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พลาสติกนำไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์
ที่มา : ScienceDaily วันที่ 19 เมษายน 2559 

Link: www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160419145423.htm

 
         ความกาวหนาอีกขั้นของการปลูกถายทางชีวภาพทำใหสมองสามารถควบคุมแขนขาที่เปน 
อัมพาต หรือการมองเห็นของคนตาบอดที่ขยับเขาใกลความเปนจริงมากขึ้น

          Brian ผศ.ดร. Collins ผูชวยศาสตราจารยดานฟสิกสจากมหาวิทยาลัย Washington State Uni-
versity และทีมนักวิทยาศาสตรจากตางประเทศไดรวมกันพัฒนาวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ 
พลาสติกนำไฟฟา ซึ่งสามารถนำมาใชเปนตัวตอประสานในรางกายคน โดยที่ตัวเซ็นเซอรสามารถ 
ตรวจสอบและการบันทึกสัญญาณของเซลลประสาท และเนื่องจากเปนวัสดุชีวภาพ ทำใหสามารถนำมา 
ใชงานไดอยางหลากหลายในการปลูกถายทางการแพทยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับรางกายอื่นๆ นอกจากนี้ 
ยังสามารถนำไปใชไดกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ทำใหจัดเก็บพลังงานไดดีมากยิ่งขึ้น และอาจจะสามารถ 
นำไปประยุกตใชงานเกี่ยวกับความยืดหยุนอื่นๆ ในอนาคตไดอีกดวย
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ประสิทธิภาพของพลาสติกนำไฟฟา

พลาสติกนำไฟฟาสำหรับเทคโนโลยีทางการแพทย (ตอ)

     พลาสติกนำไฟฟา มีลักษณะเปนโพลิเมอรที่ประกอบดวยสวนประกอบของอากาศธาตุหลักบนโลก 
ไดแก คารบอน, ไนโตรเจน, และออกซิเจน และมีคุณสมบัติเปนสารกึ่งตัวนำไฟฟาของแข็งที่ทำจาก 
วัสดุอินทรียที่สามารถเปลงแสงเองไดเมื่อไดรับพลังงานไฟฟา (OLED) ซึ่งมีการนำไปพัฒนาใชกับโทรทัศน 
และโทรศัพทมือถือแลว โดยที่พลาสติกนำไฟฟาประเภทนี้มีความแตกตางจากอุปกรณและวงจรไฟฟาที่มี 
สวนประกอบของโลหะเนื่องจากโพลิเมอรมีความยืดหยุน ซึ่งงายในการผลิตและการใชงานทางชีวภาพ 
สามารถใชเปนสื่อนำไดทั้งสัญญาณไฟฟาและอิออน ซึ่งเซลลประสาทในสมองใชในการสื่อสาร นอกจากนี้ 
ยังมีคุณสมบัติที่มีความสำคัญสำหรับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ดวย ผศ.ดร. Collins กลาววา จากงานวิจัย 
ที่ไดศึกษานั้น มีความเปนไปไดที่จะนำใชวัสดุโพลิเมอรนี้เปนสื่อนำในการพัฒนาอุปกรณในอนาคต แตทั้งนี้ 
โพลิเมอรเปนโครงสรางที่เกิดจากคารบอนที่มีความหนาแนนต่ำและธาตุที่มีน้ำหนักเบา ทำใหเกิดปญหา 
ขึ้นกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีโพลิเมอรนี้เปนสวนประกอบ เนื่องจากการขาดความเขาใจในโครงสราง 
ระดับนาโนที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพ และวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานใหมีความเหมาะสม 
รวมทั้ง การนำมาพัฒนาเปนอุปกรณที่สามารถเชื่อมตอกับการทำงานของสมอง จำเปนที่จะตองมี 
ความไวอยางเพียงพอตอสิ ่งกระตุ นเพื ่อที ่จะจับสัญญาณที่เบาบางของไอออนิกในกิจกรรมตางๆ 
ของเซลลประสาท และหลังจากนั้นสามารถแปลงสัญญาณเหลานี้ใหเปนสัญญาณไฟฟาที่สามารถตีความ 
ไดโดยคอมพิวเตอร แตอยางไรก็ตาม มีวัสดุเชิงพาณิชยนอยมากที่ปลอดสารพิษที่จะสามารถนำมาใชได

       นอกจากนี้ ผศ.ดร. Collins กลาวเพิ่มเติมวา โพลิเมอรนี้อาจกอใหเกิดนวัตกรรมใหมของอุปกรณทาง 
การแพทยที่คลายกับกรณีของนาย Ian Burkhart จากรัฐ Ohio ซึ่งเปนอัมพาตมานานกวา 5 ปหลังเกิด 
อุบัติเหตุ และลาสุดไดรับการปลูกถายเซลลประสาทเทียม ทำใหนาย Burkhart สามารถสงผานความคิด 
ไปยังกลามเนื้อมือโดยตรง ซึ่ง ผศ.ดร. Collins เชื่อวา โพลิเมอรนี้จะสามารถพัฒนาคุณสมบัติและ 
ประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไปได 

Credit: www.s-momclub.com
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บราซิลสร้าง

สถานีวิจัยใหม่ใน 

ทวีปแอนตาร์กติกา 
ที่มา: Herton Escobar, นิตยสาร Science ฉบับวันที่ 

11 มีนาคม 2559

Link:  

http://www.sciencemag.org/news/2016/03/brazil-

starts--

building-snazzy-new-research-station-antarctica

 เมื่อป ค.ศ.2012 ไดเกิดหลังจากเหตุการณไฟไหม 

สถานีวิจัยของบราซิลในทวีปแอนตารกติกา เปนเหตุให 

นักวิจัยบาดเจ็บกวา 30 คน นายทหารเรือเสียชีวิต 2 

นาย และทำใหนักวิจัยตองใชหองปฏิบัติการชั่วคราว 

ร ั ฐบาลบราซ ิ ลม ี ก า รตอบสนองอย  า ง ร วด เ ร ็ ว 

โดยการเปลี ่ยนอุปกรณทั ้งหมดในพื้นที ่ทำงานภายใน 

ระยะเวลาหนึ ่งป หลังเกิดเหตุการณไฟไหมดังกลาว 

ทำใหนักวิจัยชาวบราซิลยังคงสามารถดำเนินงานวิจัยอยู

ในทวีปแอนตารกติกาได โดยไดรับการสนับสนุนจาก 

เรือวิจัยของกองทัพเรือและความรวมมือระหวางประเทศ 

โดยที่งานวิจัยบางสวนดำเนินการในสถานีวิจัยบนภาคพื้น

ดิน และบางสวนดำเนินการบนเรือหรือในคายฤดูรอน

 เดือนมีนาคม 2559 ที่ผานมา บราซิลเริ่ม 

ด ำ เ น ิ น ก า ร ก  อ ส ร  า ง ส ถ า น ี ว ิ จ ั ย ใ ห ม  ใ น ท ว ี ป 

แอนตารกติกาภายใตการควบคุมการกอสรางของบริษัท

นำเขาและสงออกอิเล็กทรอนิกสแหงชาติจีน (CEIEC) 

สถานีวิจัยใหมนี้ยังคงตั้งอยูในบริเวณ Keller Peninsula 

บนเกาะ King George ซึ่งเปนพื้นที่เดิมหลังจากที่ 

สถานีวิจัยเดิมถูกไฟไหมไปเมื่อ 4 ปที่แลว  และยังคงใช 

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/���� หน้า �

ภาพ: รูปแบบสถานีวิจัยใหมของบราซิลในทวีปแอนตารกติกา ที่คาดวาจะสามารถเปดใช ได ในป ค.ศ. 2018

ที่มา: http://www.sciencemag.org/news/2016/03/brazil-starts-building-snazzy-new-research-station-antarctica

ภาพ: รูปแบบสถานีวิจัยใหมของบราซิลในทวีปแอนตารกติกา ที่คาดวาจะสามารถเปดใช ได ในป ค.ศ. 2018
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 อยางไรก็ตาม นักวิจัยยังคงเปนกังวลในเรื่องของ 

เงินทุนวิจัยเนื ่องจากเศรษฐกิจของประเทศบราซิลได 

ลดลง ในป ค.ศ. 2015 สงผลใหการมอบเงินทุนวิจัยลด 

นอยลง Yocie Yoneshigue-Valentin นักพฤกษศาสตร 

ทางทะเล จาก Federal University of Rio de Janeiro 

(UFRJ) และเจาหนาที่ประจำของ National Science 

and Technology Institute for Environmental 

Research ในทวีปแอนตารกติกา กลาววาการสราง 

สถานีวิจัยใหมนี้ เปนสิ่งที่ดีมาก ทำใหสามารถปฏิบัติ 

ภารก ิจหล ักของสถาน ีว ิจ ัยในเร ื ่องของการศ ึกษา 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะโลกรอน กาซเรือน 

กระจก การลดลงของโอโซน และการเพิ่มขึ้นของระดับ 

น้ำในมหาสมุทร เปนตน แตถาหาก โครงการวิจัยใหมๆ 

ไม ได ร ับการอนุม ัต ิงบประมาณเนื ่องจากภาวะทาง 

เศรษฐกิจถดถอย สถานีวิจัยใหมนี้ก็คงไมกอใหเกิด 

ประโยชน ใดๆ

ภาพ: หองปฏิบัติการชั่วคราวของนักวิจัยชาวบราซิลในทวีปแอนตารกติก หลังจากที่สถานีเกาเกิดไฟไหม ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2012

บราซิลสราง
สถานีวิจัยใหมใน 

ทวีปแอนตารกติกา 
(ตอ) 

ชื่อเดิมคือ Comandante Ferraz เพื่อเปนเกียรติ 

แก Luís Antônio de Carvalho Ferraz ผูบังคับ 

บัญชากองทัพเรือที่ ไดเดินทางไปรวมสำรวจทวีป 

แอนตารกติกากับทีมสำรวจชาวอังกฤษ สถานีวิจัย 

ใหมนี้คาดวาจะสรางเสร็จในป ค.ศ. 2018 ดวย 

เงินทุนกอสรางประมาณ 100  ลานเหรียญสหรัฐฯ 

มีการออกแบบที่ทันสมัย อาคารหลักจะมีขนาด 

ใหญกวาเดิมประมาณ 2 เทา มีพื้นที่ ใชสอย 4500 

ตารางเมตร มีหองปฏิบัติการ 17 หอง และหองพัก 

65 หอง โดยสถานีวิจัยอยูหางจากทวีปอเมริกาใต 

เพียง 900 กิโลเมตร ซึ่งเปนจุดที่ ใกลกันที่สุด 

ระหวางทั้ง 2 ทวีป โดยที่การสำรวจทางธรณี - 

 
วิทยาและการเตรียมขอมูลอื่นๆ ยังคงมีการดำเนินการ 

ตอไป

ที่มา: http://www.sciencemag.org/news/2016/03/brazil-starts-building-snazzy-new-research-station-antarctica
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ที่มา: http://www.sciencemag.org/news/2016/03/brazil-starts-building-snazzy-new-research-station-antarctica



ที่มา: Max Jacobo Moreno-Madriñán

Link: http://latinamericanscience.org/2016/02/how-satellites-can-help-control-the-spread-of-diseases-such-as-zika/

การใช้ดาวเทียมศึกษาการแพร่กระจายของโรค

Credit: The New York Times | Source: Moritz U. G. Kraemer et al., eLife Sciences; Simon Hay, University of Oxford

 การระบาดของไวรัส Zika เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยมียุงลายสายพันธุ Aedes aegypti เปนพาหะ 

นอกจากจะเปนพาหะนำโรคไขเลือดออกและ Zika แลว ยังเปนพาหะนำโรคไขเหลืองและโรคชิกุนกุยา 

(chikungunya) ซึ่งยุงประเภทนี้สามารถมีชีวิตอยูรอดและมีศักยภาพในการสงผานเชื้อไวรัสโดยขึ้นอยูกับ 

ปจจัยที่เกี่ยวของ เชน อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน พืช สิ่งปกคลุมดิน และการใชที่ดินทั้งหมด เปนตน 

ปจจัยเหลานี้มีผลตอการเพิ่มจำนวนยุงและความสามารถในการเปนพาหะสงผานไวรัส ปจจุบันนี้ 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีกาวไปไกล สามารถวัดตัวแปรดังกลาวไดจากการสำรวจขอมูลระยะไกล 

(Remote Sensing) จากดาวเทียม เครื่องบิน และอากาศยานที่ไมมีคนควบคุม ทำใหนักวิทยาศาสตร 

สามารถที่จะประเมินโอกาสของการกระจายตัวของยุงและการสงผานของโรค โดยทีมนักวิจัยกอนหนานี้ได 

ใชขอมูลที่รวบรวมไดจากดาวเทียมและอากาศยานเพื่อบงชี้ถึงความอุดมสมบูรณของยุงสายพันธุ Aedes 

aegypti ที่อยูในภาคกลางของเม็กซิโกในป ค.ศ. 2011 และทีมนักวิจัยปจจุบันกำลังศึกษาเพื่อระบุพื้นที่ที่มี 

ความเสี่ยงของโรคไขเลือดออกในโคลัมเบีย โดยมีการใชเทคนิคเดียวกันเพื่อนำมาใชทำนายพื้นที่ที่มีแนวโนม 

การแพรกระจายของไวรัส Zika

การตรวจสอบสภาพแวดลอมจากระยะไกล การตรวจสอบสภาพแวดลอมจากระยะไกล 
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ใชขอมูลที่รวบรวมไดจากดาวเทียมและอากาศยานเพื่อบงชี้ถึงความอุดมสมบูรณของยุงสายพันธุ Aedes 

aegypti ที่อยูในภาคกลางของเม็กซิโกในป ค.ศ. 2011 และทีมนักวิจัยปจจุบันกำลังศึกษาเพื่อระบุพื้นที่ที่มี 

ความเสี่ยงของโรคไขเลือดออกในโคลัมเบีย โดยมีการใชเทคนิคเดียวกันเพื่อนำมาใชทำนายพื้นที่ที่มีแนวโนม 

การแพรกระจายของไวรัส Zika

 เมื่อเปรียบเทียบขอมูลที่ไดบันทึกผานดาวเทียมและวิธีการทางอากาศ หรือที่เรียกวา การสำรวจ 

ขอมูลระยะไกล (Remote Sensing) นั้น พบวามีความแมนยำนอยกวาขอมูลที่เก็บบนภาคพื้นดิน ซึ่ง 

นักวิทยาศาสตรภาคพื ้นดินสวนใหญจะมีการติดตั ้งเครื ่องวัดและอุปกรณอัตโนมัติในสถานที ่นั ้นๆ 

อยางไรก็ตาม ในหลายพื้นที่ไมสามารถปฏิบัติเชนนั้นได หรือไมมีทรัพยากรเพียงพอ ทำใหวิธีการสำรวจ 

ขอมูลระยะไกลเปนตัวเลือกที่ดีที่สุด หรือเปนเพียงตัวเลือกเดียวที่สามารถนำมาใชได นอกจากนี้ การสำรวจ 

ขอมูลระยะไกลยังชวยใหนักวิทยาศาสตรสามารถศึกษาครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่มีขนาดใหญเปน 

เวลานาน โดยมีคาใชจายต่ำ และเจาหนาที่ไมจำเปนตองออกไปเก็บขอมูลนอกสถานที่

 เมื่อเปรียบเทียบขอมูลที่ไดบันทึกผานดาวเทียมและวิธีการทางอากาศ หรือที่เรียกวา การสำรวจ 

ขอมูลระยะไกล (Remote Sensing) นั้น พบวามีความแมนยำนอยกวาขอมูลที่เก็บบนภาคพื้นดิน ซึ่ง 

นักวิทยาศาสตรภาคพื ้นดินสวนใหญจะมีการติดตั ้งเครื ่องวัดและอุปกรณอัตโนมัติในสถานที ่นั ้นๆ 

อยางไรก็ตาม ในหลายพื้นที่ไมสามารถปฏิบัติเชนนั้นได หรือไมมีทรัพยากรเพียงพอ ทำใหวิธีการสำรวจ 

ขอมูลระยะไกลเปนตัวเลือกที่ดีที่สุด หรือเปนเพียงตัวเลือกเดียวที่สามารถนำมาใชได นอกจากนี้ การสำรวจ 

ขอมูลระยะไกลยังชวยใหนักวิทยาศาสตรสามารถศึกษาครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่มีขนาดใหญเปน 
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     ภาพ: แผนที่การศึกษาเบื้องตนของ 

การกระจายทางภูม ิศาสตรของความเสี ่ยง 

ในการส งผ านของไวร ัสเด ็งก ี ่ ในล ุ มแม น ้ำ     

Magdalena, จากฐานขอมูลในป ค.ศ. 2014 

ซึ่งรูปแบบแผนที่นี้มีตัวแปร เชน อุณหภูมิ ผิวดิน 

ฝน พืช ดัชนีการสราง และความหนาแนน 

ของประชากร

Credit:  Max Jacobo Moreno-Madriñán, 

http://phys.org/news/2016-02-satellites-diseases-

zika.html

 การตรวจสอบสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ปริมาณฝน หรือปจจัยที่สงเสริมใหจำนวนยุงมีปริมาณ 

เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนสิ่งสำคัญที่ตองคำนึงถึงการปองกันหรือการระบาดของโรคอยางชาๆ การระบาดของไวรัส 

Zika ไดแพรกระจายไปทั่วพื้นที่เขตรอนของทวีปอเมริกาใตจากบราซิลไปยังเม็กซิโก จากการตรวจสอบที่ 

ผานมา มีความเปนไปไดที่จะสามารถระบุสถานที่ลวงหนาที่ยุงอาจเจริญเติบโตได โดยศึกษาความผันผวน 

ของปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิที่ขึ ้นอยูกับอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในชวงตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟก 

หรือความผันผวนของปรากฏการณเอลนีโญ ( El Niño) ซึ่งสามารถตรวจสอบปรากฏการณนี้ไดโดยดาวเทียม 

จากงานวิจัยที่ไดมีการตีพิมพเกี่ยวกับโรคที่มียุงเปนพาหะ เชน โรคไขเลือดออก พบวา ปรากฏการณเอลนีโญ 

มีความเกี่ยวพันกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งเปนอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและการอยูรอดของ 

ยุง เมื่อปริมาณพาหะขนสงไวรัสมีเพิ่มมากขึ้น สงผลใหเกิดโรคเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน

   ภาพ: อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยเวลากลางคืน 

ในป ค.ศ. 2014 จากขอมูลที่ไดจาก 

ดาวเทียม NASA’s Aqua

(Credit:  Max Jacobo Moreno-Madriñán, 

http://phys.org/news/2016-02-satellites-

diseases-zika.html)

การใช้ดาวเทียมศึกษาการแพร่กระจายของโรค (ต่อ)

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/���� หน้า �



การขยายพันธุของยุงในพื้นที่เปยกและพื้นที่แหง 

 จากขอสันนิษฐานขางตน ปริมาณน้ำฝนดูเหมือน 

จะมีความสัมพันธโดยตรงตอการแพรกระจายของโรค 

Zika แตเมื่อทำการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนที่ 

แตกตางกันในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในบางประเทศ เชน 

ประเทศเอกวาดอรม ี ีปร ิมาณน้ำฝนสูงกวาคาเฉลี ่ย 

แตเมือง Cartagena ประเทศ โคลัมเบียมีปริมาณน้ำฝนต่ำ 

กวาคาเฉลี่ยแตกลับเปนพื้นที่ที ่มีการระบาดของโรคใน 

ระดับที่นาตกใจ ซึ่งความคิดในเชิงตรรกะที่คาดวา 

ปริมาณน้ำฝนที่สูงขึ้นจะทำใหมีการกักเก็บน้ำสะอาดเพิ่ม 

ขึ้นและกอให เกิดแหลงเพาะพันธุยุงมากขึ้นนั้น แตเหตุใด 

โรค Zika จึงมีการแพรกระจายในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝน 

ต่ำกวาคาเฉลี่ย

 สำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกบอย การเกิดของโรคอาจจะมีนอยกวาเนื่องจากฝนที่ตกลงมาบอยครั้งนั้น 

ทำใหไขยุงลนออกจากภาชนะกอนที่จะมีการฟกตัว ซึ่งในทางตรงกันขาม ในบางพื้นที่ผูอยูอาศัยมีการใชถัง 

เก็บน้ำในชวงฤดูแลง ซึ่งเปนชวงที่ไมสามารถพึ่งพาปริมาณน้ำฝนหรือแหลงน้ำจากเขตเทศบาลเมืองได ชวง 

การขยายพันธุของยุงในพื้นที่เปยกและพื้นที่แหง 

Credit: http://fatoonline.com.br/conteudo/16596/tudo-

sobre-o-zika?or=h-tv&p=l&i=2&v=1

Credit: http://fatoonline.com.br/conteudo/16596/tudo-

sobre-o-zika?or=h-tv&p=l&i=2&v=1

เวลาของความแหงแลงนั้น ทำใหน้ำยังคงอยู 

ในที่กักเก็บน้ำและทำใหวงจรชีวิตยุงเกิดขึ้น 

ไดอยางสมบูรณถึงแมไมม ีฝนตกก็ตาม 

นอกจากนี้ ยังสามารถบงบอกไดถึงสถานะ 

ทางเขตเศรษฐก ิจส ังคมท ี ่ต ่ำกว าและ 

สามารถบงบอกถึงลักษณะอื่นๆของชุมชน 

เชน การไมมีเครื่องปรับอากาศ (ซึ่งหมายถึง 

อุณหภูมิในรมสูง) และการเปดหนาตาง (ซึ่ง 

ทำใหยุงสามารถเขา-ออกไดตลอดเวลา) 

ซึ่งลักษณะชุมชนดังกลาว สามารถสรุปได 

จากการตรวจสอบสิ ่งปกคลุมพื ้นดินและ 

การใชที่ดินที่มีชองสัญญาณดาวเทียมและ 

ภาพถายทางอากาศ 

ภาพ: ปริมาณฝนโดยเฉลี่ยในชวงระหวางเดือนเมษายนและธันวาคมป 
ค.ศ. 2014 ในพื้นที่ของประเทศโคลัมเบีย ปานามา และเอกวาดอร 
จากขอมูลของ NASA’s Global Precipitation Measurement Mission

    Credit:  Max Jacobo Moreno-Madriñán, 

http://phys.org/news/2016-02-satell ites-diseases-zika.html
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การใช้ดาวเทียมศึกษาการแพร่กระจายของโรค (ต่อ)



การแพรกระจายของยุงในประเทศที่พัฒนาแลว การแพรกระจายของยุงในประเทศที่พัฒนาแลว 

 Credit: http://gallery.yopriceville.com/Free-Clipart-Pictures/4th-July-PNG/USA_Flag_Map_PNG_Clipart#.Vx_JeNQrK9I

 ประเทศที่พัฒนาแลว อาทิ ประเทศสหรัฐฯ สามารถสรางสภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต 

สำหรับยุงเหลานี้ไดเชนเดียวกัน เชน ทอสงไอน้ำ (Steam tunnels) ซึ่งทำหนาที่ขนสงไอน้ำความรอนสูง 

ไปยังเมืองตางๆ เพื่อใหความรอน สามารถกอใหเกิดน้ำนิ่งในอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเชื้อกอโรค ไดถึงแม 

จะเปนชวงฤดูหนาวของภาคเหนือสหรัฐฯ ก็ตาม ซึ่งไดเคยมีรายงานขอมูลชวงป ค.ศ. 2011- 2014 เกี่ยวกับ 

การเพิ่มจำนวนของยุงในชวงฤดูหนาวในเขตกรุง Washington, DC นอกจากนี้ ชวงฤดูรอนของภาคเหนือของ 

สหรัฐฯ มีระยะเวลานานพอสมควรที่จะชวยใหวงจรชีวิตของยุงเกิดขึ้นไดอยางสมบูรณแบบ ซึ่งในทางทฤษฎี 

ถาหากไวรัสมีการปรากฏตัวขึ้นจะเพิ่มโอกาสความเปนไปไดที่ยุงจะรับเชื้อไวรัสจากทองถิ่นและสงผานเชื้อไป

ยังคนได  ทั้งนี้ ความเปนไปไดของการแพรกระจายของเชื้อไวรัส เชน โรคไขเลือดออก หรือโรค Zika จาก 

ยุงทองถิ่นในเขตภาคเหนือของสหรัฐฯนั้น ยังคงมีความเปนไปไดนอย แตความเปนไปไดนั้นก็ยังมีโอกาสเพิ่ม 

มากขึ้น เนื่องจากการทองเที่ยวหรือการเดินทางระหวางประเทศเปนปจจัยที่สำคัญในการแพรกระจายของ 

เชื้อกอโรค ซึ่งเคยมีรายงาน การระบาดของยุงสายพันธุ Aedes albopictus ในสหรัฐฯ เกิดจากการขนสง 

ยางรถยนตจากทางเอเชียตะวันออกเฉียงใตสามารถสงผานเชื้อไขเลือดออกไดเชนกัน

 ประเทศที่พัฒนาแลว อาทิ ประเทศสหรัฐฯ สามารถสรางสภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต 

สำหรับยุงเหลานี้ไดเชนเดียวกัน เชน ทอสงไอน้ำ (Steam tunnels) ซึ่งทำหนาที่ขนสงไอน้ำความรอนสูง 

ไปยังเมืองตางๆ เพื่อใหความรอน สามารถกอใหเกิดน้ำนิ่งในอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเชื้อกอโรค ไดถึงแม 

จะเปนชวงฤดูหนาวของภาคเหนือสหรัฐฯ ก็ตาม ซึ่งไดเคยมีรายงานขอมูลชวงป ค.ศ. 2011- 2014 เกี่ยวกับ 

การเพิ่มจำนวนของยุงในชวงฤดูหนาวในเขตกรุง Washington, DC นอกจากนี้ ชวงฤดูรอนของภาคเหนือของ 

สหรัฐฯ มีระยะเวลานานพอสมควรที่จะชวยใหวงจรชีวิตของยุงเกิดขึ้นไดอยางสมบูรณแบบ ซึ่งในทางทฤษฎี 

ถาหากไวรัสมีการปรากฏตัวขึ้นจะเพิ่มโอกาสความเปนไปไดที่ยุงจะรับเชื้อไวรัสจากทองถิ่นและสงผานเชื้อไป

ยังคนได  ทั้งนี้ ความเปนไปไดของการแพรกระจายของเชื้อไวรัส เชน โรคไขเลือดออก หรือโรค Zika จาก 

ยุงทองถิ่นในเขตภาคเหนือของสหรัฐฯนั้น ยังคงมีความเปนไปไดนอย แตความเปนไปไดนั้นก็ยังมีโอกาสเพิ่ม 

มากขึ้น เนื่องจากการทองเที่ยวหรือการเดินทางระหวางประเทศเปนปจจัยที่สำคัญในการแพรกระจายของ 

เชื้อกอโรค ซึ่งเคยมีรายงาน การระบาดของยุงสายพันธุ Aedes albopictus ในสหรัฐฯ เกิดจากการขนสง 

ยางรถยนตจากทางเอเชียตะวันออกเฉียงใตสามารถสงผานเชื้อไขเลือดออกไดเชนกัน

  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกกำลังคุกคามตอสุขภาพมนุษยโดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีรายได 

ต่ำและในกลุมประเทศเขตรอนและเขตอบอุน การระบาดของโรค Zika ในปจจุบันก็เชนเดียวกัน ซี่งเปน 

สวนหนึ่งของสัญญาณเตือนถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มความแข็งแกรงของ 

ปรากฏการณเอลนีโญที่ทำใหพื้นผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น กอใหเกิดสภาวะที่เหมาะสมตอการแพรกระจาย 

ของเชื้อกอโรคและสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยในสังคมปจจุบันและในอนาคตมากยิ่งขึ้น

  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกกำลังคุกคามตอสุขภาพมนุษยโดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีรายได 

ต่ำและในกลุมประเทศเขตรอนและเขตอบอุน การระบาดของโรค Zika ในปจจุบันก็เชนเดียวกัน ซี่งเปน 

สวนหนึ่งของสัญญาณเตือนถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มความแข็งแกรงของ 

ปรากฏการณเอลนีโญที่ทำใหพื้นผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น กอใหเกิดสภาวะที่เหมาะสมตอการแพรกระจาย 

ของเชื้อกอโรคและสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยในสังคมปจจุบันและในอนาคตมากยิ่งขึ้น

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/���� หน้า ��
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 ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพใน 
ปจจุบัน แพทยและนักวิจัยสามารถศึกษาและทำ 
ความเขาใจเกี่ยวกับยีนของมนุษยไดมากขึ้น คำถาม 
หนึ่งที่นาสนใจคือ "ยีนของมนุษยมีสวนในการควบคุม 
ชะตาชีวิตของมนุษยมากนอยแคไหนเมื ่อเทียบกับ 
ปจจัยภายนอก?" 

 Siddhartha Mukherjee นักวิทยาเนื้องอก 
และผูเขียนหนังสือชื่อ "The Gene" ไดกลาววา 
ลักษณะชีวภาพไมสามารถกำหนดชะตากรรมของ 
มนุษยได "แตมีบางสวนของลักษณะชีวภาพและชะตา 
ชีวิตของมนุษย ถูกกำหนดโดยยีน" ในหนังสือดังกลาว 
ของ Mukherjee เขาไดศึกษาบทบาทของยีนที่มีตอ 
ลักษณะ อารมณความรูสึก ความเสี่ยงในการเกิดโรค 
ฯลฯ ของมนุษย

 Mukherjee ไดใหสัมภาษณในรายการวิทยุ 
สาธารณะของสหรัฐฯ วา ความเขาใจเกี่ยวกับยีนของ 
มนุษยชวยใหเราสามารถเขาใจการเกิดโรครายตางๆ ได 

การปรับแต่งยีนและเซลล์เพื �อการรักษาโรค
                    กับอนาคตที�ไม่ไกลเกินเอื �อม

ที่มา: 
 - Pondering ‘what it means to be human’ on the 
frontier of gene editing, Washington Post, พฤษภาคม 
2559
 - The Power Of Genes, And The Line Between 
Biology And Destiny, NPR Radio, พฤษภาคม 2559

การปรับแต่งยีนและเซลล์เพื �อการรักษาโรค
                    กับอนาคตที�ไม่ไกลเกินเอื �อม
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ไมวาจะเปนจิตเภท หรือโรคมะเร็ง การเกิดโรค 
อาจจะมาจากการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่ง
แวดลอม แตก็มีโรคอีกจำนวนมากที่เกิดจากการ 
ปฏิสัมพันธระหวางยีนของมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

 ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมและยีน 
ของมนุษยมีหลายระดับ ในระดับที่ยีนมีอิทธิพล 
สูงสุด คือ หากคุณมียีนที่ไมปกติชนิดหนึ่ง 
คุณจะมีโอกาสเปนโรครายนั้นสูงมาก ในวงการ 
นักวิจัยดานยีนเรียกการควบคุมของยีนนี้วา pen-
etrance

 โรคเบาหวาน หรือโรคหัวใจเปนโรคที่อยูใน 
ระดับกลาง คือ ยีนสามารถทำใหเกิดความเสี่ยง 
แตความเสี่ยงนั้น เกิดจากยีนหลายตัว และปจจัย 
ภายนอกก็มีผลในการชวยลดความเสี่ยงนั้นดวย 
เชนกัน ในขณะที่โรคบางโรค เชน ไขหวัด 
ปจจัยแวดลอมจะมีอิทธิพลเหนือกวาอิทธิพลของ 
ยีนมาก

ความเข้าใจเกี�ยวกับยีนและการรักษาโรคมะเร็ง

 การแจกแจงประเภทโรคมะเร็งแบบดั้งเดิม 
จะแบงแยกโรคตามอวัยวะที่เกิดโรค เชน  
โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งเตานม โรคมะเร็งใน 
เม็ดเลือด ฯลฯ แตหากพิจารณาจากการพัฒนาของ 
เซลลมะเร็งแลวจะพบวา หลายๆ โรคมีลักษณะ 
คลายคลึงกัน จริงอยูที่อวัยวะแตละสวนมียีน 
บางตัวที่มีลักษณะเฉพาะของอวัยวะนั้นๆ แตหาก 
เราสามารถเขาใจลักษณะของยีนที่คลายคลึงกันได 
เราอาจจะสามารถใชวิธีรักษาโรคมะเร็งเดียวกันใน
อวัยวะที่ตางกันได 

 เชนเดียวกัน แทนท่ีเราจะมุงความสนใจไปท่ี 
การกลายพันธุของแตละเซลล ซึ่งมีความแตกตาง 
เฉพาะตัว และทำใหเกิดความสับสนในการวินิจฉัย 
ได ความเขาใจเกี่ยวกับยีน จะชวยใหเราสามารถ 
มองหาและวิเคราะหการทำงานที่ผิดปกติของกลุม 
เซลลที่กลายพันธุ ทำใหแพทยสามารถตรวจจับ 
เซลลที่กำลังจะกลายพันธุเปนเซลลมะเร็งไดเร็วยิ่ง
ขึ้น

เทคโนโลยีใหม่ ช่วยให้แพทย์สามารถปรับเปลี�ยน 
ลักษณะของเซลล์ 

 
 การปรับเปลี่ยนลักษณะของเซลลเคยเปน 
สิ่งที่สับซอนมาก แตปจจุบันนี้เราสามารถสงไวรัส 
และยีนเขาไปในเซลล หรือใชรังสี X-rays ยิงไป 
ที่เซลล เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะของเซลลได 
เทคโนโลยีนี้ชวยทำใหเราสามารถปรับเปลี่ยนเซลล
ตางๆ ได ไมวาจะเปนเซลลปกติ เซลลมะเร็ง 
สะเต็มเซลล ฯลฯ 
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 ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นชัดเจน สมมติวายีนของมนุษยเปรียบเสมือนสารานุกรมเลมใหญ เทคโนโลยี 
การแพทยในปจจุบัน ชวยใหหมอสามารถคนหาและเปลี่ยนแปลงคำศัพทที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงไดโดยที่ไม 
กระทบกับคำศัพทอื่นๆ เชน ลบคำศัพทนั้นออก หรือเอาคำศัพทใหมมาแทนที่ หากยอนเวลากลับไปเมื่อ 5 
ปที่แลว การเปลี่ยนแปลงลักษณะของยีนเชนนี้ทำไดยากมากๆ

การปรับเปลี�ยนลักษณะของเซลล์และข้อถกเถียงด้านจริยธรรม
 
 คำถามดานจริยธรรมที่ยังไมสามารถตอบไดในขณะนี้คือ เราควรเปลี่ยนแปลงยีนของมนุษยหรือไม? 
และคำจำกัดความของโรคในยีนคืออะไร? ในหนังสือ Gene เสนอวา คำถามที่สำคัญที่สุดคือ หากเรา 
ตองการจะปรับเปลี่ยนลักษณะของยีน เรามั่นใจหรือไมวา ประโยชนที่จะไดรับมากกวาผลเสียที่จะตามมา? 
หรือ หากไมทำอะไร โรครายนั้นจะมีผลตอผูปวยมากแคไหน? นั่นหมายความวา การปรับเปลี่ยนยีน 
ไมควรที่จะทำเพียงเพื่อตองการเปลี่ยนแปลงสีผม สีตา ซึ่งไมมีความจำเปน 

source: cbi.hzau.edu.cn

CRISPR เทคโนโลยีปรับเปลี�ยนเซลล์ที�ทันสมัยที�สุดในปัจจุบัน
 
 Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR ออกเสียง คริสเปอร) 
คือ เทคนิคในการเปลี่ยนแปลงเซลลที่เชื่อวาจะสามารถนำไปใชประโยชนไดหลากหลาย ตั้งแตการปรับแตง 
เซลลตนกำเนิดของมนุษย สัตว และพืช โดยนักวิจัยจะใชโปรตีนชนิด Cas9 และ RNAs ซึ่งเปนโปรตีน 
ที่ทำใหเกิดการแสดงออกที่เหมาะสมของยีนและควบคุมการทำงานของเซลล เทคนิค CRISPR สามารถใชรวม 
กับเทคนิคอื่นๆ เชน specificendonuclease enzymes 
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 แมวา CRISPR จะไมใชเทคนิค 
แร ก ท ี ่ ส า ม า ร ถ ป ร ั บ แ ต  ง ย ี น ไ ด  
แตก็เปนวิธีที่งายที่สุด มีราคาต่ำที่สุด 
และสามารถนำไปใชประโยชนไดหลาก
หลายที่สุด ในขณะที่ CRISPR ทำใหคน 
ในวงการชีววิทยาตื่นเตน เทคนิคนี้ 
ก็ทำใหหลายๆ คนวิตกกังวลเชนกัน 
แมวาวิธีการนี้จะยังไมเคยถูกนำมาใช 
กับมนุษย แตการประยุกตใช CRISPR 
กับมนุษยก็สามารถเกิดขึ ้นไดไมยาก 
โดยเฉพาะการปรับแตงยีนเพื ่อเพิ ่ม 
ศักยภาพทางชีวภาพและเพื่อความสวย
งาม 

 Jennifer Doudna หนึ่งในนัก 
วิจัยผูพัฒนาเทคนิค CRISPR กลาววา 
เทคโนโลยีนี ้นำไปสู ข อโตเถียงดาน 
จริยธรรมหลายขอ ประเด็นหนึ่ง คือ 
การปรับแตงยีนสำหรับเด็กที่มีปญหาด
าวนซินโดรม คำถามคือ แพทยจะตอง 
ปรับแตงยีนมากนอยแคไหน และเรา 
จะรูไดอยางไรวาผลที่ตามมามีอะไรบาง 
เพราะผลที่จะเกิดขึ้นมิไดเกินกับเด็กที่ 
รับการรักษาเทานั้น แตจะยังสงไปถึง 
ลูกหลานรุนตอๆ ไปของเด็กคนนั้นดวย 
ผลกระทบในระยะยาวนี้เปนสิ่งที่หลาย
ๆ คนกังวล เพราะหากมีการปรับ 
เปลี่ยนยีนมนุษยในวงกวาง อาจจะมี 
ผลใหเผาพันธุ มนุษยเปลี ่ยนแปลงไป 
จากที่เราเห็นอยู

Dr. Jennifer Doudna จาก  University of California เมือง Berkeley Dr. Jennifer Doudna จาก  University of California เมือง Berkeley 

 เทคโนโลยี CRISPR เปนสิ่งที่ใกลตัวเรามากกวาที่คิด 
ในอนาคตอีกไมไกล CRISPR อาจจะถูกใชในพืชผักที่เรารับประทาน 
อยูทุกวัน ปจจุบันนี้ไดมีบางบริษัทใชวิธีการนี้ในการปรับปรุง 
พันธเห็ดเพ่ือไมใหเปล่ียนเปนสีน้ำตาลเร็วเกินไป และ Department 
of Agriculture ของสหรัฐฯ ไดตัดสินวาไมจำเปนตองขออนุญาต 
ทางกฎหมายเพราะการปรับแตงยีนเห็ดไมจำเปนตองใชยีนของสิ่งมี
ชีวิตอื่นๆ เขามาเกี่ยวของ

 ในหองวิจัยหลายๆ แหง นักวิจัยไดใชเทคนิค CRISPR 
ในการศึกษาการเกิดเนื้องอก เชื่อไดวา อีกไมนาน CRISPR ก็จะ 
สามารถพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งได แตอนาคตของเทคโนโลยี 
ชนิดนี้ไมงายอยางที่คิด เพราะในป พ.ศ. 2542 Jesse Gelsinger 
อายุ 18 ป ไดเสียชีวิตหลังจากที่ไดรับการรักษาดวยการปรับแตงยีน 
ซึ่งทำใหมีหลายคนขัดขวางการใชวิธีการนี้กับมนุษย
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