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�� อวัยวะเทียมที่ผลิตดวยเทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติ

กำลังจะเป   นที่แพรหลาย 

        การผลิตอวัยวะเทียมเพื่อทดเเทนอวัยวะที่เสียหาย 

เปนสิ่งที่มีการดำเนินการมานานแลว การผลิตอวัยวะเทียม 

ดวยวิธีการดังเดิมยังไมสามารถตอบสนองความตองการของ 

ผูปวยจำนวนมากได ดวยเหตุผลดานราคาที่สูงและความ 

ซับซอนในการผลิต

       การพิมพดวยเทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติเปนทางออก 

หนึ่งที่กำลังไดรับความสนใจมากขึ้นในปจจุบันนี้ เนื่องจาก 

เทคโนโลยีนี้ชวยใหตนทุนการผลิตลดลง ชิ้นอวัยวะเทียมที่  

มีการออกแบบใหเหมาะสมกับแตละบุคคล และประสิทธิ- 

ภาพของชิ้นงานที่ดีมากขึ้น 

 รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฉบับนี ้ 

ขอนำเสนอเรื ่องราวเกี ่ยวกับการผลิตอวัยวะเทียมดวย    

เทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติ ที่กำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นใน  

การผลิตอวัยวะเทียมในปจจุบันนี้ ซึ่งประเทศไทยเองก็ 

สามารถที่จะเขาถึงเทคโนโลยีนี้ไดไมยาก
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และการเรงการเติบโตของพืช แมวาไคโตซานจะถูก 

ใชอยางแพรหลายในเชิงพาณิชย แตไคโตซานที่มีอยูทั่ว 

ไปนั้นมิไดมาจากไคตินที่ผลิตจากเปลือกกุง

  สารทดแทนในการผลิตถุงพลาสติกผลิตจาก 

สวนผสมของไคโตซานและโปรตีนจากไยไหมซึ่งถูกตั้งชื่อ

วา Shrilk    Dr. Javier Fernandez และ Dr. Donald 

Ingber จากสถาบัน Macromolecular Materials and 

Engineering ไดอธิบายกระบวนการการผลิต Shrilk 

และการพิมพ 3 มิติเพ่ือผลิตเปนตัวหมากของเกมหมากรุก 

    Dr. Fernandez กลาววา ไคโตซานสามารถใชใน 

การพิมพ 3 มิติไดอยางแมนยำ การผลิตขนาดจำลอง 

นี้สามารถแสดงใหเห็นวาไคโตซาน ซึ่งเปนวัตถุดิบที่ 

หาไดทั่วไปและมีราคาไมแพง สามารถใชเปนพลาสติก 

ชีวภาพที่สามารถนำมาใชแทนพลาสติกแบบดังเดิมได 

ในหลายๆ อุตสาหกรรม

     การผลิตแบบทั่วไปอาจจะทำให Shrilk ที่ผลิต 

ออกมา เปราะบางเกินไปสำหรับการใชงาน แตการ 

ทดลองของ Dr. Fernandez และ Dr. Inber 

สามารถระบุ ถึงจุดที่ตองปรับแกไขเพื่อใหสามารถผลิต 

Shrilk แบบที่ตองการได เชน การเพิ่มผงไมจะชวย 

กำจัดปญหาการหดตัวของพลาสติก

    จุดเดนของ Shrilk คือ วัสดุดังกลาวสามารถ 

ยอยสลายไดภายในสองสัปดาหในสภาพแวดลอมทั่วไป 

อีกทั้งยังกลายเปนวัสดุที่ชวยเรงการเติบโตของพืชอีกดวย

 ขยะพลาสติกมีอยูทั่วทุกหนแหง ไมวาจะเปนใตทะเลลึก หรือในทองของปลาวาฬ ปริมาณขยะ 

พลาสติกมีมากมหาศาลจนไมสามารถควบคุมได ปจจุบันนี้ เรามีวิธีการใหมในการผลิตพลาสติกที่ทำใหเรา 

ไมตองรับผิดชอบในการกำจัด แตวิธีการนี้อาจจะทำใหกลุมคนที่รับประทานมังสวิรัติรูสึกตะขิดตะขวงใจได 

  แมวาทุกวันนี้เราสามารถควบคุมและลงโทษผูที่ 

ทิ้งขยะพลาสติกอยางผิดวิธีไดถึงรอยละ 90 แตอีก 

รอยละ 10 ที่เหลือ ก็ยังสามารถทำใหเกิดปริมาณ 

ขยะที่มากพอที่จะทำลายสิ่งแวดลอมของเราได

    เมื่อ 20 ปที่ผานมา เราไดตั้งความหวังไวกับ 

เทคโนโลยีพลาสติกที่ผลิตจากเซลลูโลส (cellulose 

ซึ่งเปนสารประกอบคารโบไฮเดรตชนิดหนึ่ง) แตปรากฏ 

วาพลาสติกที ่ผลิตจากเซลลูโลสเมื ่อใชจร ิงในตลาด 

กลับไมเปนอยางที่เราคาดไว เนื่องจาก พลาสติก 

บางสวนไมยอยสลาย หรือยอยสลายไดเมื่ออยูภายใต 

สภาพแวดลอมบางประเภท และกอใหเกิดปญหา 

ในการรีไซเคิล

       The Harvard Wyss Institute for Biologically 

Inspired Engineering มองหาวิธีการใหมในการผลิต 

พลาสติกชีวภาพ ไคทิน (Chitin เปนสารประกอบ 

ชีวภาพคลายคาโบไฮเดรต) จึงเปนอีกทางออกหนึ่ง 

ไคทินสามารถพบไดในเปลือกหรือกระดองของสัตวทะเล 

ปกแข็งของแมลงบางชนิด และผนังเซลลของเชื้อรา 

สถาบันวิจัยดังกลาวอางวาไคทินเปนสารชีวภาพอันดับ 

ที่สองที่หาไดทั่วไปในโลก 

   เมื่อนำไคทินไปทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด 

(Sodium Hydroxide) ไคทินจะกลายเปนไคโตซาน 

(Chitosan) ซึ่งเปนพอลิแซ็กคาไรด (Polysaccharide

คารโบไฮเดรตเชิงซอน) ที่ใชทางการแพทย การกรองน้ำ  

พลาสติกทางเลือกในอนาคต
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     เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท Microsoft ไดประกาศยกเลิกการใหบริการ Windows XP 

โดยบริษัทจะไมมีการปรับปรุงรหัสหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแก Windows รุนนี้อีกตอไป 

มีผลทำใหบริษัทและผูใชบริการจำนวนมากมีความเสี่ยงดานขอมูลหากพวกเขาไมเปลี่ยนไปใช

โปรแกรม Windows รุนอื่นๆ ที่ยังไดรับการบริการจาก Microsoft 

     โปรแกรม Windows XP เปดใหใชบริการในป พ.ศ. 2544 โดยตั้งแตนั้นมา 

ก็เปนเปาหมายในการถูกโจมตีจากแฮกเกอรและนักวิจัยดานความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร 

โดยที่ผานมามีการเปดเผยวา Windows XP มี CVE (Common Vulnerabilities and 

Exposures หรือ จุดออนหรือชองโหวที่เปนที่รูจักในสาธารณะ) ถึงกวา 700 ครั้ง 

การเปดเผยจุดออนดานความปลอดภัยสูสาธารณะทำใหมีการนำเอาขอมูลนี้ไปใชเพื่อหาผล 

ประโยชนหรือการศึกษาวิจัย และทำใหบริษัท Microsoft ตองรับมือกับขอพิพาททาง 

กฎหมายอยางตอเนื่อง 

     XPocalypse หรือจุดจบของ Windows XP นี้ทำใหหลายๆ คนตระหนักถึง 

ปญหาดานการใหบริการทางเทคนิคที่ประสบโดยบริษัทหลายๆ แหงที่ใชบริการสินคา 

อุตสาหกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ถูกเขียนใหมีลักษณะเฉพาะตัวเหมาะสมกับแตละ 

บริษัทก็ยังไมเปนที่แพรหลายในตลาด การใช Windows XP แพรหลายไปในธุรกิจรูปแบบ 

ตางๆ เชน การคาปลีก การใหบริการทางการเงิน จุดชำระคาบริการ และเครื่อง ATM 

นอกจากนั้น ยังครอบคลุมไปถึง วงการผลิตพลังงาน การจัดการ การศึกษา การใหบริการทาง 

การแพทย และการขนสง จุดจบของ Windows XP อาจจะเปนเพียงสินคาตัวหนึ่ง 

ของผูใหบริการ แตมีผูใชบริการจำนวนมากที่จำเปนตองพึ่งพาสินคาตัวนี้ 

     ขณะที่ปญหาของ Windows XP เปนปญหาที่ทั่วโลกกำลังประสบ ปญหานี้ได 

สะทอนใหเห็นถึงปญหาดานการศึกษาที่สงผลกระทบตอธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษัทตางๆ จะตองคอยรับมือกับแฮกเกอรและการจูโจมบนโลกไซเบอร และสงผลใหบริษัท 

เหลานี้ตองรับผิดชอบตอการสูญเสียขอมูลที่เปนความลับสวนบุคคลและขอมูลที่อยูในกรรมสิทธิ์ 

ปญหานี้นอกจากจะเปนปญหาทางเทคนิคแลว ยังเปนปญหาที่เกี่ยวกับชองวางทางทักษะ 

ของทรัพยากรมนุษยของสหรัฐฯ ในการรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจุบันนี้ 
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ที�มา: Forbes วันที� 6 พฤษภาคม 2557 โดย Dr. Shane Shook, 
Chief Knowledge Officer and Global Vice President of Consulting จาก Cylance, Inc.  
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บทบาทของการศึกษาสาขา STEM ทางด้านความมั �นคง 
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ตองการที่เพิ่มมากขึ้นนี้ บริษัทไมวาจะขนาดใดก็ตามตองการบุคลากรที่มีความสามารถและ 

ประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรับมือกับปญหาดานความปลอดภัยที่มีความ 

หลากหลาย

    บริษัทของสหรัฐฯ เริ่มตระหนักวาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเปน 

อาชีพที่ตองการความเชี่ยวชาญ หาใชแคทรัพยากรหนึ่งของบริษัท วิธีการหนึ่งที่สามารถ 

ทำไดคือ การสนับสนุนใหนักการศึกษาเห็นความสำคัญของการศึกษาดาน STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Math) ซึ่งกำลังไดรับความสนใจอยูในปจจุบันนี้ 

ความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและสถานศึกษาจะทำใหนักการศึกษาสามารถเขาใจความตอง

การของภาคธุรกิจได การออกใบประกาศรับรองการศึกษาตางๆ ควรจะมีความสอดคลองกับ 

ความตองการและความรับผิดชอบของสายอาชีพนั้นๆ นอกจากนั้น การศึกษาดานเทคโนโลยี 

สารสนเทศควรมีการฝกงานเพื่อเสริมสรางความเชี่ยวชาญเชนเดียวกับที่มีในสาขาอื่นๆ เชน 

การศึกษาทางการเงินและการแพทย รวมถึงการสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสาขานี้ 

คนจำนวนมากเขาใจผิดวา คนที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรนั้นไมตางจากวิศวกร ทั้งที่ 

ในความเปนจริง เทคโนโลยีสารสนเทศตองมีความรูและความเชี่ยวชาญในหลายๆ ดาน เชน 

ทางกลศาสตร การซอมบำรุง วิศวกรรม และการจัดการดานระบบ เทคโนโลยีและ 

ขอมูลขาวสาร 

        ตัวอยางที่ประสบความสำเร็จ เชน the University of California ไดรวมมือกับ Los 

Angeles Unified School District พัฒนาการศึกษาดาน STEM โดยเปดโอกาสให 

โรงเรียนตางๆ ในเขต ซึ่งมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งหมด 700,000 คน สามารถเขาถึง 

การศึกษาดาน STEM ได รวมทั้ง โครงการความรวมมือระหวางบริษัท Boeing Co., และ 

สภาหอการคาแหงลอสแองเจลลิส (the Los Angeles Area Chamber of Commerce) 

ไดรวมพัฒนาศูนย STEM ของเมือง Los Angeles (L.A. STEM) ซึ่งเปนศูนยรวม 

องคกรผูนำดาน STEM เชน มหาวิทยาลัยในมลรัฐ California วัตถุประสงคของศูนย STEM 

นี้คือ การเปดโอกาสใหนักเรียนในพื้นที่เขาถึงการศึกษา STEM ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนา 

ทักษะและเปดทางสูอาชีพในสาขา STEM โดยในขณะนี้ มีนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

เพียงรอยละ 16 – 20 ที่ศึกษาในสาขา STEM (ในกลุมนี้มีอีกรอยละ 38 ที่เปลี่ยนสาขาจาก 

STEM เปนสาขาอื่นๆ ในภายหลัง) โครงการริเริ่มตางๆ ของกลุมบริษัทและหนวยงาน 

การศึกษาตางๆ จึงเปนทางออกหนึ่งของปญหานี้ 

     เพื่อรับมือกับปญหาความมั่นคงและความปลอดภัยทางขอมูล ประเทศจะตองนำเอา 

เรื่องนี้มาอยูอันดับตนๆ ของลำดับความสำคัญของประเทศ เทคโนโลยีไมสามารถกาวไป 

ขางหนาไดหากขาดบุคลากรที่พรอม การปองกันการโจมตีทางโลกไซเบอรไมสามารถเกิดขึ้น 

ได หากไม ม ีกำล ังคนท ี ่ม ีประสบการณ และความเข าใจในความต องการของธ ุรก ิจ 

การศึกษาดาน STEM จึงเปนสิ่งที่ประเทศจะตองใหความสำคัญ
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รายงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 อันดับในป 2014
ที ่มา:  World Economic Forum

 เมื ่อเดือนเมษายน 2557 ที่ผานมา  World Eco-

nomic Forum ไดจัดทำรายงานประจำปทางดาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที ่ 13 โดยรวบรวมขอมูลจาก 

ประเทศตางๆทั่วโลก นำมาจัดอันดับของนานาประเทศ 

ในดานความรวดเร็วของระบบเครือขาย ปริมาณการใช 

อินเตอรเน็ตและสมารทโฟน โดยที่โครงสรางพื้นฐานของ 

การส ื ่ อสาร เหล  าน ี ้ ม ี ผลต อผล ักด ัน ให  เศรษฐก ิ จม ี 

การเติบโต และเพื่อความเปนอยูที ่ดีของประชากรใน 

ประเทศ พบวา ประเทศสหรัฐอเมริกายังไมใชประเทศ 

ที ่มีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที ่ดีที ่ส ุดใน 

โลกในป ค.ศ. 2014 จัดอยูในอันดับที่ 7 จาก 148 

ประเทศ ประเทศฟนแลนด สิงคโปร และสวีเดน ยังคง 

รักษา ตำแหนงที่ 1, 2 และ 3 ตาม ลำดับ จากปกอน 

ตามดวย ประเทศเนเธอรแลนด นอรเวย และ 

สวิตเซอรแลนด

 การจัดอันดับนี้ ทีมผู เชี ่ยวชาญทางดานธุรกิจ และ
เศรษฐศาสตรใชตัวบงชี ้ ในการบอกความแตกตาง เชน การประเมินผลทางปริมาณ โดยคำนวณจากเปอรเซ็นต 

หรือจำนวนวันเฉลี่ยของผูใชอินเตอรเน็ต และรวมไปถึงคุณภาพของการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรของแตละ 

ประเทศอีกดวย
 ในระหวางงานแถลงขาว Beñat Bilbao-Osorio บรรณาธิการและนักเศรษฐศาสตรของ World Economic 

Forum กลาวถึงหลายประเทศที่แสดงถึงการพัฒนาดาน IT สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาเพียงไมกี่ประเทศเทานั้น 

ที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว Soumitra Dutta บรรณาธิการและคณบดี Johnson School of Management 

มหาวิทยาลัย Cornell กลาววา ไมใชเพียงแคเทคโนโลยีเทานั้นที่เปนตัวบงชี้ถึงความกาวหนาทางดานสารสนเทศ 

แตรวมถึงองคความรูทั้งหมดและการเติบโตอยางเต็มที่ของธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศดวย Bilbao-Osorio และ 

Dutta หวังวา การรายงานการจัดอันดับดานเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ จะชวยใหแตละประเทศทราบถึงจุดออนของ 

แตละประเทศนั้นๆ ที่ทำใหประเทศเกิดการพัฒนาอยางชาๆ Dutta กลาววา แตละประเทศมีสิทธิ์เลือกได เชน 

ประเทศเกาหลีใตซึ่งเคยอยูในอันดับที่ 11 แตใน ปจจุบันขยับขึ้นมาอยูในอับดับที่ 10 โดยที่ประเทศเกาหลีใตนั้น 

มุงเนนการพัฒนาประเทศในชวง 20 ปที่ผานมา แตในทางกลับกัน ประเทศที่พัฒนาแลวที่มีขนาดใหญกลับอยู 

ในอันดับต่ำกวาที่ควรจะเปน เชน ประเทศจีน จัดอยูในอันดับที่ 62 ประเทศเม็กซิโก จัดอยูในอันดับที่ 79 Dutta 

กลาววา การเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อเพิ่มความพรอมของเครือขายเปนเรื่องยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับประเทศ 

ที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ แตอยางไรก็ตาม ยังมีความเปนไปได เชน ประเทศสเปน ซึ่งอยูในอันดับที่ 38 ในป ค.ศ. 2013 

ขยับอันดับขึ้น มาเปนอันดับที่ 34 ในป ค.ศ. 2014 เนื่องจาก ประเทศสเปนมีการลงทุนในธุรกิจบางประเภทในชวงที่ 

เศรษฐกิจตกต่ำ
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สารประกอบในเห ็ดข ี �ควายช ่วยลดภาวะซ ึมเศร ้า
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       Psilocybin เป นสารประกอบที ่ม ี 

ค ุณสมบัต ิหลอนประสาท พบไดในเห็ดขี ้ควาย 

(Magic Mushroom) ซึ ่งเก ิดขึ ้นตามธรรมชาติ 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาถือวา Psilocybin เปน 

ยาเสพติดประเภทหนึ ่ง แตหากใช ในทางการ 

แพทย น ั ้นสามารถใชได อยางถูกกฎหมาย 

น ั กว ิ จ ั ยจากโรงพยาบาลมหาว ิทยาล ั ยจ ิ ต เ วช 

(Psychiatric University Hospital of Zurich) 

เม ืองซูร ิค ประเทศสวิตเซอรแลนด พบวา สาร 

Psilocybin มีประสิทธิภาพในการชวยลดอาการ 

 ผลจากทดสอบนี ้  น ักว ิจ ัยคัดเลือกตัวแทนที ่ม ีส ุขภาพดี 25 คน ทำการทดสอบผลกระทบ 

ของสาร       Psilocybin ตอสมอง มีการใหยาประเภทหลอนประสาทในปริมาณนอยแกต ัวแทนกลุ ม 

หนี ่งและอีกกลุ มไดร ับยาหลอก นักวิจ ัยตรวจสอบปฏิก ิร ิยาของสมองโดยการใช fMRI (Functional 

magnetic resonance imaging หรือ functional MRI) โดยตัวแทนทั ้งสองกลุ มจะไดร ับชมภาพ 

ในแงลบ เช น ร ูปสัตวท ี ่ด ุร าย อาวุธ คนไดร ับบาดเจ็บ หรือภาพที ่แสดงถึงกิจว ัตรประจำวัน เช น 

คนขึ ่จ ักรยาน นอกจากนี ้  น ักว ิจ ัยยังใช แบบสอบถามเพื ่อประเมิน อารมณของตัวแทนกอนและหลัง 

การไดร ับยาอีกดวย ผู ว ิจ ัยพบวา สมองสวน Amygdale ซึ ่งทำหนาที ่ในกระบวนการทาง 

ดานอารมณแง ลบ เปนตัวกลางสำคัญในการพัฒนาของอารมณในแงลบ เช น ความวิตกกังวล 

ความกลัว ซึ ่งจะแสดงผลออกมาแตกตางกันของคนทั ้งสองกลุ ม กลุ มตัวแทนที ่ได ร ับสาร Psilocy-

bin นั ้น Amygdale จะมีการตอบสนองตอการกระตุ นในแงลบและการกระตุ นแบบกลางๆ (negative 

and neutral stimuli) จาการชมภาพตางๆ นอยลง Rainer Krahenmann นักว ิจ ัยในเร ื ่องนี ้  

กลาวถึงข ั ้นตอนตอไป จะเปนการศึกษา ในผู ป วยที ่ม ีการวิน ิจฉัยว ามีภาวะซึมเศรา                   

โดย สารประกอบ Psilocybin จะมีผลตอการทำงานโดยปกติของ สมองสวน Amygdale อยางไร 

นอกจากนี ้  งานวิจ ัยช ิ ้นนี ้อาจนำไปใชในการรักษาผู ป วยที ่ม ี

ความผิดปกติด านจิตใจไดในอนาคต

วิตกกังวลและภาวะซึมเศรา และเมื ่อใช  Psilocybin ในปริมาณเพียงเล็กนอยจะทำให อารมณดีข ึ ้น

สารประกอบในเห ็ดข ี �ควายช ่วยลดภาวะซ ึมเศร ้า
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การค้นพบนาโนมอเตอร์
ที �เล็กที �สุดและเร็วที �สุด

    นาโนเทคโนโลยีทางการแพทยมีเปาหมายสำคัญคือ การนำสงยาใน 

รางกายโดยที่ไมทำรายเซลลดี ปจจุบัน เราสามารถทำไดหลากหลายวิธี 

เชน การใชนาโนมอเตอร (Nanomotor) ซึ่งเปนอุปกรณที่ทำงานโดยใช 

พลังงานไฟฟา แตกตางจากอนุภาคนาโน (Nanoparticle) ซึ่งโดยทั่วไป 

จะพึงพาการสงสัญญาณของชีวเคมี คณะวิจัย นำโดย Emma Fan จาก 

University of Texas ไดพัฒนานาโนมอเตอรที่มีขนาดเล็กที่สุด เร็วที่สุด 

และมีอายุการใชงานที่นานที่สุดในปจจุบันนี้ ผลงานของเธอไดรับการ 

ตีพิมพในวารสาร Nature Communications

การค้นพบนาโนมอเตอร์
ที �เล็กที �สุดและเร็วที �สุด

ที่มา: Lisa Winter 21 พฤษภาคม 2557 
http://www.iflscience.com/technology/researchers-reveal-smallest-fastest-nanomotor-yet

         นาโนมอเตอรรุนกอนหนานี้สามารถหมุนได 14,500 รอบตอนาที (RPMs) ในขณะที่นาโนมอเตอรของคณะวิจัย 

ของ Fan สามารถหมุนไดถึง 18,000 รอบตอนาที และสามารถทำงานอยางตอเนื่องไดถึง 15 ชั่วโมง อุปกรณนี้มี 

ขนาดเล็กกวาเซลลของมนุษย และมีขนาดเล็กกวา 1 ไมโครมิเตอร (micrometer) ซึ่งเล็กกวาเม็ดเกลือถึง 500 เทา 

ความเร็วที ่สูงขึ ้นทำใหนาโนมอเตอรรุ นใหมสามารถเคลื ่อนที ่ผานสื ่อที ่เปนของเหลวซึ ่งเปนสวนประกอบสำคัญใน  

รางกายของมนุษยได
    ระหวางการทดลอง นักวิจัยไดเคลือบนาโนมอเตอร 

ดวยชีวเคมีเพื่อเรงผลการนำสงยา ขณะที่คณะวิจัย 

เรงความเร็วการหมุนรอบของนาโนมอเตอร ชีวเคมียิ่ง 

ถูกสลัดออกเร็วมากขึ้น คุณสมบัตินี้มีความสำคัญ 

อยางมากในการนำสงยา ระยะเวลาในการสงกระจาย 

ชีวเคมีมีผลสำคัญตอประสิทธิภาพของตัวยา

     Fan กลาววา “เราสามารถควบคุมอัตราการปลอย 

โมเลกุลไดดวยการหมุนกล (mechanical rotation) 

นั่นหมายความวา นาโนมอเตอรของพวกเราเปน 

นาโนมอเตอรแบบแรกที่สามารถควบคุมการปลอยตัว 

ยาจากพื้นผิวของนาโนชีวภาพได พวกเราเชื่อวา 

เทคโนโลยีนี้จะชวยใหเราพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับการ

นำสงตัวยาและการสื่อสารระหวางเซลลได”

อ่านต่อหน้า ��
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        โครงสรางของน้ำตาที่เกิดจากอารมณที่แตกตาง มีรูปแบบที่แตกตางกัน

   

อ่านต่อหน้า ��

โครงสร้างน้ำตาของมนุษย์ผ่านกล้องจุลทรรศน์โครงสร้างน้ำตาของมนุษย์ผ่านกล้องจุลทรรศน์
ที่มา: Joseph Stromberg, Smithsonian.com 

          ในป พ.ศ. 2553 Rose-Lynn Fisher ชางภาพมืออาชีพไดตีพิมพหนังสือภาพชื่อ Bee ซึ่ง Fisher ไดนำเสนอ 

ภาพรายละเอียดสวนตางๆ ของตัวผึ้งผานกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนซึ่ง สามารถขยายภาพไดหลายพันเทา ผลงานนี้ 

ทำใหเราสามารถเห็นสวนตางๆ ของผึ้งที่เราไมสามารถ เห็นไดดวยตาเปลา   หนังสือภาพเลมใหมของเธอมีชื่อวา 

“Topography of Tears” (ลักษณะเฉพาะของน้ำตา) ผลงานชิ้นนี้ของเธอ ไดถายทอดภาพที่เราคาดไมถึงของสิ่งที่ 

อยูใกลตัวเรามากๆ นั่นคือ น้ำตาของ มนุษย นั่นเอง

      Fisher เลาวา เธอเริ่มตนโครงการนี้เมื่อหาปที่แลว โดยทดลองถายภาพน้ำตาจำนวนมาก น้ำตาสวนใหญเปน 

น้ำตาที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงและความสูญเสีย เธอเสริมวา ภาพถายของเธอทำใหเราเห็นไดวา สิ่งที่มนุษยเรา 

มองเห็นนั้นเปนเพียงหนึ่งในลานเทานั้น บนโลกนี้ยังมีอีกหลากหลายสิ่งที่เรายังไมเคยเห็น
 

      Fisher ไดเก็บเอาน้ำตาตัวอยางมาวางไวบนแผนสไลด ปลอยใหแหง และสองดูดวย กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 

เธอพบวาภาพที่เห็นนั้นนาสนใจมาก ภาพที่เธอเห็นเหมือนกับภาพภูมิประเทศเม่ือมองจากท่ีสูง เชน จากเคร่ืองบิน 

จากน้ัน เธอจึงเกิดความสงสัยไดวา น้ำตาท่ีเกิดจากความรูสึกตางกันจะเปนอยางไร คำถามของเธอนำไปสูโครงการ 

ถายภาพที่ใชเวลาหลายป Fisher ไดเก็บรวบรวม ทดสอบ และถายภาพน้ำตากวารอยตัวอยางซึ่งมาจากทั้ง 

ของเธอเอง และของอาสาสมัครจำนวนมาก รวมถึงน้ำตาของเด็กทารก
 

       ทางวิทยาศาสตร น้ำตามี 3 ประเภท โดยแบงจากที่มาของน้ำตา น้ำตาที่เกิดจากความโศกเศรา และความสุข 

เปนน้ำตาที่เกิดจากสภาพจิตใจ (Psychic tears) ซึ่งเกิดจากอารมณความรูสึกไมวาจะเปนทางบวกหรือลบ 

น้ำตาที่เกิดจากอุณหภูมิพื้นฐาน (Basal tears) เปนน้ำตาจำนวนนอยนิดที่ถูกผิดขึ้นอยางตอเนื่อง (โดยเฉลี่ยคือ 0.75 

– 1.1 กรัมในระยะเวลา 24 ชั่วโมง) เพื่อใหแกวตามีความชุมชื้น และน้ำตาแหงการผอนคลาย (Relax tears) 

เกิดจากน้ำตาที่เกิดจากสิ่งระคายเคือง เชน ฝุนละออง ไอระเหยจากหัวหอม และแกสน้ำตา

น้ำตาท่ีเกิดจากการระคายเคืองตาจากหัวหอม น้ำตาท่ีเกิดจากความโศกเศรา



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

การค้นพบนาโนมอเตอร์ที �เล็กที �สุดและเร็วที �สุด (ต่อจากหน้า �)

        นาโนมอเตอรนี้ใชกระแสไฟฟาตรง (DC) และกระแสไฟฟาสลับ (AC) ขับเคลื่อน และมีสวนประกอบ 3 ชิ้น คือ 

เสนลวดนาโน (nanowire) ขั้วไฟฟาจุลภาพ (microelectrode) และแมเหล็กระดับนาโน (nano magnetic) เมื่อสวน 

ประกอบทั้ง 3 ประกอบเขาดวยกัน พลังแมเหล็กจะทำใหนาโนมอเตอรหมุน เสนลวดนาโนสามารถหมุนไดทั้งในทิศตาม 

เข็มนาิกาและทวนเข็มนาิกา เราสามารถใหนาโนมอเตอรที่หมุนในทิศทางที่ตางกันทำงานรวมกันเพื่อผลลัพธที่ดีขึ้นได

   ขั้นตอนตอไปในการวิจัยนี้คือ การนำเอานาโนมอเตอรนี้ไปใชในสถานการณจริง โดยใชนาโนมอเตอรนำสง 

ชีวเคมีใหใกลกับเซลลที่ยังมีชีวิต เปาหมายสูงสุดของ Fan ในการวิจัยครั้งนี้คือ การสรางเครื่องจักรขนาดนาโน 

ที่มีแขนสามารถใชจับเซลลที่ผิดปกติเพื่อวัตถุประสงคในการวินิจฉัยและการรักษาได

การค้นพบนาโนมอเตอร์ที �เล็กที �สุดและเร็วที �สุด (ต่อจากหน้า �)

โครงสร้างน้ำตาของมนุษย์ผ่านกล้องจุลทรรศน์โครงสร้างน้ำตาของมนุษย์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ (ต่อจากหน้า �)

        น้ำตามีสวนประกอบทางชีวภาพหลายชนิด เชน น้ำมัน สารภูมิคุมกันโรค และโปรตีนเอนไซม 

ฯลฯ ซึ่งปะปนอยูในน้ำเกลือจากรางกาย แต Fisher กลับสามารถแยกประเภทของน้ำตาไดหลากหลาย 

กวานั้นซึ่งมีองคประกอบของโมเลกุลที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน น้ำตาจากอารมณความรูสึกจะมี 
ฮอรโมนที่ประกอบจากโปรตีน รวมถึง Leu-enkephalin ซึ่งสารสงผานประสาท (neurotransmitter) ที่ชวยลดความ 

เจ็บปวดเมื่อรางกายเกิดความเครียด

        นอกเหนือจากนั้น โครงสรางทางชีวภาพของน้ำตาสวนใหญจะเปนเกล็ดเกลือ สภาพแวดลอมระหวางที่น้ำตาแหง 

ลงมีผลตออยางมากตอรูปทรงและการกอตัวของโมเลกุล ดังนั้น น้ำตาที่เกิดจากอารมณความรูสึกที่ประกอบดวยโมเลกุล 

แบบเดียวกันอาจจะมีภาพออกมาแตกตางกันได

น้ำตาท่ีเกิดจากอุณหภูมิพ้ืนฐานของรางกาย น้ำตาท่ีเกิดจากอารมณสนุกสนาน



     เทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติถูกคิดคนขึ้นเมื่อประมาณ 

สองทศวรรษที่ผานมา ในปจจุบันนี้ ราคาของเทคโนโลยี 

นี้คอยๆ ปรับลดลงและมีผูใชมากขึ้น กลาวไดวา เราเริ่มคน 

พบศักยภาพที่แทจริงของเทคโนโลยีนี้ การคนพบที่นา 

ตื่นเตนหนึ่งคือ การใชเทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติ 

ในการผลิตชิ้นสวนของรางกาย เทคโนโลยีที่กำลังจะเขามา 

แทนการผลิตแบบดั ้งเดิมนี ้จะชวยใหผู ปวยสามารถเขาถึง 

การรักษาที่มีราคาถูกลงได

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

อวัยวะเทียมที �ผลิตด้วยเทคโนโลยี
การพิมพ์ � มิติ กำลังเป็นที �แพร่หลาย
ที�มา: Iflscience.com โดย Justine Alford 19 พฤษภาคม 2557

อวัยวะเทียมที �ผลิตด้วยเทคโนโลยี
การพิมพ์ � มิติ กำลังเป็นที �แพร่หลาย

    ตัวอยางของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการพิมพ 3 มิตินี้ เชน Sydney Kendall  เด็กหญิงที่สูญเสียแขน 

ของเธอจากอุบัติเหตุทางเรือเมื่อหลายปที่ผานมาไดรับแขนเทียมกลสีชมพูสดใสซึ่งผลิตโดยเทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติ 

แขนเทียมนี้ผลิตโดยนักศึกษา 3 คนจากคณะวิศวกรรมศาสตร Washington University เมือง St. Louis มลรัฐ 

Missouri และมีราคาเพียง 200 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีราคาต่ำกวาแขนเทียมทั่วไปที่มีราคา 6,000 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป 

ปจจุบันนี้ เด็กหญิงที่ไดรับแขนเทียมชิ้นนี้สามารถใชขอศอกของเธอในการควบคุมแขนเพื่อทำกิจกรรมตางๆ เชน 

โยนลูกบอล หรือควบคุมเมาสคอมพิวเตอรได

     Daniel Omer เด็กชายจากประเทศซูดานไดสูญเสียแขน 

จากระเบิด สองปตอมา เขาไดรับแขนเทียมซึ่งผลิตจาก 

เทคโนโลยี การพิมพ 3 มิติโดยบริษัท Not Impossible Labs 

ซึ่งเปนบริษัท startup ในประเทศสหรัฐอเมริกา แขนเทียมนี้ 

มีราคา 100 เหรียญสหรัฐฯ ดวยแขนเทียมนี้ Omer สามารถ 

ควบคุมการเคลื่อนไหวของนิ้วมือเทียมได

      อีกหนึ่งตัวอยางที่นาทึ่ง เด็กสาวคนหนึ่งจากประเทศ 

เนเธอรแลนดไดเขารับการผาตัดเปลี่ยนกะโหลกศีรษะเกือบทั้ง 

ชิ้นโดยใชกะโหลกศีรษะเทียมที่ผลิตจากเทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติ 



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

อวัยวะเทียมที �ผลิตด้วยเทคโนโลยี
การพิมพ์ � มิติ กำลังเป็นที �แพร่หลาย
อวัยวะเทียมที �ผลิตด้วยเทคโนโลยี
การพิมพ์ � มิติ กำลังเป็นที �แพร่หลาย

     กระดูกเชิงกรานเปนอวัยวะอีกสวนหนึ่งที่สามารถผลิตไดดวยการพิมพ 3 มิติ โดยในตนปที่ผานมา ชายคนหนึ่ง 

ไดรับการผาตัดเปลี่ยนครึ่งหนึ่งของกระดูกเชิงกรานของเขาซึ่งเสียหายจากโรคมะเร็งกระดูก chondrosarcoma ซึ่งเปน 

โรคที่พบไดยาก กระดูกเชิงกรานเทียมนี้ผลิตจากผงไทเทเนียม

การผาตัดนี้ดำเนินการโดย University Medical Centre 

Utrecht โดยผูปวยรายนี้ตองทรมานจากความผิดปกติของกระดูก 

โดยที่กะโหลกศีรษะของเธอมีความหนาผิดปกติ ความหนาของ 

กะโหลกศีรษะปกติคือ 1.5 ซ.ม. กะโหลกศีรษะของเธอหนาถึง 5 

ซ.ม. และสงผลใหเธอสูญเสียการมองเห็น แพทยไดวินิจฉัยไววา 

หากเธอไมไดรับการเปลี่ยนกะโหลกศีรษะ สมองของเธอจะตอง 

เกิดความเสียหายอยางรุนแรง

    นอกจากอวัยวะสวนตางๆ ที่กลาวมาแลวนี้ 

ยังมีอวัยวะสวนที่ละเอียดออนอื่นๆ ที่สามารถผลิต 

ไดดวยวิธีการพิมพ 3 มิติ เชน บริษัท Fripp 

Design ซึ่งตั้งอยูในสหราชอาณาจักร รวมมือกับ 

หนวยงานมหาวิทยาลัยผลิตหนาเทียมและลูกตา 

เทียมที่พิมพจากเครื่องพิมพ 3 มิติ ดวย 

รายละเอียด ขนาดและสีของแกวตาที่หลากหลาย 

ผลงานที่ออกมาจึงเสมือนจริงมาก

         นอกจากนี้ ในปที่ผานมา นักวิทยาศาสตรจาก Princeton 

University ไดทดลองผลิตหูเทียมซึ่งพิมพจากเครื่องพิมพ 3 มิติ 

โดยหูเทียมนี้สามารถจับคลื่นความถี่ไดดีกวาหูของมนุษย คณะ 

นักวิทยาศาสตรไมไดผลิตหูเทียม นี้เพื่อมาทดแทนอวัยวะจริง แตเพื่อ 

ตองการพิสูจนใหเห็นวา วัสดุศาสตรกับอิเล็กทรอนิกสสามารถ 

เชื่อมโยงกันได คณะนักวิทยาศาสตรไดพิมพ 3 มิติ ชั้นเนื้อเยื่อจาก 

ไฮโดรเจลและเซลลจากลูกวัว สายอากาศที่ขดมวนจากอนุภาคนาโนเงิน 

(silver nanoparticles) และกระดูกออนจากเซลลของวัว คณะวิจัย 

หวังวาพวกเขาจะสามารถผลิตหูที่สามารถฟงเสียงไดเชนเดียวกับหูของมนุษย และวันหนึ่งอวัยวะเทียมนี้จะสามารถใช 

เพื่อทดแทนหรือเพิ่ม ความสามารถในการไดยินของมนุษยได

  นี่เปนเพียงตัวอยางบางสวนของผลลัพธที่ไดจากการพิมพ 3 มิติ ลองจินตนาการดูสิครับวาในอนาคตจะยัง 

มีอะไรรอเราอยู


