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เอนฮานซ์ ไลโซไซม์
สารยับยั้งแบคทีเรียจากโปรตีนไข่ขาว
สร้างความปลอดภัยจากฟาร์มเลี้ยงสู่จานอาหาร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนนิไปทรงเปิด “ศนูย์แกไ้ขความพกิารบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาร ิฯ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

นาโนเทค สวทช. จับมือ GPSC นำาสารเคลือบนาโนสูตรพิเศษสำาหรับพื้นผิวเซลล์แสงอาทิตย์หนุนเกิดศูนย์เรียนรู้ระบบพลังงาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของ วษท. สระแก้ว

กระทรวง อว. สวทช. ผนึก 21 พันธมิตรด้านวิเคราะห์ทดสอบชั้นนำาของไทย เตรียมความพร้อมก้าวสู่ “ฮับด้านศูนย์ทดสอบ” 
(Testing Hub) มาตรฐานระดับอาเซียน

นักวิจัย ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ FIMECS, Inc. ประเทศญี่ปุ่น ใช้เทคโนโลยี PROTAC หวังช่วยพัฒนายาต้านมาลาเรียแบบใหม่ 
โดยได้รับทุนวิจัยกว่า 27 ล้านบาท จากกองทุน Global Health Innovative Technology Fund (GHIT)

ขยายผลสู่การใช้งานจริง ‘MagikTuch’ ปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส นวัตกรรมลดการระบาดเชื้อโควิด-19

ขยายผลส่งมอบ “PETE เปลปกป้อง” เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

สวทช. นำาผู้ประกอบการร่วมโครงการ อว. BCG Market ในงานเกษตรแฟร์ 65
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ข่าว News
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14	 มกราคม	2565	 ณ	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชดำาเนินไปทรงเปดิ “ศนูยแ์กไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ มลูนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตาม 
พระราชดำาริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นพ.เกษม วฒันชัย นายกสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์กรรมการและเลขาธิการมลูนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน  
ผู้อำานวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) และคณะกรรมการอำานวยการศูนยแ์กไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะฯ คณาจารยแ์ละบคุลากร 
เฝ้าฯ รับเสด็จ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/craniofacialcenter/

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำ เนินไปทรงเปิด “ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า
และกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ ริ ฯ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	 โดยทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโน
เทค) ร่วมกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) หรือ GPSC นำานวัตกรรมสารเคลือบนาโนสูตรพิเศษสำาหรับพื้นผิวเซลล์ 
แสงอาทิตย์ ช่วยลดการจับเกาะของฝุ่น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ทนทานต่อสภาพอากาศในเมืองไทย ลดภาระ
ในการทำาความสะอาดและบำารุงรักษา ร่วมในโครงการ Light for a Better Life ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
อาคารแผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จ.สระแก้ว เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้ระบบพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ของวิทยาลัยฯ ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/20012564-nanotec-nstda-gpsc/

นาโนเทค สวทช. จับมือ GPSC
นำ สารเคลือบนาโนสูตรพิเศษสำ หรับพื้นผิวเซลล์แสงอาทิตย์

หนุนเกิดศูนย์เรียนรู้ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ของ วษท.สระแก้ว
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กระทรวง อว. สวทช. ผนึก 21 พันธมิตร
ด้านวิเคราะห์ทดสอบชั้นนำ ของไทย

เตรียมความพร้อมก้าวสู่ "ฮับด้านศูนย์ทดสอบ” (Testing Hub)
มาตรฐานระดับอาเซียน

21	มกราคม	2565	ณ	อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทุมธานี: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมอืโครงการเครือข่ายศนูยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) คร้ังที ่2  เพือ่เสริมสร้างขีดความสามารถโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ผ่านเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) รวม 21 หน่วยงาน โดยมี ผศ.ดร.สยาม   
ภพลือชัย ประธาน TSEN ผู้อำานวยการศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ. ดร.ภูวดล บางรักษ์  
รองประธาน TSEN ผู้อำานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ เลขานุการ 
TSEN ผู้อำานวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ สวทช. (NCTC) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้ง 21 หน่วยงานร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ รวมถึง 
การแสดงนิทรรศการโชว์ศักยภาพเครื่องมือทดสอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/tsen-mou-nctc-21012565/
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กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 โดย 
ศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับ FIMECS, Inc. ประเทศญี่ปุ่น จัดทำาโครงการการค้นหาและประเมิน
ศักยภาพของเอนไซม์ไลเกสชนิด E3 ของเชื้อมาลาเรียเพื่อใช้ในเทคโนโลยีฐาน PROTAC (Identification and Validation of Potential 
Plasmodium E3 Ligases for PROTAC Platform) เพื่อใช้ในการพัฒนาเป็นยาต้านมาลาเรียชนิดใหม่ได้ในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/protacs/

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ FIMECS, Inc. ประเทศญี่ปุ่น
ใช้เทคโนโลยี PROTAC หวังช่วยพัฒนายาต้านมาลาเรียแบบใหม่ 

โดยได้รับทุนวิจัยกว่า 27 ล้านบาท จากกองทุน
Global Health Innovative Technology Fund (GHIT)
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ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความม่ันคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์	(NSD)	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ 
(สวทช.)	 พัฒนานวัตกรรม MagikTuch ปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 in 1 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับปุ่มกดลิฟต์ 
ทีอ่าจมสีารคดัหลัง่หรือเช้ือโรคต่างๆ ของผูป้ว่ย สามารถช่วยลดการแพร่กระจายโรคโควิด-19 โดยไดรั้บการสนับสนุนจากสำานักงานการวจิยั 
แห่งชาติ (วช.) เพื่อขยายผลสู่การใช้งานจริงและบรรเทาการระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/magiktuch-20220127/

ขยายผลสู่การใช้งานจริง ‘MagikTuch’
ปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส

นวัตกรรมลดการระบาดเชื้อโควิด-19
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ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(เอ็มเทค)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	พัฒนา “PETE	เปลปกป้อง	
(Patient	 Isolation	and	Transportation	Chamber)” อุปกรณ์สำาหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจเพื่อช่วยอำานวย 
ความสะดวกและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในการผลิตและส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับทุนสนับสนุนจากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการขยาย
ผลส่งมอบ PETE เปลปกป้องให้แก่สถานพยาบาล จำานวน 16 แห่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือ
การระบาดโรคโควิด-19 ทำาให้ปัจจุบันมีการส่งมอบแล้วจำานวน 100 ชุด

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pete-mtec-20220127/

ขยายผลส่งมอบ “PETE เปลปกป้อง”
เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
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สวทช. นำ ผู้ประกอบการร่วมโครงการ
อว. BCG Market ในงานเกษตรแฟร์ 65

31	 มกราคม	2565	 ณ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	 โดยนางกุลประภา  
นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. พร้อมด้วย น.ส วิลานี แซ่แต้ ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กร
ชุมชน ธนาคารออมสิน และนายธวีโรจน์ ธนธรธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท โบทานิคส์ ไลฟ์ จำากัด ORGA Organic ให้เกียรติ 
ร่วมขึ้นเวทีเสวนาพิเศษ หัวข้อ ล้อมวงแชร์ Success Story “นวัตกรรมขับเคลื่อน	BCG” ในกิจกรรมโครงการ อว. BCG Market เลือกชิม 
เลือกช้อป ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำาปี 2565 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-bcg-market/
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เอนฮานซ์ ไลโซไซม์
สารยับยั้งแบคทีเรียจากโปรตีนไข่ขาว

สร้างความปลอดภัยจากฟาร์มเลี้ยงสู่จานอาหาร

  เม่ือตน้ทางของอาหารสว่นใหญม่าจากฟาร์มเลีย้งสตัว์

เศรษฐกจิ การทำาใหว้ตัถดุบิสะอาด ปลอดภยั ไร้การปนเปือ้น

ตั้งแต่ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ ถือเป็นสิ่งสำาคัญที่ไม่เพียงช่วย

สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันการ

สูญเสียสัตว์เศรษฐกิจจากโรคต่างๆ ในฟาร์มด้วย 

  ล่าสุดนับเป็นความสำาเร็จอีกข้ันของนักวิจัยไทย  

เมื่อผลงานวิจัยเร่ือง “eLysozyme	(เอนฮานซ์	 ไลโซไซม์)	 

สารยับยั้งแบคทีเรียจากโปรตีนไข่ขาวสำาหรับอุตสาหกรรม

อาหารและการเพาะเลี้ยงสัตว์”	 ได้รับรางวัลการวิจัย

แห่งชาติ ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก  

เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง



10 NSTDA •   February 2022

กุมภาพันธ์ 2565 ปีที่ 7 ฉบับที่ 11

ไบโอเทค ประกอบด้วย ดร.วรรณพ  

วิเศษสงวน ผู้อำานวยการไบโอเทค 

สวทช. ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 

นางจันทิมา จเรสิทธิกุลชัย ทีมวิจัย

เทคโนโลยี โปรตีโอมิกส์ เ ชิงหน้าที่   

ก ลุ่ ม วิ จั ย ส่ ว น ผ สมฟั ง ก์ ชั น แ ล ะ

น วั ต ก ร ร ม อ า ห า ร  น า ย สุ ร พ ล  

เค้าภูไทย บริษัทโอโว่ ฟู้ดเทค จำากัด 

และ Dr. Fabien De Meester บริษัทดี

เอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำากัด 

หลายชนิดที่เสริมฤทธ์ิซึ่งกันและกัน  

ช่วยในการยบัยัง้แบคทเีรียทัง้แกรมบวก 

และแกรมลบ โดยแบคทเีรียแกรมลบ เช่น 

เช้ืออโีคไล เช้ือซาลโมเนลลา เช้ือวบิริโอ  

ยังเป็นปัญหาใหญ่ในอุตสาหกรรม

อาหารและการเพาะเลี้ยงสัตว์ ขณะที่ 

ไลโซไซม์ที่มีจำาหน่ายทั่วไปในปัจจุบัน

ยังไม่สามารถยับยั้ ง เ ช้ือแบคที เ รีย

แกรมลบเหล่านี้ได้ โดยฟังก์ชันเดิม

ของไลโซไซม์จะเร่งการย่อยสลาย

ผนังเซลล์แบคทีเรียอย่างเดียวเท่าน้ัน  

แ ต่ ด้ ว ย อ งค์ ค ว าม รู้ ข อ งที ม วิ จั ย 

ไบโอเทค สามารถศึกษาและคิดค้น

ดัดแปลงให้ไลโซไซม์ออกฤทธ์ิยับยั้ง

แบคที เ รียผ่านกลไกอื่นนอกเหนือ

จากการเร่งการย่อยสลายผนังเซลล์

แบคทีเรียได้ด้วย เช่น การเจาะและ

สร้างรูพรุนบนผนังเซลล์แบคทีเ รีย  

ซึ่งถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบได้ดีทั้ง

ในอาหารและการเพาะเลี้ยงสัตว์ โดย  

eLysozyme ที่ทีมวิจัยคิดค้นขึ้นขณะนี้ 

มี 2 สูตร ได้แก่ eLysozyme-T2 

(eLYS-T2) สำาหรับใช้ควบคุมเ ช้ือ

แบคทีเรียก่อโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์ 

สามารถผสมกับอาหารสัตว์ เพื่อใช้ลด

ปริมาณเช้ือวิบริโอในลำาไส้กุ้ง กระตุ้น

การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับ

ภูมคุ้ิมกนัและการต้านอนุมลูอสิระในกุ้ง 

เพิ่มอัตราการรอด และควบคุมอาการ 

ขี้ขาวได้อย่างมีนัยสำาคัญ 

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 

ใ น ง าน วั น นั กป ร ะดิ ษ ฐ์ แ ห่ ง ช าติ   

2564-2565 พัฒนาโดย ดร.วีระพงษ์  

วรประโยชน์ นักวิจยั ทมีวจิยัเทคโนโลยี

ชีวภาพทางอาหาร กลุ่มวิจัยส่วน

ผสมฟังก์ ชันและนวัตกรรมอาหาร  

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาติ (สวทช.) และคณะวิจัย 

  ดร.วีระพงษ์ วรประโยชน์ เปิด

เผยว่า ผลงานดังกล่าวเป็นการพัฒนา

สารยับยั้งแบคทีเ รียจากธรรมชาติ  

โดยใ ช้ ไล โซไซม์ที่ แยกจากไ ข่ ไก่

เป็นวัตถุดิบต้ังต้น ทำาการปรับปรุง

คณุสมบตัยิบัยัง้แบคทเีรียใหด้ข้ึีนจนได้

เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ช่ือ eLysozyme  

ซ่ึงประกอบด้วยโปรตีนและเปปไทด์ 

ดร.วรรณพ วิเศษสงวน, ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, นางจันทิมา จเรสิทธิกุลชัย

ทีมวิจัยเทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์เชิงหน้าที่ กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชันและนวัตกรรมอาหาร 
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	 	 “ช่วงที่ทีมทำาวิจัยน้ัน	 กุ้งในฟาร์มเลี้ยงเป็น

โรคตายด่วนค่อนข้างมาก	 ซึ่ง	eLysozyme-T2	 

ที่เราพัฒนาข้ึนมา	 สามารถยับยั้งเช้ือวิบริโอใน

ลำาไส้กุ้งที่เป็นสาเหตุของโรคตายด่วนในกุ้งได้ด้วย	

แม้ภายหลังโรคตายด่วนในกุ้งลดลงจนไม่ได้เป็น

ปัญหาในอุตสาหกรรมแล้ว	 แต่ก็มีโรคขี้ขาวเข้ามา

แทน	 ซึ่งสาเหตุเกิดจากเช้ือวิบริโอเช่นกัน	 ทำาให้

ทีมวิจัยประยุกต์ใช้	eLysozyme-T2	ไปจัดการโรค

ข้ีขาวในกุง้ในฟาร์มเลีย้งทัง้ภาคตะวันออกและภาค

กลาง	โดยทดลองใหกุ้ง้ทีม่อีาการข้ีขาวไดก้นิอาหาร

ที่มีส่วนผสมของ	eLysozyme-T2	 พบว่าช่วยหยุด

อาการขี้ขาวได้ภายใน	3-5	วัน	จากการเก็บข้อมูล

หลายฟาร์ม	 ช่วยเพิ่มอัตราการรอดของกุ้งได้	200	

เปอร์เซ็นต์	ทำาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก	500	กิโลกรัม

ตอ่ไร่	เปน็	1,000	กโิลกรัมตอ่ไร่	เมือ่เทยีบกบับอ่กุง้

ที่ไม่ได้ใช้	eLysozyme-T2	ในการแก้ไขปัญหาโรค 

ข้ีขาว	ทีส่ำาคญั	eLysozyme-T2	ยงัทำาหน้าทีก่ระตุน้

ภูมิคุ้มกันของกุ้งเล้ียงทำาให้กุ้งแข็งแรงและป้องกัน

เชื้อโรคใหม่ที่จะเข้ามาได้ดีขึ้น”

  ปัจจุบันผลงานวิจัยดังกล่าวได้ถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ เ ชิ งพาณิชย์ ให้แก่  บ ริษัทโอโว่   

ฟู้ดเทค จำากัด เป็นผู้ผลิต และบริษัทไทยยูเนี่ยน  

ฟีดมิลล์ จำากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำาหน่าย  

ภายใต้ผลิตภัณฑ์ ‘เมจิค	ดีพลัส’ (Magic DePlus)  

ช่วยสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรม 

อาหาร อาหารสัตว์ และการเพาะเล้ียงสัตว์  

โดยสามารถเพิม่มลูคา่สว่นผสมฟงักชั์นจากโปรตนี

ไข่ขาว 400 เปอร์เซน็ต ์และเพิม่ผลตอบแทนใหแ้กก่าร

เพาะเลีย้งกุ้งขาวกวา่ 300 เปอร์เซน็ต ์เกดิการลงทนุ 

ในอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มข้ึนแล้วอย่างน้อย 36.5 

ล้านบาท ซึ่งทีมวิจัยและผู้ประกอบการเตรียม 

นำาทดลองไปใช้ในอุตสาหกรรมสัตว์ประเภทอื่นๆ 

เช่น ไก่ สุกร ต่อไป
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  ดร.วีระพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

ด้วยว่า นอกจากนี้ทีมวิจัยยังได้พัฒนา  

eLysozyme อีก 1 สูตร โดยร่วมวิจัย

กับ บริษัทโอโว่ ฟู้ดเทค จำากัด คือ 

eLysozyme-T1 (eLYS-T1) สำาหรับใช้

เป็นวัตถุเจือปนอาหาร มีประสิทธิภาพ

ยบัยัง้แบคทเีรียสงูกวา่ไลโซไซมท์ีพ่บได้

ในไข่ขาวทั่วไป 2–100 เท่า (ขึ้นอยู่กับ

ชนิดของแบคทีเรีย) สามารถทดแทน

วัตถกุนัเสยีเพือ่ใช้ควบคมุเช้ือแบคทเีรีย

ในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ไข่เหลวพาส

เจอร์ไรซ์ โดยสามารถยืดอายุการเก็บ

รักษาผลิตภัณฑ์ไข่รวมเหลวพาสเจอร์

ไรซ์ในระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่

เย็นจากเดิม 4 สัปดาห์ เป็น 8 สัปดาห์  

โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติเชิง

หน้าที่ของไข่รวมเหลวพาสเจอร์ไรซ์ 

เดียว	ถือเป็นการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว	

(Green	Economy)	ตามแนวทางโมเดล

เศรษฐกิจ	BCG	ที่ลดการใช้สารเคมีกัน

เสยีหรือสารกนับดู	สร้างความปลอดภยั

ในการบริโภคอาหาร	 โดยใช้ไลโซไซม์ 

ซึ่งเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์มาช่วย

ยืดอายุอาหาร”

  eLysozyme นับเป็นนวัตกรรม

ที่ตอบโจทย์การใช้งานสำาหรับฆ่าเช้ือ

แบคที เ รียก่อโรคในสัตว์ เพื่อทำาให้

สุขภาพสัตว์ดี มีความปลอดภัยต้ังแต่

ต้นทางที่ฟาร์มเพาะเลี้ยง สู่ความ

ปลอดภัยในการบริโภคอาหารในชีวิต

ประจำาวันอย่างแท้จริง

	 	 “ไข่เหลวพลาสเจอร์ไรซ์	 คือ	

การนำาไข่ไก่ไปผ่านการฆ่าเช้ือด้วย

ความร้อนในอุณภูมิพอเหมาะ	 ช่วย

ใหก้ารเกบ็รักษาไข่เหลวอยูไ่ดป้ระมาณ	

4	 สัปดาห์	 หลังจากครบกำาหนดแล้ว

อาจมีเชื้อแบคทีเรียต่างๆ	เจริญเติบโต

ข้ึน	 แต่ทีมวิจัยอาศัยความเช่ียวชาญ

โดยใช้	eLysozyme	 ซึ่งมีต้นกำาเนิด

จากไข่ไก่	ผสมกลับไปเพื่อช่วยควบคุม

ไม่ให้เ ช้ือแบคทีเรียเจริญเติบโตได้	

จากการทดลองพบว่าช่วยยืดอายุไข่

เหลวพลาสเจอร์ไรซ์เพิ่มข้ึนจากเดิมอีก	 

4	สัปดาห์	 รวมเป็น	8	สัปดาห์	ทำาให้

ยดือายสุนิคา้วางขายบนเชลฟว์างสนิคา้

ได้นานข้ึน	 เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค

สามารถเลือกซื้อไปใช้ในครัวเรือนได้

นานข้ึน	โดยไมต้่องรีบใช้ใหห้มดในคร้ัง


