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ไข้เลือดออกเด็งกี่
หมายเหตุกองบรรณาธิการ จากกรณีท่ีดาราช่ือดังคุณปอ ทฤษฎี เป็นโรคไข้เลือดออก และมีอาการป่วยหนักจนเป็นข่าวโด่งดัง 
ทำาให้ประชาชนท่ัวประเทศหันมาสนใจโรคไข้เลือดออกน้ีกันมากข้ึน สาระวิทย์ฉบับน้ีจึงขอนำาข้อมูลเก่ียวกับโรคไข้เลือดออกเดงก่ีจาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาเผยแพร่เพ่ือให้ผู้อ่านสาระวิทย์ได้ทราบ
ข้อมูลเก่ียวกับโรคน้ีมากย่ิงข้ึน

โรคไข้เลือดออกเด็งก่ีเป็นโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก	 
โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อน	 และจากการวบรวมข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า 

ในแต่ละปีมีรายงานผู้ป่วยทั่วโลกประมาณ	 50-100	 ล้านคน	 เป็นผู้ป่วยไข้เลือดออก 
ประมาณ	 500,000	 คน	 และมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตประมาณ	 22,000	 คน	 ทั้งนี้ผู้ป่วย 
ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า	15	ปี

>
ภาพประกอบโดย กุลพงษ์ อ้นมณี
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บรรณาธิการบริหาร

Editor’s Note
กองบรรณาธิการ

พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจากการสำารวจ
ในปี ค.ศ. 2013 โดยองค์การอนามัยโลก

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

 สำาหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ข้อมูลจากสำานัก 
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)  
จะเหน็ไดว้า่แมจ้ำานวนผูป้ว่ยท้ังหมดของท้ัง 2 ปีท่ีผ่านมา จะตา่งกันเกือบ 
4 เท่า แต่อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยแทบไม่แตกต่างกันเลย

สาเหต ุ: เกดิจากการตดิเชือ้ไวรสัเดง็กี ่(Dengue Viruses) ซึง่ประกอบด้วย  
4 ชนิด (Serotype) ได้แก่ชนิดที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยภูมิคุ้มกันที่เกิดจาก
ก ารติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ชนิดใดชนิดหนึ่งจะคุ้มกันต่อไวรัสเด็งก่ีชนิดนั้นๆ 
ตลอดไป แต่จะไม่คุ้มกันต่อไวรัสเด็งกี่ชนิดอื่น ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะติด
เชื้อไวรัสเด็งกี่ได้ถึง 4 ครั้ง โรคไข้เลือดออกเด็งกี่ติดต่อโดยมียุงลายบ้าน 
( Aedes aegypti) เป็นพาหะนำาโรคที่สำาคัญ อย่างไรก็ตามยุงลายสวน 
( Aedes albopictus) ท่ีมักจะอยู่ในพื้นที่ชนบทก็เป็นพาหะนำาโรค 
ร่วมด้วย การติดต่อเกิดจากยงุลายตวัเมยีท่ีมเีชือ้ไวรสัเดง็กีม่ากดัทำาให้เกดิ
การเจ็บป่วย และเม่ือมยีงุลายตัวเมียกัดและดดูเลือดผู้ป่วยท่ีอยูใ่นระยะไข้ 

ครั้งแรกที่ผมหัดถ่ายภาพใหม่ๆ ผมว่ากล้อง (ฟิล์ม) นี่เจ๋งจริงๆ คนที่
คิดก็ช่างสุดยอดมาก มันช่างมหัศจรรย์ที่เราสามารถบันทึกภาพ หรือ

หยดุเวลาภาพเหตกุารณท์ีป่ระทบัใจนัน้ไวบ้นฟลิม์ถา่ยรูปและลา้งอดัออกมา 
เป็นภาพถ่าย แต่ปัจจุบัน นับต้ังแต่เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามามีบทบาท  
มันก็ได้พลิกโฉมการถ่ายภาพให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

 ยุคที่กล้องฟิล์มเปลี่ยนมาเป็นดิจิทัล ช่างใช้เวลายาวนานเหลือเกิน คือ
นับตั้งแต่มีการประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์มม้วนขึ้นมาครั้งแรก จนกล้อง
ดิจิทัลที่ไม่ต้องใช้ฟิล์มเริ่มปรากฏตัว ก็ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งร้อยปีเศษทีเดียว  
แต่มันก็ถือได้ว่าปักธงแห่งชัยชนะได้สำาเร็จ เพราะเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีใคร 
ถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มถ่ายรูปอีกแล้ว

 ขณะที่กล้องดิจิทัลตัวแรกปรากฏโฉมจนถึงปัจจุบัน ใช้เวลาไม่ถึง 20 ปี  
แต่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเหลือเกิน ไม่ว่าจะป็นการแข่งขัน 
ด้านความละเอียดของภาพ ที่มักต้องถามกันเสมอว่ากล้องออกรุ่นใหม่นี้
ถ่ายได้กี่ล้านพิกเซล และการออกรุ่นใหม่ของแต่ละค่าย แต่ละรุ่น ก็จะเกทับ 
อัปเลเวลความละเอียดของภาพให้สูงขึ้นไปเสมอ

 สมัยท่ีกล้องคอมแพกต์ดิจิทัลเป็นท่ีนิยม ไปที่ไหนเราจะเห็นแต่คนถือ
กล้องชนิดน้ี แล้วเวลาถ่าย กต้็องยืน่สองแขนออกไป แล้วมองภาพทีจ่อแสดง
ภ าพหลังกล้อง ไม่ต้องใช้ตามองชิดติดกับช่องมองภาพของตัวกล้องเหมือน
ส มัยกล้องฟิล์มอีกแล้ว ประกอบกับราคาที่ไม่สูงมาก มีขนาดเล็กกะทัดรัด  
นำ้าหนักเบา พกสะดวก ทำาให้กล้องคอมแพกต์ดิจิทัลนี้แพร่หลายสู่ชนทุกชั้น
ได้อย่างรวดเร็ว

  และต่อมาไม่นาน...กล้องคอมแพกต์ดิจิทัล ก็กำาลังจะกลายเป็นสิ่งล้า
สมยัไปอกีแลว้ โดยการเขา้มาแทนทีข่องกลอ้งบนโทรศพัทม์อืถอืทีใ่ชส้ะดวก 
เพราะทุกวันน้ี คนเราก็พกโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟนติดตัวกันอย่างแพร่หลาย  
ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กนักเรียน

  เพราะมันตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดี จึงชนะใจผู้บริโภค เด๋ียวน้ีคนนิยมถ่ายเซลฟี 
ตัวเองกันแพร่ระบาดอย่างหนัก ถ่ายเสร็จป๊ับ ก็อัพขึ้นเฟซบุ๊ก หรือไอจี  
อวดเพื่อนๆ ได้ทันใด พฤติกรรมการถ่ายภาพก็เปลี่ยนไป เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็น
การถา่ยภาพทีต่อ้งถือกลอ้งยืน่สองแขนออกไปอกีแล้ว แต่เป็นการถือมอืเดยีว
แทน ลองดูภาพถ่ายท่ีผมนำาแสดงสิครับ ผู้คนต่างชูมือออกไป ไม่ใช่การดูคอนเสิร์ต 
นะครับ แต่เป็นการชูโทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายภาพต่างหาก

 แล้วตอ่ไปในอนาคตจะปน็แบบไหนอกีละ่ครบั จะมอีะไรมาแทนทีก่ลอ้ง
บนมอืถอืไดห้รอืไม ่บางทเีราอาจแค่สวมแวน่ติดเลนสพ์เิศษ แลว้แคก่ะพรบิตา 
ก็ถ่ายภาพได้แล้วก็เป็นได้นะครับ...

พัฒนาการจากกล้องฟิล์มสู่
กล้องบนโทรศัพท์มือถือ

http://sport.sanook.com/gallery/gallery/123139/111549/
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ซึง่เป็นระยะทีม่ไีวรสัอยูใ่นกระแสเลอืดมาก เชือ้ไวรสัจะเข้าสู่กระเพาะ
ยุง และเพิ่มจำานวนมากขึ้น แล้วเดินทางเข้าสู่ต่อมนำ้าลาย พร้อมที่จะ
เข้าสู่คนที่ถูกกัดต่อไป เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสเด็งกี่ไปกัดคนอื่นก็จะปล่อย
เชื้อไปยังคนที่ถูกกัดทำาให้เกิดวงจรของการแพร่ระบาดของโรค ระยะ
ฟักตัวของเชื้อไวรัสเด็งกี่ในคน ประมาณ 3-14 วัน โดยทั่วไปประมาณ 
5-8 วัน

ระยะติดต่อ : ระยะที่ผู้ป่วยมีไข้สูงประมาณวันที่ 2-4 จะมีไวรัสอยู่ใน
กระแสเลือดมาก ระยะนี้จึงเป็นระยะติดต่อจากคนสู่ยุง และระยะเพิ่ม
จำานวนของเช้ือไวรัสในยงุประมาณ 8-10 วนั จงึเป็นระยะตดิต่อจากยงุ
สู่คน

อาการ : อาการป่วยจะเริ่มหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 5-8 วัน โดยมี
รปูแบบค่อนข้างเฉพาะเรยีงตามลำาดับการเกิดก่อนหลงัดงันี ้มไีข้สงูลอย 
2-7 วัน มีอาการเลือดออก ส่วนใหญ่จะพบที่ผิวหนัง มีตับโต กดเจ็บ 
และมภีาวะไหลเวยีนโลหติล้มเหลว/ภาวะช็อก ผู้ป่วยท่ีตดิเช้ืออาจจะไม่
แสดงอาการ (asymptomatic) หรอืแสดงอาการป่วยทีแ่ยกจากโรคอ่ืน
ไม่ได้ (undifferentiated fever) หรอืแสดงอาการโดยจะมคีวามรุนแรง
แตกต่างกันได้ตั้งแต่มีอาการคล้ายไข้เด็งก่ี (dengue fever: DF) ไป
จนถึงมีอาการเลือดออก (dengue hemorrhagic fever: DHF) และ
รุนแรงมากจนถงึชอ็กและเสียชวีติ (dengue shock syndrome: DSS)

ระบาดวทิยาโรคไข้เลอืดออกเดง็กีใ่นประเทศไทย : โรคไข้เลอืดออกเดง็กี่ 
มีรายงานการระบาดครั้งแรกในประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2501 และตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2501-2545 สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลอืดออกมแีนวโน้ม
ทีส่งูขึน้อย่างต่อเนือ่ง และจากนัน้จำานวนผูป่้วยมีปรมิาณคงตวั โดยการ
ระบาดมหีลายลกัษณะ เช่น ระบาดปีเว้นปี ปีเว้น 2 ปี หรอืระบาดตดิต่อกนั  
2 ปีแล้วเว้น 1 ปี แต่ในระยะหลงัพบว่าการระบาดมีแนวโน้มระบาด 2 ปี 
เว้น 2 ปี อัตราป่วยสูงสุดอยู่ในกลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราส่วนผู้ป่วยเพศ
หญิงต่อเพศชายใกล้เคียงกัน พบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปีแต่จะพบมากใน 
ช่วงฤดฝูน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

การรกัษา : ในปัจจบุนัยงัไม่มยีาฆ่าเช้ือไวรสัเดง็ก่ี การรกัษาจึงเป็นแบบ
ประคับประคองตามอาการ แพทย์ผูรั้กษาจะต้องเข้าใจธรรมชาติของโรค  
และให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในระยะวิกฤต

การป้องกัน : วธิป้ีองกนัทีดี่ทีส่ดุคอื ป้องกนัตวัเองไม่ให้ถกูยงุกดั และกำาจดั 
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพ่ือลดการแพร่พันธุ์ของพาหะนำาโรค โดยการควำ่า
ภาชนะทกุชนดิทีม่นีำา้ขงั เพือ่ไม่ให้ยงุใช้เป็นทีว่างไข่ และการใช้ทรายอะเบต 
กำาจัดลูกนำ้ายุงลาย

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

ข้อมูลจาก 
http://www.dmsc.moph.go.th/dmsc/news_detail.php?cid=1&id=1118

(เครดิตภาพ : http://www.dmsc.moph.go.th/dmsc/news_detail.php?id=326)
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ชีวภัณฑ์กําจัดลูกน้ํายุงลําย
 ชวีภณัฑ์กำาจดัลกูนำา้ยงุลายผลติจากเช้ือแบคทเีรยี Bacillus thuringiensis  
subsp. Israelensis ซึ่งถือเป็นศัตรูตามธรรมชาติของลูกนำ้ายุงลาย เมื่อ
ลกูนำา้ยงุลายกินแบคทีเรยีชนดินีเ้ข้าไป แบคทเีรยีจะสร้างผลกึโปรตนีท่ีเป็น
พิษเข้าทำาลายกระเพาะลูกนำ้ายุง ทำาให้กระเพาะรั่วและตายในที่สุด 
ผลติภณัฑ์สามารถคงประสทิธภิาพในการควบคมุลูกนำา้ยงุลายได้นานหลาย
สปัดาห์ ไม่เป็นอนัตรายต่อคน สตัว์ และสิง่แวดล้อม ผลงานวจิยัพฒันาโดย
นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) และถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้แก่ บรษิทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำากดั 

โดยมผีลิตภณัฑ์ชือ่ “มอสคลิ (Moskil)” ผลติจำาหน่ายเชงิพาณิชย์ และได้รบั 

การขึ้นทะเบียน จาก อย. เลขที่ 1149/2555

Cover Story
กองบรรณาธิการ

งานวิจัย

ต้านภัยไข้เลือดออก

นักวจัิยจากหลายหนว่ยงานในประเทศไทยพยายามศกึษาและวจัิยเพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับกลไกการเกิดโรคไข้เลอืดออก และกลไกของไวรัสเด็งก่ีที่เป็นสาเหตุของโรค	 โดยองค์ความรู้ต่างๆ	 ที่ได้นั้นจะช่วยให้นักวิจัยสามารถหาแนวทาง 
ป้องกันโรค	 พัฒนาการตรวจวินิจฉัย	 และวิธีการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน	 ซ่ึงมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ 
ประสบความสาเร็จและมีการนําไปใช้งานจริงแล้ว	หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาและคาดว่าจะประสบความสําเร็จในอนาคตอันใกล้

ภาพประกอบโดย กุลพงษ์ อ้นมณี
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ชุดตรวจโปรตีน	NS1	ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรไทป์

ได้ทันที
 ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งก่ีท่ีแยกซีโรไทป์ได้ทันที ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรค 

และทราบซีโรไทป์ของไวรัสเด็งกี่ที่ติดเชื้อในผู้ป่วยได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงวางแผนการ

รักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงของโรคจนถึงข้ันช็อก
และเสียชีวิต นอกจากน้ี การทราบซีโรไทป์ของไวรัสเด็งก่ีในผู้ป่วยในขณะท่ีเกิดการระบาด 
ของโรคในระยะเวลาตา่งๆ จะมส่ีวนชว่ยใหภ้าครฐัวางแผนรบัมอืกบัโอกาสทีจ่ะเกดิการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีนี้เปิดรับผู้ประกอบ
การทีส่นใจขออนญุาตใชส้ทิธิหรอืรว่มวจิยัพฒันาผลติภณัฑ์ โดยสามารถติดต่อขอข้อมลู
เพิ่มเติมได้ที่ สำานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช. (โทรศัพท์ 0-2564-7000)

วัคซีนไข้เลือดออก
 คณะนักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วย 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวทช.  
ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมตัดต่อยีนเช้ือไวรัสเด็งกี่ 4 ชนิด และสร้างไวรัสพันธุ์ผสม 
ที่อ่อนฤทธิ์ลง เพื่อพัฒนาเป็นชุดวัคซีนทดสอบชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ลูกผสมครบทั้ง  
4 ชนิด (ซีโรไทป์) และได้ให้สิทธิแก่บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำากัด ในการพัฒนาต่อไป
เป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพและคาดว่าจะสามารถผลิตออกมาใช้ได้
ในอนาคตอันใกล้

ระบบสํารวจลูกน้ํายุงลายด้วยแท็บเล็ต
 ระบบสารวจลูกนำ้ายุงลายด้วยแท็บเล็ต หรือ DMLS (Dengue Mosquito Larvae 
Survey) เป็นระบบสำารวจลูกนำ้ายุงลายที่ทางานบนแท็บเล็ตแอนดรอยด์ท่ีพัฒนาโดย
นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. เพื่อ
ช่วยอำานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการสำารวจและบันทึกข้อมูลทางกีฏวิทยาของ
ลูกนำ้ายุงลายในพ้ืนท่ีต่างๆ เพ่ือประมวลผลและรายงานสถานการณ์หรือเตือนภัยและ
เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยในปี พ.ศ. 2557 ได้ร่วมกับสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำาระบบน้ีไปใช้เป็นจังหวัดแรกก่อนที่จะขยายผลสู่จังหวัด
อื่นต่อไป

แหล่งข้อมูลอ้ำางอิง
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

(เครดิตภาพ: dmls.android.informer.com/)

Cover Story
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ฟิล์มนาโนเคลือบอิฐกันตะไคร่น้ํา
	อิฐบล็อกที่นิยมใช้ตกแต่งสวนภายนอกบ้าน มีโอกาสสัมผัสกับนำ้าหรือ 

นำ้าฝนอยู่เป็นประจำา ซึ่งพอนานวันเข้าก็เกิดเป็นคราบสีเขียวของตะไคร่นำ้า  

ดูไม่สวยงาม แต่ปัญหานี้ มีเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขได้แล้ว โดยทีมนักวิจัย 

สวทช. ได้คิดค้น “ฟิล์มนาโนเคลือบอิฐกันตะไคร่นำ้า” ซึ่งเลียนแบบ

ปรากฏการณ์นำ้ากลิ้งบนใบบัว หรือ lotus effect ฟิล์มดังกล่าวนี้สามารถ

เคลือบลงบนผิววัสดุได้อย่างง่ายดาย โดยการทาด้วยแปรงทาสี ฟิล์มจะ

เคลือบวัสดุทั้งที่ผิวของวัสดุและตามผนังรูพรุน ช่วยยับยั้งการดูดซึมนำ้าได้ดี 

เม่ือมีนำ้าตกกระทบที่ผิว ก็จะกลิ้งหลุดออกไปอย่างง่ายดาย จึงไม่ก่อเกิด

ความชื้น ตะไคร่นำ้าก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ช่วยยืดอายุการใช้งานวัสดุ 

และคงความสวยงามไว้ได้นานขึ้น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดตะขบ
เพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อสาหรับผู้ออกกําลังกาย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

ประสบความสำาเร็จในการวิจัยและพัฒนา “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสาร

สกดัตะขบ” โดยใชส้ารสกดัจากตะขบทีผ่า่นการศึกษาวจิยัทัง้ในระดบัเซลล์

และในสัตวท์ดลอง พบวา่มกีารออกฤทธิช์ว่ยเพิม่ความทนทานของกลา้มเนือ้

  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว ช่วยลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ  

ทำาให้กล้ามเนือ้สามารถทำางานได้ทนทานขึน้ ใช้บริโภคเสรมิอาหารเพือ่ช่วย

ให้เกิดความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อดีขึ้น เมื่อมีการทำางานหนัก หรือ

ออกกำาลงักายเพือ่พฒันากล้ามเนือ้ให้แขง็แรงเรว็ขึน้ เหมาะอย่างยิง่สำาหรบั

ผูเ้ร่ิมออกกำาลงักายใหม่ ผูฝึ้กฝนร่างกายเพือ่ให้สมรรถภาพร่างกายดขีึน้ หรอื

นกักฬีา ขณะนี ้วว. ได้ยืน่จดสทิธบิตัรเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว และพร้อถ่ายทอด

เทค โ น โลยีให้แก่ภาคเอกชนนำาไปผลิตในเชิงพาณิชย์ สนใจขอรับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ีติดต่อเพิม่เติมได้ที ่กองการตลาด วว. โทร. 0 2577 9300  

ในวันและเวลาราชการ www.tistr.or.th E-mail: tistr@tistr.or.th

กองบรรณาธิการ



7
ฉบับที่  33

ธันวาคม 2558

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

อย.	พบอีกแล้ว	ลักลอบจําหน่าย
กาแฟลดน้ําหนักใส่สารไซบูทรามีน
พบอกีแล้วกาแฟอ้างช่วยลดนำา้หนกั ยีห้่อ Brazil Potent Slimming Coffee  

ผลวิเคราะห์พบสารไซบูทรามีน อย.เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อคำาโฆษณา

 จากการทีส่ำานกังานสาธารณสขุจงัหวดัพษิณุโลก ได้เกบ็ตัวอย่างผลติภัณฑ์ 

กาแฟลดนำา้หนักยีห้่อ Brazil Potent Slimming Coffee ส่งตรวจวเิคราะห์ 

เน่ื อ งจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการโฆษณาว่ามีผลช่วยลดนำ้าหนักสำาหรบั 

คนดื้ อ (ลดยาก) จากรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์วิทยาศาสตร ์

การแพทย์ที ่2 พษิณโุลก พบว่ามสีารไซบทูรามนี ไฮโดรคลอไรด์ ซึง่ไซบทูรามนี 

เป็ น ย าที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ยกเลิกทะเบียน

ตำารบัยาแล้ว ทาง อย. ได้ทำาการตรวจสอบผลติภณัฑ์ Brazil Potent Slimming  

Coffee พบว่า ไม่ได้ผลติในประเทศไทย ไม่มกีารแสดงฉลากภาษาไทย และ

ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.

 ดงันัน้ จงึขอเตือนผูบ้รโิภคให้ระมดัระวังในการเลอืกซ้ือกาแฟมาบรโิภค 

เน่ืองจากไซบทูรามนีเป็นสารทีม่อีนัตรายต่อผูบ้รโิภค โดยเฉพาะผูป่้วยโรคหวัใจ 

และห ล อ ดเลือด โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคตับ  

โรคไต โรคต้อหิน หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร โดยจะมีอาการข้างเคียง คือ 

ปากแห้ง ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ท้องผูก ทำาให้เกิดความดันโลหิตสูงหัวใจ

เต้นเร็ว อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

 หากผูบ้รโิภคได้รบัอนัตรายจากการใช้ผลติภณัฑ์สุขภาพหรือมีข้อสงสัย

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 

หรอืสำานกังานสาธารณสขุจังหวัดทัว่ประเทศ เพ่ือ อย.จะได้ดำาเนนิการปราบ

ปรามและดำาเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำาผิดอย่างเคร่งครัด

การเสริมฤทธิ์ยาต้านมะเร็ง
ของสารเคอร์คูมินจากขมิ้นชัน
เวบ็ไซต์ของสำานกังานข้อมลูสมนุไพร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล  

เผยผลการศกึษาผลของการให้สารเคอร์คมูนิ (curcumin) ซึง่เป็นสารสำาคญั

ทีแ่ยกได้จากส่วนเหง้าของขมิน้ชนั (Curcuma longa) ร่วมกบัยาต้านมะเร็ง

ออกซาลพิลาตนิ (oxaliplatin) ในหนูเม้าส์ท่ีถูกปลกูถ่ายเซลล์มะเรง็ลำาไส้ใหญ่ 

ของมนุษย์ พบว่า การให้สารเคอร์คูมิน ขนาด 50 มก./กก. ร่วมกับยาออก

ซาลพิลาตนิ ขนาด 25 มก./กก. โดยการฉดีเข้าทางช่องท้อง เป็นเวลา 22 วัน  

สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูได้อย่างชัดเจน และให้

ผลดีกว่าการให้สารเคอร์คูมิน หรือยาออกซาลิพลาตินเพียงอย่างเดียว โดย

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

ทำาให้เซลล์มะเร็งเกิดการตายแบบ apoptosis 

คือเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และหยุดการแบ่งตัว

 ทำาใหส้ามารถสรุปได้วา่ การใหส้ารเคอรค์มูนิร่วมกบัยาออกซาลพิลาตนิ  

มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเซลล์มะเร็งลำาไส้ใหญ่เมื่อทำาการทดสอบใน 

สตัวท์ดลอง ซึง่กลไกการออกฤทธิคื์อการเหนีย่วนำาใหเ้กิดการตายของเซลล์

แบบ apoptosis
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สดร.	จัดเต็มกิจกรรมดูดาวรับลมหนาว 
ตลอด	พ.ย.–มี.ค.	ฟรี	!!!	ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (สดร.) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเทศกาลชมดาว...รับลมหนาว ปี 2558  

คัดสรรกิจกรรมสำาหรับคนรักดาวทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่พฤศจิกายน-มีนาคม 

พร้อมเปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติ ที่ดอยอินทนนท์ ให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด 

ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ 

www.narit.or.th

 นายศุ ภฤก ษ์ คฤหานนท์ หวัหน้างานบรกิารวชิาการทางดาราศาสตร์  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ในปีนี้ สดร. ได้เตรียมกิจกรรม

ดาราศาสตร์ในช่วงฤดูหนาวไว้บรกิารประชาชนอย่างเตม็ที ่เนือ่งจากในช่วง

ฤดหูนาวท้องฟ้าจะค่อนข้างใส ไร้เมฆรบกวน เหมาะกับการสังเกตการณ์ท้องฟ้า 

เป็นอย่างยิ่ง กำาหนดจัดกิจกรรมดูดาวสำาหรับประชาชนที่ใช้ชื่อ “เปิดฟ้า...

ตามหาดาว” ภายในจงัหวดัเชยีงใหม่ 6 ครัง้ และ “เปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติ”  

ที่ดอยอินทนนท์ อีก 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 - มีนาคม 2559

 กิจกรรมครั้งแรกจัดเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2558 บริเวณลานหน้า

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้นำากล้องโทรทรรศน์ขนาด

ตา่งๆ จำานวนกว่า 10 ตัว มาให้บริการประชาชน พร้อมท้ังจัดแสดงนิทรรศการ 

ดาราศาสตร์ เกมสอยดาวสาวเดือน และเพลงขับกล่อมเกี่ยวกับดวงดาว 

ให้ฟังกันอย่างสนุกสนาน ได้รับความสนใจจากชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง 

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2325-narit-evnents-nov-mar

 ทกุกิจกรรม ตดิตามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิและสมคัรได้ที ่www.narit.or.th หรือ www.facebook.com/NARITpage 

สอบถามโทร. 0-5322-5569 ต่อ 305

รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

เป็นอย่างมาก

 นายศุภฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมเปิดฟ้า...

ตามหาดาว ครั้งที่ 2 กำาหนดจัดในวันจันทร์ที่ 14 

ธนัวาคม 2558  ในวันดงักลา่วจะเกิดปรากฏการณ์

ฝนดาวตกเจมินิดส์ หรือฝนดาวตกคนคู่ จึงขอเชิญชวน 

ผู้ที่สนใจไปร่วมสัมผัสและชมความสวยงามของ

ปรากฏการณ์ดังกล่าว พร้อมนอนนับฝนดาวตก

ท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็นสุดขั้ว ณ อุทยาน

แห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถ 

ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับได้จำานวนจำากัดเพียง 120 

ท่าน เท่านัน้ สำาหรบักำาหนดการครัง้ตอ่ไป เปน็ดังนี้

 ครัง้ที ่3 วนัเสาร์ที ่9 มกราคม 2559 ณ ลานนำา้พุ

หน้าศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่  

 ครัง้ที ่4 วนัเสาร์ที ่6 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ ลานนำา้พหุน้าศูนย์การค้าเมญ่า 

จังหวัดเชียงใหม่  

 ครัง้ที ่5 วนัเสาร์ที ่27 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ หอดดูาวสิรินธร มหาวทิยาลัย

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 พร้อมทั้งเยี่ยมชมการทำางานของนักดาราศาสตร์ 

ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อุทยานแห่งชาติ 

ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณที่มีทัศนวิสัยของท้องฟ้าดีที่สุดใน

ประเทศไทย กำาหนดเปิดบ้านฯ ทั้งหมด 2 ครั้ง ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ 17 

มกราคม 2559 และวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 **รับจำานวนจำากัด

เพียง 120 ท่านเท่านั้น**
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อย.	ยืนยันไม่เคยอนุญาตนําเข้าหรือจําหน่าย
เครื่องตรวจสุขภาพ 
Quantum Magnetic Resonance Analyzer

อย.	เตือนผู ้บริโภคอย่าหลงเชื ่อคำาโฆษณาของเครื ่องตรวจสุขภาพ 

Quantum Magnetic Resonance Analyzer (QMRA) ที่มีการแชร์ใน 

โซเชยีลมเีดยี ซึง่อา้งวา่สามารถวนิจิฉยัระบบภายในรา่งกายไดก้วา่ 40 รายการ  

อย. ยันไม่เคยมีการขออนุญาตนำาเข้าหรือจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 นพ.ไพศาล ด่ันคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า  

จากการที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียถึงเครื่องตรวจสุขภาพ Quantum  

Magnetic Resonance Analyzer (QMRA) วา่สามารถตรวจวนิจิฉยัโรคและ

ตรวจรา่งกายเบือ้งตน้ไดก้วา่ 40 รายการโดยกลา่วอา้งการทำางานของเคร่ือง

ว่าสามารถวิเคราะห์ไฟฟ้าที่ไหลเวียนในร่างกายแล้วนำามาเทียบเคียงกับค่า

เฉลี่ยของคนปกติที่สามารถบ่งชี้ความผิดปกติของร่างกายได้อย่างแม่นยำา

น้ัน จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่

อยู่ในความดูแลของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเครื่อง

ตรวจสุขภาพดงักลา่วไมเ่คยมกีารขออนญุาตนำาเขา้หรอืจำาหนา่ยแตอ่ยา่งใด 

และ อย. ไม่เคยอนุญาตเครื่องมือตรวจสุขภาพในลักษณะนี้

 จากกรณีดังกล่าว มีข้อสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวจะถูก 

นำาเสนอพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ทางการค้าของผู้จำาหน่าย 

ในรูปแบบธุรกิจการขายตรงต่อประชาชนทั่วไปโดยใช้การโฆษณาชวนเชื่อ 

ท่ีเกนิจริงวา่ สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งแมน่ยำา ตรวจสอบดว้ยตนเองได้และ

ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ เป็นต้น

 รองเลขาธกิารฯ กลา่วในตอนทา้ยวา่ ทาง อย. ขอย้ำาวา่การตรวจสขุภาพ

ที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความเป็นจริงที่สุดนั้น ควรดำาเนินการตรวจ

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 

หรือสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะได้ดำาเนินการ 

ปราบปรามและดำาเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำาผิดอย่างเคร่งครัด

Science 
Jokes

https://whybecausescience.files.wordpress.com/2015/11/d7a629072d28e76c9bfb691f878bb922.jpg

หมายเหตุ ในวิชาเคมี FE 

คือสัญลักษณ์ของธาตุเหล็ก (iron)
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นักวิจัยค้นพบการเพิ่มรสพิเศษ
ให้ช็อคโกแลตด้วยยีสต์ชนิดต่างๆ

	เมื่อเปลี่ยนชนิดของยีสต์ นักชิมพบว่ารสชาติของช็อคโกแลตจะออกมาแตกต่างกัน

  นักวิจัยจากประเทศเบลเยียมซ่ึงขึ้นชื่อเร่ืองช็อคโกแลต ค้นพบการเพ่ิมรสพิเศษให้ 

ชอ็คโกแลตดว้ยยสีต์ชนดิต่างๆ ทำาใหเ้กดิความคดิวา่ในทีสุ่ดแล้วเทคนคินีอ้าจทำาใหเ้กิดรส

ท่ีซับซ้อนในขนมยอดนิยมชนิดนี้เช่นเดียวกับรสที่หลากหลายและละเอียดอ่อนในกาแฟ 

เบียร์และไวน์

 ผู้ทำาการวิจัยที่ มหาวิทยาลัย Leuven และสถาบัน Flanders Institute of  

Biotechnology กล่าวว่ายีสต์เข้ามามีส่วนในการผลิตช็อคโกแลต ตอนที่เกษตรกรเก็บ

เมล็ดโกโก้ ซึ่งเป็นวัตุดิบหลักของช็อคโกแลต และนำาเมล็ดโกโก้มาใส่ในถุง จากนั้นจะเกิด

ปฏกิริยิาหมกั ซึง่ตอนนีเ้องทีย่สีตแ์ตล่ะชนดิจะกระตุน้ให้เกดิรสทีห่ลากหลาย ผลการศึกษา

ชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Applied and Environmental Microbiology

  ในการผลิต แม้จะใช้สูตรช็อคโกแลตที่เหมือนกัน แต่เมื่อเปลี่ยนชนิดของยีสต์ นักชิม 

พบวา่รสชาตขิองชอ็คโกแลตจะออกมาแตกต่างกนั จนผูว้จิยับอกวา่ในอนาคตอาจเกดิสนิคา้ 

ช็อคโกแลตที่ออกแบบรสให้เหมาะกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้อย่างเฉพาะเจาะจง

http://www.voathai.com/content/new-chocoloate-flavors/3069624.html

กองบรรณาธิการ
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หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก

นักวิจัยเผยเพชรอาจไม่ได้เป็น
อัญมณีหายากอย่างที่เราคิด

	เพชรอาจสามารถเกดิข้ึนจากปฏกิริิยาของกรดท่ีเข้มข้นข้ึนในหนิ ซ่ึงเปน็ส่ิงทีพ่บเหน็

ง่ายกว่าสมมุติฐานเดิม

  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins พบว่าเพชรอาจไม่ได้เป็นอัญมณีหายาก

อย่างที่เราคิด เดิมทีวงการวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเพชรเกิดขึ้นจากการลดลงทางเคมีของก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์ภายในของเหลวที่ไม่หยุดนิ่ง หรือไม่ก็เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

ของมีเทน ซึ่งทั้งสองกรณีเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยาก

 แต่ผลงานวิจัยล่าสุดซึ่งถูกตีพิมพ์วารสารวิชาการ Nature Communications พบว่า 

เพชรอาจสามารถเกดิขึน้จากปฏกิิรยิาของกรดทีเ่ข้มข้นขึน้ในหนิ ซ่ึงปรากฏการณ์ดงักล่าว

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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 รคมาลาเรีย ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญของประเทศไทย และ
ทั่วโลกยังคงให้ความสำาคัญกับปัญหานี้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการ
พิจารณามอบรางวัลโนเบลในสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ (Nobel 

Prize in Physiology or Medicine) ประจำาปี ค.ศ. 2015 นี้ ได้มอบให้แก่
นกัวิจัยชาวจีน Tu YouYou ซึง่เปน็ผูค้น้พบวจัิยและพฒันายา Artemisinin  
เพื่อใช้รักษาโรคมาลาเรีย ซึ่งยาดังกล่าวได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคมาลาเรีย 

จำานวนมากทั่วทั้งโลกและเป็นยาราคาถูกที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้

  สำาหรบัประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ  

มีรายง านจำานวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียมากกว่า 30,000 ราย ถึงแม้จำานวน 

ผู้ป่วยจะลดลงในแต่ละปี แต่ประเทศไทยก็ยังไม่สามารถกำาจัดเชื้อมาลาเรีย

ให้หมดไปได้ ส่งผลให้มกีารระบาดของโรคในพืน้ทีเ่ส่ียงและยงัคงมผู้ีป่วยซำา้

ในทุกปี และยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำาคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะใน

พื้นที่ทุรกันดาร

  โรคมาลาเรยีเกิดจากเช้ือโปรโตซวัในกลุม่พลาสโมเดยีม (Plasmodium) 

ที่อาศัยอยู่ในเม็ดเลือดแดง โดยมียุงก้นปล่องเพศเมียเป็นพาหะนำาโรค เมื่อ

ไบโอเทค-สวทช.	ประสบความสําเร็จ
พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย

นักวิจัยไบโอเทคคิดค้นเทคนิคการตรวจหาเชื้อมาลาเรียจากเลือดผู้ป่วย  
จนพัฒนาเป็นชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียได้สำาเร็จ สามารถทำาได้ง่าย สะดวก  
ทราบผลเร็ว และมีความแม่นยำา

โ ยงุทีไ่ด้รบัเชือ้จากเลอืดของผูป้ว่ยไปกดัผูอ้ืน่ก็จะทำาให้เกิดการแพรเ่ชือ้ตอ่ไป  

เชื้อก่อโรคมาลาเรียที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนิดพลาสโมเดียม  

ฟัลซิพารัม (Plasmodium falciparum) และพลาสโมเดียม ไวแว็กซ์ 

(Plasmodium vivax) โดยเช้ือท้ังสองชนิดน้ีจะก่อให้เกิดความรุนแรง 

ของโรคมาลาเรียท่ีแตกต่างกนั รวมถงึการรกัษาและระบาดวทิยาของเชือ้กม็ ี

ความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นการจำาแนกชนิดของเชื้อ จึงมี 

ความสำาคัญต่อการเฝ้าระวังและการรักษาโรคเป็นอย่างมาก

 กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) นำาโดยคณะนกัวจัิยจากศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้ศึกษาและพัฒนาเทคนิคสำาหรับ

การตรวจหาเชื้อมาลาเรีย พลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม และ พลาสโมเดียม  

ไวแวกซ์ ในตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยโรคมาลาเรียข้ึน เพื่อให้สามารถใช้งาน

ได้ง่าย และสามารถนำาไปใช้ทดสอบในพื้นที่จริงที่มีการระบาดได้ทันที ซึ่ง

เทคนิคท่ีพัฒนาข้ึนนี้เป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของ 
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นักวิจัยไบโอเทค 3 ท่าน ได้แก่ ดร.สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล ซึ่งมีความ

เชี่ยวชาญในการค้นหาโมเลกุลที่สำาคัญของเชื้อมาลาเรียเพื่อนำามาใช้เป็น 

เป้าหมายในการตรวจหาเช้ือ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย ซ่ึงมีความ

เชีย่วชาญในการนำาเอาเทคนคิแลมป์ (LAMP) มาประยกุตใ์ชเ้พือ่พฒันาเปน็

ชดุทดสอบในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือต่างๆ และ ดร.ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย  

ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในด้านระบาดวิทยาของมาลาเรีย รวมถึงวิธีการตรวจ

วินิจฉัยโรคมาลาเรีย

  ดร.สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล นักวิจัยห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล  

เปิดเผยว่า เทคนิคที่คณะวิจัยพัฒนาขึ้นนี้ เรียกว่า “LAMP-LFD” เป็นการนำาเอาเทคนิควิธีการตรวจ 2 

ประเภทมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน คือเทคนิคแลมป์ (LAMP) ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้ 

อย่างรวดเร็ว โดยใช้อุณหภูมิคงที่เพียงอุณหภูมิเดียว (ในช่วง 60-65 องศาเซลเซียส) และเทคนิค lateral flow 

dipstick หรือ LFD ซึ่งเป็นเทคนิคการใช้แผ่นจุ่มวัดแบบง่าย จึงทำาให้สามารถอ่านผลได้ง่าย สะดวก และ

รวดเร็ว ด้วยเทคนิค LAMP-LFD นี้ทำาให้เราสามารถตรวจแยกเชื้อมาลาเรียทั้งสองชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กล่าวคือ มีความถูกต้อง มีความแม่นยำาและมีความจำาเพาะในการตรวจเชื้อแต่ละชนิดสูงมาก

 คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย นักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและ

การตรวจวัด กล่าวเสริมว่า เทคนิค LAMP-LFD นี้ เริ่มต้นจากการเพิ่มสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค LAMP ซึ่งถูก

ติดฉลากด้วยสารเรืองแสง จากนั้นใช้เทคนิค LFD เพื่อทำาให้เกิดแถบสีบนแผ่นจุ่มวัดแบบง่าย จึงทำาให้สามารถ

อ่านผลได้ด้ วยตาเปล่า และข้อดีของเทคนิค LAMP-LFD ที่คณะวิจัยพัฒนาขึ้นนี้อีกอย่างหนึ่งคือ มีขั้นตอน

การเตรียมตัวอย่างเลือดก่อนตรวจทีง่่ายไม่ยุง่ยาก จึงทำาให้สามารถลดเวลาในการตรวจตวัอย่างจำานวนมากได้ 

เทคนิค LAMP-LFD นี้มีความไวในการตรวจสูงกว่าเทคนิคพีซีอาร์ทั่วไปประมาณ 10 เท่า และมีความจำาเพาะ

ต่อเชือ้พลาสโมเดยีม ฟัลซปิารมั และ พลาสโมเดยีม ไวแวกซ์ อย่างมาก อีกทัง้ขัน้ตอนการตรวจก็ทำาได้ง่ายและ

สะดวก โดยใช้เวลาในการตรวจรวมทั้งสิ้นเพียง 55 นาที ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มี

ราคาแพง และไม่จำาเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้นคณะวิจัยจึงเล็งเห็นว่าเทคนิค LAMP-LFD นี้มี

โอกาสทีจ่ะนำาไปสู่การใช้งานในพ้ืนท่ีจริงได้และจะเป็นทางเลือกใหม่สำาหรบัการตรวจเช้ือมาลาเรยีให้แก่เจ้าหน้าที่ 

สาธารณสุขซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้ด้วย

 ดร.ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล  

กลา่ววา่ ในปจัจบุนั การตรวจวนิจิฉยัเชือ้มาลาเรียโดยใชว้ธิตีรวจหาเชือ้จากแผ่นฟล์ิมเลือดภายใตก้ล้องจุลทรรศน์

ยังถือเป็นวิธีมาตรฐาน แต่วิธีการนี้จำาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะและความชำานาญเป็นอย่างมากในการ

จำาแนกเชื้อ และถึงแม้ว่าจะมีความพยายามพัฒนาการตรวจวินิจฉัยให้ทันสมัยและรวดเร็วขึ้น โดยใช้วิธีพีซีอาร์ 

(PCR) หรือการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วโดยวิธีทดสอบอิมมูโนโครมาโทกราฟิก (RDT) แต่ก็ยังคงพบปัญหาการเกิด

ผลบวกปลอม (false positive) และผลลบปลอม (false negative) ในการตรวจ จากข้อดีของเทคนิค LAMP-

LFD ท่ีได้พัฒนาข้ึนในห้องปฏิบัติการ ทำาให้คณะวิจัยได้นำาเทคนิค LAMP-LFD ไปทดลองใช้งานจริง โดยร่วมมือ 

กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียจากตัวอย่างเลือดที่ได้จากผู้ป่วย 

พบว่าเทคนิค LAMP-LFD มีค่าความไว (sensitivity) และความจำาเพาะ (specificity) ต่อเช้ือมาลาเรียแต่ละชนิด 

สูงมาก และนอกจากจะสามารถใช้ตรวจผู้ป่วยมาลาเรียแล้ว เมื่อนำาเทคนิค LAMP-LFD ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้กับ

ผู้ที่มีการติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ ก็พบว่าสามารถตรวจหาเชื้อได้อย่างแม่นยำา ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่

เทคนิค LAMP-LFD จะถูกพัฒนาไปใช้ในการศึกษาด้านระบาดวิทยาของโรคมาลาเรียด้วย  ปัจจุบัน เทคนิค 

LAMP-LFD สำาหรับตรวจหาเชื้อมาลาเรีย พลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม และพลาสโมเดียม ไวแวกซ์ นี้ ได้มีการ

ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรในประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาให้เป็นชุดตรวจสำาเร็จรูป 

ที่สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะวิจัยยังมีแผนงานที่จะพัฒนาชุดตรวจสำาหรับเช้ือมาลาเรีย

ดื้อยาต่อไปในอนาคตอีกด้วย
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สารคดี 
วิทยาศาสตร์

วีณา ยศวังใจ

	“โรคสมองเสื่อม” หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “โรคอัลไซเมอร์”  

(Alzheimer’s disease) เป็นภาวะที่เซลล์สมองของคนไข้ถูกทำาลาย 

ทีละน้อยๆ ทำาให้คนไข้มีอาการสูญเสียความทรงจำา 

สมองบกพรอ่งต่อการเรยีนรู ้และยงัสง่ผลดา้นลบตอ่

สภาพจิตใจและการดำาเนินชีวิตประจำาวันของคนไข้ 

รวมไปถงึคนในครอบครวัของคนไขด้ว้ย โดยสว่นใหญ่

จะพบอาการน้ีไดใ้นผูส้งูอาย ุและในปจัจุบนักย็งัไมม่ี

วธิกีารรกัษาโรคน้ีใหห้ายขาดได ้ในขณะทีจ่ำานวนผูท้ี่

ป่วยด้วยโรคนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ซึ่ง

ขอ้มลูจากองคก์ารอนามยัโลก พบวา่ในปี ค.ศ. 2010 

มีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ท่ัวโลกประมาณ 35 ล้านคน 

และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ทุกๆ 20 ปี โดย

อาจมีผู้ป่วยมากถึง 115 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2050  

ไขมันในเลือด
บอกความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์

นักวิจัยชาวอเมริกันพัฒนาวิธีการตรวจระดับไขมันในเลือดวิธีใหม่ ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำา
ถึงร้อยละ 90 ถึงคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็น “โรคสมองเสื่อม” หรือ “โรคอัลไซเมอร์” ในอีกสามปีถัดไป

Howard J. Federoff

  Howard J. Federoff ศาสตราจารย์ด้านประสาทวทิยาจาก ศูนย์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา และทีมวิจัย ได้

พฒันาเทคนคิใหม่ในการตรวจเลอืดทีส่ามารถบอก

ได้ว่าคนไข้มโีอกาสเป็นโรคอลัไซเมอร์ภายใน 2-3 ปี

ถัดไปหรื อ ไ ม่  โดยดูจากตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ หรือ 

B iomarker  ที่พบในเลือด ซึ่งให้ผลการตรวจที่มี

ความแม่นยำาสงูถงึ 90% และรายงานวจิยัเรือ่งนีไ้ด้

ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine เมื่อต้นเดือน

มีนาคม ค.ศ. 2014

  ศาสตราจารย์ Federoff อธบิายว่า การทีย่ารกัษา 

หรอืชะลออาการสมองเส่ือมใช้ไม่ได้ผล สาเหตหุนึง่

น่าจะมาจากการที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาช้าเกินไป 

หรือได้รับยาเมื่อโรคอัลไซเมอร์พัฒนาไปจนถึงขั้น
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ท้ายๆ แล้ว ทมีวจัิยจงึได้มุง่ศึกษาการพฒันาของโรคสมองเสือ่มตัง้แต่ในระยะ

เริม่ต้น โดยการค้นหาตวับ่งชีท้างชวีภาพหรอืโมเลกุลบางอย่างในเลือดทีจ่ะ

สามารถบอกได้ว่าภาวะสมองเสือ่มกำาลงัจะมาเยอืนคนไข้ ก่อนทีค่นไข้จะเข้า

สู่ภาวะสมองเสื่อมอย่างเต็มขั้น

  นักวิจัยได้ทำาการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครท่ีมีสุขภาพดีและมีอายุต้ังแต่ 

70 ปีขึ้นไป จำานวน 525 คน โดยทำาการทดสอบประสิทธิภาพความจำา 

ทดสอบสภาพจติใจ รว่มกบัการตรวจเลอืดของอาสาสมคัรทกุคนเปน็ประจำา

ทุกปีต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี โดยในช่วง 2-3 ปีหลัง พบว่ามีอาสาสมัคร

จำานวน 53 คน แสดงอาการของโรคอลัไซเมอรร์ะยะเริม่ตน้ หรอืภาวะสมอง

เส่ือมอย่างอ่อนท่ีเรียกว่า MCI (mild cognitive impairment) และนัก

วิจัยได้นำาผลการวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครทั้งหมดในกลุ่มนี้ไป

เปรียบเทียบกับผลเลือดของอาสาสมัครอีก 53 คนที่ยังมีความจำาดีอยู่

  นักวิจัยพบความแตกต่างของปริมาณไขมันฟอสโฟลิพิด (phospho-

lipid) 10 ชนิด ในเลอืดของอาสาสมคัรสองกลุม่ โดยในกลุม่ของผูท้ีม่อีาการ

โรคสมองเสื่อมระยะเริ่มต้น จะมีปริมาณไขมันชนิดที่ว่านี้อยู่ในเลือดต่ำา ซึ่ง

ไขมันฟอสโฟลิพิดนี้เป็นไขมันที่เป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์ และ

แม้ว่านักวิจยัยงัไมท่ราบแนชั่ดวา่อะไรเป็นสาเหตทุำาให้ไขมนัฟอสโฟลพิดิใน

เลือดของคนไข้ท่ีเร่ิมมีอาการสมองเส่ือมลดระดับลง แต่เช่ือว่าปรากฏการณ์ 

นี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปล่ียนแปลงของสมองในช่วงต้น และเป็น

สัญญาณที่บ่งบอกได้ว่าเยื่อหุ้มเซลล์สมองเริ่มเสื่อมหรือถูกทำาลาย อีกทั้ง

ฟอสโฟลิพิดในจำานวนนี้มีอยู่สองตัวที่นักวิจัยทราบมาก่อนแล้วว่ามีความ

เชื่อมโยงกับโรคอัลไซเมอร์

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

 ศาสตราจารย์ Federoff อธิบายว่า “กลุ่มไขมันในเลือดที่ทำาการตรวจ

วัดสามารถบอกความแตกต่างระหว่างอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มได้แม่นยำาถึง 

90% โดยกลุ่มแรกทีย่งัมคีวามจำาปกตใินตอนแรก แตจ่ะมีโอกาสพฒันาเป็น

โรคสมองเสื่อมอย่างอ่อนและโรคอัลไซเมอร์จนแสดงอาการให้เห็นภายใน 

2-3 ปีถัดไป และอีกกลุ่มหนึ่งจะยังคงปกติดีต่อไป ซึ่งการตรวจเลือดเพื่อ

หาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพจะช่วยให้ทราบได้ว่าบุคคลใดมีความเสี่ยงที่จะเป็น

โรคสมองเส่ือมหรืออัลไซเมอร์ เพื่อช่วยให้คนไข้และครอบครัวของคนไข้  

วางแนวทางการรักษาและดูแลคนไข้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด”

 ผลงานวิจัยนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตรวจวินิจฉัยหรือ 

คัดกรองผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่เพิ่งเริ่มมีอาการในระยะเริ่มแรก ซึ่งนักวิจัย

ยังต้องทดสอบในกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นอีกก่อนที่จะนำาวิธีการนี้ไปใช้ได้

จริงในสถานพยาบาล รวมถึงพัฒนาวิธีการ 

ที่สามารถคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ 

โรคสมองเส่ือมได้ในระดับที่กว้างยิ่งขึ้น 

โดยในขณะน้ีทีมวิจัยได้วางแผนนำาเทคนิค 

นี้ไปทดสอบในระดับคลินิกเพื่อคัดแยก 

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคอัลไซเมอร์  

รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพของยา

ที่อาจช่วยป้องกันหรือยับยั้งไม่ให้โรคนี้

ปรากฏขึ้นมาได้

 

เนื้อเยื่อสมองที่ถูกทำาลาย (ซ้าย) เปรียบเทียบกับสมองของคนปกติ (ขวา)
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สาระน่ารู้จาก อย.
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	สวทช.ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ มทร.ล้านนา ลำาปาง จัดงาน “วันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว” 

ในโอกาสครบกำาหนดวันเก็บเกี่ยวทำาการผลิตขยายเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ 6 สายพันธุ์จำานวน  

7 ไร่ ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ราว 1 ตัน ตั้งเป้าปี 2559 สามารถผลิตขยายเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้เกษตรกรผู้ผลิต

เมล็ดพันธุ์จำานวน 500 ไร่ในจังหวัดต่างๆ และขยายผลเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดถั่วเขียวเป็น

พื้นที่กว่า 7,700 ไร่ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมแปรรูปจากถั่วเขียว โดย

มีรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ 

ถ่ัวเขียวให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนำาไปขยายผลร่วมกับเกษตรกรต่อไป เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร และ

เครือข่ายพันธมิตรสถาบันการศึกษาต่างๆ 

“อุปกรณ์ช่วยผู้พิการทางสายตา”	คว้ารางวัล
โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี	ปี	4

	นวัตกรรม “อุปกรณ์สำาหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น” หรือ 

Visionear ควา้รางวลัสดุยอด SIA โครงการ “เถา้แกน่อ้ยเทคโนโลย ี2015” 

ตอบโจทยก์ารนำาแนวคดิดา้นนวตักรรมใหม่ๆ  สูก่ารทำาธรุกจิด้านเทคโนโลยี

ให้เกิดขึ้นจริง ที่สำาคัญสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น 

สำาหรับปีหน้า “สามารถ-สวทช.” จับมือจัด “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีปี 5” 

สร้าง “นักธุรกิจด้านเทคโนโลยีทำาเงินตัวจริง” ต่อเนื่อง พร้อมกำาหนดโจทย์

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/20520-softwareparkthailand   

เพื่อค้นหาสุดยอดเทคโนโลยีที่เข้ากับยุคดิจิทัลและความต้องการนวัตกรรม

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    

  นายเฉลิมพล ตู ้จินดา ผู ้อำานวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ได้ดำาเนินมา 4 ปี

แล้ว เริม่ต้ังแต่ปี 2555–2558 มผู้ีเข้าร่วมโครงการฯ ท่ีเป็นเยาวชนคนรุน่ใหม่ 

แล้วกว่า 400 ทีม มีจำานวน 270 ทีม หรือ ประมาณ 630 คน ได้ร่วมอบรม

ค วามรู้ด้านพ้ืนฐานธุรกิจเพ่ือพัฒนาฐานความรู้สำาคัญในการนำาเทคโนโลยี

ออกสู่ตลาด เกิดการจัดตั้งธุรกิจจำานวนกว่า 20 ราย โดยสร้างรายได้รวม

ประมาณ 21 ล้านบาท และมีอัตราการจ้างงานกว่า 40 อัตรา ซึ่งผลลัพธ์ที่

ไ ด้นั้นเป็นท่ีน่ายินดีกับโครงการฯที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับธุรกิจเทคโนโลยี

รุ่นใหม่ของประเทศไทยในอนาคต

สวทช.ร่วมกับ	ม.เกษตรศาสตร์	และ	มทร.	ล้านนา	ลําปาง
จัดงานเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว	6	สายพันธุ์ใหม่	ตั้งเป้าปี	’59	
ขยายผลเทคโนโลยีถั่วเขียวสู่ภาคอุตสาหกรรม
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 “อปุกรณ์ช่วยผูพิ้การทางสายตา” คว้ารางวลัโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 4 
 นวตักรรม “อุปกรณ์ส ำหรบัผูบ้กพรอ่งทำงกำรมองเหน็” หรอื Visionear ควำ้รำงวลัสุดยอด SIA 

โครงกำร “เถำ้แก่น้อยเทคโนโลย ี2015” ตอบโจทยก์ำรน ำ
แนวคดิดำ้นนวตักรรมใหม่ๆ  สู่กำรท ำธุรกจิดำ้นเทคโนโลยใีห้
เกดิขึน้จรงิ ทีส่ ำคญัสำมำรถส่งเสรมิคุณภำพชวีติของคนพกิำร
ใหด้ขีึน้ ส ำหรบัปีหน้ำ “สำมำรถ-สวทช.” จบัมอืจดั “เถำ้แก่
น้อยเทคโนโลยปีี 5” สรำ้ง “นกัธุรกจิดำ้นเทคโนโลยที ำเงนิตวั
จรงิ” ต่อเนื่อง พรอ้มก ำหนดโจทยเ์พื่อคน้หำสุดยอดเทคโนโลยี
ทีเ่ขำ้กบัยคุดจิทิลัและควำมตอ้งกำรนวตักรรมดำ้นสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม     
 นำยเฉลมิพล ตูจ้นิดำ ผูอ้ ำนวยกำรเขตอุตสำหกรรม
ซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย กล่ำวว่ำ “ โครงกำรเถำ้แก่น้อย
เทคโนโลย ีไดด้ ำเนินมำ 4 ปีแลว้ เริม่ตัง้แต่ปี 2555 – 2558 มี
ผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรฯ ทีเ่ป็นเยำวชนคนรุ่นใหมแ่ลว้กว่ำ 400 ทมี 
มจี ำนวน 270 ทมี หรอื ประมำณ 630 คน ไดร้ว่มอบรมควำมรู้
ดำ้นพืน้ฐำนธุรกจิเพื่อพฒันำฐำนควำมรูส้ ำคญัในกำรน ำ

เทคโนโลยอีอกสู่ตลำด เกดิกำรจดัตัง้ธุรกจิจ ำนวนกว่ำ 20 รำย โดยสรำ้งรำยไดร้วมประมำณ 21 ลำ้นบำท 
และมอีตัรำกำรจำ้งงำนกว่ำ 40 อตัรำ ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ดน้ัน้เป็นทีน่่ำยนิดกีบัโครงกำรฯทีเ่ป็นจดุเริม่ตน้ทีด่ใีหก้บั
ธุรกจิเทคโนโลยรีุ่นใหม่ของประเทศไทยในอนำคต 
 อ่ำนรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.nstda.or.th/news/20520-softwareparkthailand    
 
สวทช.ร่วมกบัม.เกษตรศาสตร ์และ มทร.ล้านนา ล าปางจดังานเกบ็เก่ียวเมลด็พนัธุถ์ ัว่เขียว 6 สาย
พนัธุใ์หม่ตัง้เป้าปี ’59 ขยายผลเทคโนโลยีถัว่เขียวสู่ภาคอตุสาหกรรม 
 สวทช.รว่มกบั ม.เกษตรศำสตร ์และ มทร.ลำ้นนำ ล ำปำง จดังำน "วนัเกบ็เกีย่วเมลด็พนัธุถ์ ัว่เขยีว" 
ในโอกำสครบก ำหนดวนัเกบ็เกีย่วท ำกำรผลติขยำยเมล็ดพนัธุถ์ ัว่เขยีวสำยพนัธุ ์ใหม ่6 สำยพนัธุจ์ ำนวน 7 
ไร ่ไดผ้ลผลติเมลด็พนัธุร์ำว 1 ตนั ตัง้เป้ำปี 2559 สำมำรถผลติขยำยเมลด็พนัธุใ์หมใ่หเ้กษตรกรผูผ้ลติเมลด็

พนัธุจ์ ำนวน 500 ไรใ่นจงัหวดัต่ำงๆ และขยำยผลเมลด็พนัธุ์
ดแีก่เกษตรกรผูผ้ลติเมลด็ถัว่เขยีวเป็นพืน้ทีก่ว่ำ 7,700 ไร ่
ซึง่จะช่วยสรำ้งรำยไดใ้หแ้ก่เกษตรกรและภำคอุตสำหกรรม
แปรรปูจำกถัว่เขยีว โดยมรีฐัมนตรกีระทรวงวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลย ีใหเ้กยีรตเิป็นประธำนเปิดงำน พรอ้มมอบ
เมลด็พนัธุถ์ ัว่เขยีวใหห้น่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งน ำไปขยำยผล
รว่มกบั เกษตรกรต่อไป เช่น กรมส่งเสรมิกำรเกษตร และ

เครอืขำ่ยพนัธมติรสถำบนักำรศกึษำต่ำงๆ  
 อ่ำนรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.nstda.or.th/news/20521-nstda 

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/20521-nstda
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ห้องภาพวิทย์ SciGallery
ปริท ัศน ์ เท ียนทอง

ภาพจาก : http://www.wellcomeimageawards.org/2015/cat-tongue

ผลงานภาพวาดชนะเลิศในหัวข้อ	
“Careers	in	Space”

 ผลงานภาพวาดของเด็กหญิงเกิดกาญจน์ กุลพัทธ์คุณานนท์ อายุ 10 ปี จากโรงเรียนเทพนารี สื่อความหมายให้เข้าใจถึงบทบาทและ
หน้าที่การทำางานที่เกี่ยวข้องกับอวกาศของมนุษย์ ที่ช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประโยชน์ที่

ได้รับจากเทคโนโลยีอวกาศทำาให้มนนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

 กิจกรรมการประกวดจัดโดย สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผลงาน

ภาพวาดของประเทศไทย ส่งเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม  APRSAF-22  ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในหัวข้อ “Careers in Space”
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บ้านน ักค ิด

Quiz

ผู้โชคดีประจําฉบับที่	32

ปัญหาประจําฉบับที่	33

จากคำาถามฉบับที่แล้วที่ถามว่า

วันเพ็ญเดือนสิบสอง นำ้านองเต็มตลิ่ง... ในคืนวันเพ็ญ การโคจรของโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์เรียงกันอย่างไร ไปดูคำาตอบกันฮะ

ก. ดวงอาทิตย์ - โลก - ดวงจันทร์ อยู่ในแนวระนาบเดียวกัน

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

 วันเพ็ญ หรือวันขึ้น 15 คำ่า ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ในแนวระนาบ โดยโลกอยู่ตรงกลาง ดวงจันทร์หันด้านท่ีรับแสงอาทิตย์ 

มาทางโลก เราจึงเห็นพระจันทร์เต็มดวง ในขณะที่วันแรม 15 คำ่า เป็นวันเดือนดับ ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก โดยหันด้านมืด 

มาทางโลก เราจึงมองไม่เห็นดวงจันทร์ ส่วนวันขึ้น 8 คำ่า และวันแรม 8 คำ่า นั้น ดวงจันทร์อยู่ในแนวตั้งฉากกับโลกและดวงอาทิตย์ เราจึงเห็นด้านมืดและ 

ด้านสว่างเท่าๆ กัน

ฉบับสง่ทา้ยป ีเรามาทวนความจำากันดกีวา่ฮะวา่ นกัวทิยาศาสตร์ระดับโลกแต่ละทา่น สร้างผลงานบรรลือโลกอะไรไวบ้้าง คุณผูอ้า่นจบัคู่นกัวทิยาศาสตร์

กับภาพไอคอนที่สื่อถึงผลงานของแต่ละท่าน แล้วส่งคำาตอบมาให้เหมียวนะฮะ

 Watson & CrickAlbet EinsteinThomas Edison Marie CurieLouis PasteurGregor MendelCharles DarwinBenjamin FranklinIsaac Newton Galileo Galilei

 ส่วนที่ระดับนำ้ามักจะขึ้นสูงในวันเพ็ญนั้น เกิดจากแรงดึงดูดของดวง

จันทร์ทีก่ระทำาต่อโลกเป็นหลกั แต่เมือ่ดวงอาทติย์ โลก และดวงจันทร์โคจร

มาอยูใ่นระนาบเดยีวกนั กจ็ะมีแรงดงึดดูจากดวงอาทติย์มาช่วยเสริมด้วย นำา้ 

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



21
ฉบับที่  33

ธันวาคม 2558

ส่งคําตอบมาร่วมสนุกได้ที่	
กองบรรณาธิการสาระวิทย์	ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์	
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
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

หมดเขตส่งคําตอบ
วันที่	22	ธันวาคม	2558	
คําตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน	
สาระวิทย์	ฉบับที่	34
สําหรับของรางวัล	เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

รางวัลท่ี 3 สมุดโน้ต I love science รางวัลละ 1 เล่ม จำานวน 5 รางวัล

รางวัลประจําฉบับที่	32
     รางวัลที่ 1 สมุดบันทึก สวทช. ปกหนัง จำานวน 1 รางวัล

ผู้เขียน Yongyuth Yuthavong

จำานวนหน้า 134 หน้า ปกแข็ง

ราคาปก 1,700 บาท

จำาหน่ายที่ ศูนย์หนังสือ สวทช.

สั่งซื้อออนไลน์ที่ CRC Press,  

Amazon.com

และ Pan Stanford

  หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานรับเชิญจากสำานักพิมพ์ Pan Stanford  

เขียนข้ึนเพ่ือให้คนท่ัวไป โดยเฉพาะคนที่สนใจในวิทยาศาสตร์และ 

การพัฒนา ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของธรรมชาติในชีวิตของมนุษย์ 

ซึง่ไมว่า่จะอยูท่ีใ่ด ก็เสมือนยงัอยูใ่น “ป่าดงพงไพรโมเลกุล” จากการท่ี 

เราต้องต่อสู้กับเช้ือโรคและภยันตรายจากธรรมชาตินานาชนิดในรูปของ 

โมเลกลุต่างๆ ทีส่่งผลร้ายต่อสุขภาพ แตป่่าดงพงไพรโมเลกุลก็มีผลผลติ

ทีม่นษุยไ์ดใ้ชป้ระโยชนใ์นการนำามาใชส้รา้งสขุภาพ และเปน็ยารกัษาโรค  

เพราะแม้เชื้อโรคจะก่อโรคต่อมนุษย์แต่มันก็มีจุดอ่อน นั่นคือโมเลกุล

เป้าหมายที่เมื่อเราหาเจอแล้วก็จะสามารถพัฒนายาขึ้นมาปราบได้  

กระนั้นก็ตาม ปัญหายังไม่จบ เพราะเชื้อโรคเองก็ยังสามารถดื้อยา 

ทำาให้เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ ต้องหายาใหม่ขึ้นมา เป็นยุทธจักรที่

ไม่จบสิ้น

  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ จึงเปรียบเสมือนการ

อยู่ในป่าดงพงไพรที่มีโมเลกุลจากธรรมชาติเป็นอาวุธของสิ่งมีชีวิต 

แต่ละฝ่าย มีการแข่งอาวุธไม่ต่างกับมนุษย์ที่เป็นปรปักษ์กัน

  หนังสือน้ีชี้ให้เห็นในท่ีสุดว่า  ยาเป็นอาวุธสำาคัญในการทำาให้

เราอยู่รอดในป่าดงพงไพรโมเลกุล แต่เราต้องหาวิธีที่จะ “สงบศึก” 

ด้วย กล่าวคือ ระงับและป้องกันปัญหาการดื้อยา และปัญหาอื่น เช่น  

โรคระบาดใหม ่ดว้ยการใชย้าอยา่งระมดัระวงั และมแีนวทางใหส้ิง่มชีวีติ 

ต่างๆ ได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ไม่ต้องคอยแต่พึ่งยาเพียงอย่างเดียว

  ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ มีประสบการณ์ใน 

การวิจัยและพัฒนาด้านยาและชีวเคมีทั่วไปหลายสิบปี และเคย

บริหารงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข การศึกษา และ

การพัฒนาสังคมในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และรองนายกรัฐมนตรี

Tapping	Molecular	Wilderness
Drugs	from	Chemistry-Biology-Biodiversity	Interface

รางวัลท่ี 2 ชุดจานรองแก้ว World Scientists (7 ลาย) จำานวน 1 รางวัล
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ใบสมัครสมาชิก

สิทธิพิเศษสำาหรับสมาชิก  

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

สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน  
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

จัดทำาโดย ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
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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 .........../............./....................

กองบรรณาธิการ  สาระวิทย์ 

ฝา่ยส่ือวิทยาศาสตร์ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทรสาร 0 2564 7016      

e-mail: sarawit@nstda.or.th

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

คำาคม นักวิทย์
นำาช ัย ช ีวว ิวรรธน์

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 
(นอกเหนอืจากกาแลก็ซทีางช้างทางเผอืกท่ีโลกอยู)่ อกีเปน็จำานวนมาก เขาเปน็พิสจูนด์ว้ยว่า กาแลก็ซเีหลา่นีก้ำาลงัเคล่ือนทีห่า่งออกไป  ฮับเบลิใชป้รากฏการณ ์
ดอปเปลอร์ (การเปลี่ยนสีของกาแล็กซีเมื่อเคลื่อนเข้าใกล้หรือห่างไกลจากโลกมากข้ึน) วัดความเร็วของกาแล็กซีต่างๆ และค้นพบว่ากาแล็กซียิ่งอยู่ไกล 
ยิ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้น ปัจจุบันเรียกว่า กฎของฮับเบิล กฎนี้แสดงว่าเอกภพทั้งหมด กำาลังมีขนาดโตขึ้น  มีผู้เปรียบเทียบภาพถ่ายแรกที่ได้จากกล้อง 
ฮับเบิลว่า เป็นภาพโมนาลิซ่าแห่งวงการดาราศาสตร์

Equipped with his five senses, man explores the universe around him 
and calls the adventure Science.

- Edwin Powell Hubble
 

ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าที่มีอยู่ มนุษย์สำารวจเอกภพรอบตน 
และเรียกการผจญภัยนี้ว่า วิทยาศาสตร์ 

- เอ็ดวิน เพาเวลล์ ฮับเบิล


