยายผลร่
วมกับเกษตรกรต่
ร่ถัว่วมกั
เกษตรกรต่
อไป่เกี่ยเช่วข้นอกรมส่
งเสริมกำรเกษตร
และ อไป เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร และ
เครือข่ายพันธมิตรสถาบันการศึกษาต่างๆ
เครือข่ำยพันธมิตรสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ
อ่ำนรำยละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี http://www.nstda.or.th/news/20521-nstda

สวทช.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/20521-nstda
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ห้องภาพวิทย์ SciGallery

ปริ ท ั ศ น์ เที ย นทอง

ผลงานภาพวาดชนะเลิศในหัวข้อ
“Careers in Space”

ผ

ลงานภาพวาดของเด็กหญิงเกิดกาญจน์ กุลพัทธ์คุณานนท์ อายุ 10 ปี จากโรงเรียนเทพนารี สื่อความหมายให้เข้าใจถึงบทบาทและ
หน้าที่การทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับอวกาศของมนุษย์ ที่ช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประโยชน์ที่
ได้รับจากเทคโนโลยีอวกาศทำ�ให้มนนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมการประกวดจัดโดย ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผลงาน
ภาพวาดของประเทศไทย ส่งเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-22 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในหัวข้อ “Careers in Space”

ภาพจาก : http://www.wellcomeimageawards.org/2015/cat-tongue
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Quiz
บ้ า นนั ก คิ ด
จากค�ำถามฉบับที่แล้วที่ถามว่า
วันเพ็ญเดือนสิบสอง น�้ำนองเต็มตลิ่ง... ในคืนวันเพ็ญ การโคจรของโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์เรียงกันอย่างไร ไปดูค�ำตอบกันฮะ
ก. ดวงอาทิตย์ - โลก - ดวงจันทร์ อยู่ในแนวระนาบเดียวกัน

http://www.myfirstbrain.com/thaidata/image.aspx?id=3515978

วันเพ็ญ หรือวันขึ้น 15 ค�่ำ ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ในแนวระนาบ โดยโลกอยู่ตรงกลาง ดวงจันทร์หันด้านที่รับแสงอาทิตย์
มาทางโลก เราจึงเห็นพระจันทร์เต็มดวง ในขณะที่วันแรม 15 ค�่ำ เป็นวันเดือนดับ ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก โดยหันด้านมืด
มาทางโลก เราจึงมองไม่เห็นดวงจันทร์ ส่วนวันขึ้น 8 ค�่ำ และวันแรม 8 ค�่ำ นั้น ดวงจันทร์อยู่ในแนวตั้งฉากกับโลกและดวงอาทิตย์ เราจึงเห็นด้านมืดและ
ด้านสว่างเท่าๆ กัน

ผู้โชคดีประจำ�ฉบับที่ 32

ส่วนที่ระดับน�้ำมักจะขึ้นสูงในวันเพ็ญนั้น เกิดจากแรงดึงดูดของดวง
จันทร์ทกี่ ระท�ำต่อโลกเป็นหลัก แต่เมือ่ ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์โคจร
มาอยูใ่ นระนาบเดียวกัน ก็จะมีแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์มาช่วยเสริมด้วย นำ�้
ด้านที่อยู่ใกล้ดวงจันทร์และในด้านตรงข้ามจึงมีระดับสูงขึ้น

รางวัลที่ 1 กระเป๋าดินสอ ด.ญ.วริศา ใจดี
รางวัลที่ 2 ชุดเครื่องเขียน คุณศุภพล ถาวรวงษ์
รางวัลที่ 3 ชุดดินสอ ได้แก่ ด.ญ.ณัฐธยาน์ ทิพย์ผ่อง, คุณสโรชา เพ็งศรี,
คุณวิภารัศมิ์ ผิวสวัสดิ์, คุณรังสิมา วงศ์ธนทรัพย์, คุณอภิษฏา จุลกะทัพพะ

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 33
ฉบับส่งท้ายปี เรามาทวนความจำ�กันดีกว่าฮะว่า นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกแต่ละท่าน สร้างผลงานบรรลือโลกอะไรไว้บา้ ง คุณผูอ้ า่ นจับคูน่ กั วิทยาศาสตร์
กับภาพไอคอนที่สื่อถึงผลงานของแต่ละท่าน แล้วส่งคำ�ตอบมาให้เหมียวนะฮะ

Galileo Galilei
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Isaac Newton

Benjamin Franklin

Charles Darwin

Gregor Mendel

Louis Pasteur
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Thomas Edison

Marie Curie

Albet Einstein

Watson & Crick

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 32
รางวัลที่ 1 สมุดบันทึก สวทช. ปกหนัง จำ�นวน 1 รางวัล

Tapping Molecular Wilderness
Drugs from Chemistry-Biology-Biodiversity Interface

ผู้เขียน Yongyuth Yuthavong
จำ�นวนหน้า 134 หน้า ปกแข็ง
ราคาปก 1,700 บาท
จำ�หน่ายที่ ศูนย์หนังสือ สวทช.
สั่งซื้อออนไลน์ที่ CRC Press,
Amazon.com
และ Pan Stanford

รางวัลที่ 2 ชุดจานรองแก้ว World Scientists (7 ลาย) จำ�นวน 1 รางวัล

	 หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานรับเชิญจากสำ�นักพิมพ์ Pan Stanford
เขียนขึ้นเพื่อให้คนทั่วไป โดยเฉพาะคนที่สนใจในวิทยาศาสตร์และ
การพัฒนา ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของธรรมชาติในชีวิตของมนุษย์
ซึง่ ไม่วา่ จะอยูท่ ใี่ ด ก็เสมือนยังอยูใ่ น “ป่าดงพงไพรโมเลกุล” จากการที่
เราต้องต่อสูก้ บั เชือ้ โรคและภยันตรายจากธรรมชาตินานาชนิดในรูปของ
โมเลกุลต่างๆ ทีส่ ง่ ผลร้ายต่อสุขภาพ แต่ปา่ ดงพงไพรโมเลกุลก็มผี ลผลิต
ทีม่ นุษย์ได้ใช้ประโยชน์ในการนำ�มาใช้สร้างสุขภาพ และเป็นยารักษาโรค
เพราะแม้เชื้อโรคจะก่อโรคต่อมนุษย์แต่มันก็มีจุดอ่อน นั่นคือโมเลกุล
เป้าหมายที่เมื่อเราหาเจอแล้วก็จะสามารถพัฒนายาขึ้นมาปราบได้
กระนั้นก็ตาม ปัญหายังไม่จบ เพราะเชื้อโรคเองก็ยังสามารถดื้อยา
ทำ�ให้เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ ต้องหายาใหม่ข้ึนมา เป็นยุทธจักรที่
ไม่จบสิ้น
	 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ จึงเปรียบเสมือนการ
อยู่ในป่าดงพงไพรที่มีโมเลกุลจากธรรมชาติเป็นอาวุธของสิ่งมีชีวิต
แต่ละฝ่าย มีการแข่งอาวุธไม่ต่างกับมนุษย์ที่เป็นปรปักษ์กัน
	 หนังสือนี้ชี้ให้เห็นในที่สุดว่า ยาเป็นอาวุธสำ�คัญในการทำ�ให้
เราอยู่รอดในป่าดงพงไพรโมเลกุล แต่เราต้องหาวิธีที่จะ “สงบศึก”
ด้วย กล่าวคือ ระงับและป้องกันปัญหาการดื้อยา และปัญหาอื่น เช่น
โรคระบาดใหม่ ด้วยการใช้ยาอย่างระมัดระวัง และมีแนวทางให้สงิ่ มีชวี ติ
ต่างๆ ได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ไม่ต้องคอยแต่พึ่งยาเพียงอย่างเดียว
ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ มีประสบการณ์ใน
การวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นยาและชี ว เคมี ทั่ ว ไปหลายสิ บ ปี และเคย
บริหารงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข การศึกษา และ
การพัฒนาสังคมในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และรองนายกรัฐมนตรี

รางวัลที่ 3 สมุดโน้ต I love science รางวัลละ 1 เล่ม จำ�นวน 5 รางวัล

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่

กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016
หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ

หมดเขตส่งคำ�ตอบ
วันที่ 22 ธันวาคม 2558

คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน
สาระวิทย์ ฉบับที่ 34
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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ใบสมัครสมาชิก
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ชื่อ/สกุล ......................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด ..................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...........................................................................................E-mail (โปรดเขียนตัวบรรจง) .......................................................................................................
วุฒิการศึกษา
ปวช./ปวส.
ม. 6
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ ...............................................................................................................................................
อาชีพปัจจุบัน
ครู/อาจารย์
นักเรียน (ชั้น............)
นิสิต/นักศึกษา (ปี............คณะ.....................................................)
รับราชการ/พนง. รัฐวิสาหกิจ
พนง. บริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ..........................................
วันที่ .........../............./....................

สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก
ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ซื้อหนังสือของ สวทช. ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.
สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งฟรี ! (เฉพาะในประเทศ)
หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกได้
2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร
หรือทางอีเมล

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง
กองบรรณาธิการ สาระวิทย์
ฝ่ายสือ่ วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรสาร 0 2564 7016
e-mail: sarawit@nstda.or.th

คำ�คม นักวิทย์
นำ � ชั ย ชี ว วิ ว รรธน์

Equipped with his five senses, man explores the universe around him
and calls the adventure Science.
- Edwin Powell Hubble
ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าที่มีอยู่ มนุษย์สำ�รวจเอกภพรอบตน
และเรียกการผจญภัยนี้ว่า วิทยาศาสตร์
- เอ็ดวิน เพาเวลล์ ฮับเบิล
http://static.tlcdn2.com/data/12/pictures/0213/12-29-2012/p17fiosuv03th1ir210k11sko1lr15.jpg

เอ็ดวิน เพาเวลล์ ฮับเบิล

(20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 - 28 กันยายน พ.ศ. 2496)

นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20 เขาศึกษาดาวฤกษ์แต่ละดวงในกาแล็กซี เอ็ม 33 ฮับเบิลเป็นผู้พิสูจน์ว่ามีกาแล็กซีอื่นๆ

(นอกเหนือจากกาแล็กซีทางช้างทางเผือกทีโ่ ลกอยู)่ อีกเป็นจำ�นวนมาก เขาเป็นพิสจู น์ดว้ ยว่า กาแล็กซีเหล่านีก้ �ำ ลังเคลือ่ นทีห่ า่ งออกไป ฮับเบิลใช้ปรากฏการณ์
ดอปเปลอร์ (การเปลี่ยนสีของกาแล็กซีเมื่อเคลื่อนเข้าใกล้หรือห่างไกลจากโลกมากขึ้น) วัดความเร็วของกาแล็กซีต่างๆ และค้นพบว่ากาแล็กซียิ่งอยู่ไกล
ยิ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้น ปัจจุบันเรียกว่า กฎของฮับเบิล กฎนี้แสดงว่าเอกภพทั้งหมด กำ�ลังมีขนาดโตขึ้น มีผู้เปรียบเทียบภาพถ่ายแรกที่ได้จากกล้อง
ฮับเบิลว่า เป็นภาพโมนาลิซ่าแห่งวงการดาราศาสตร์
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
จัดทำ�โดย ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย
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