
 

รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก

สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

ฉบับเดือนสิงหาคม 2557
ฉบับที่ 8/2557

แคปซูลไฟฟ้า
ทางเลือกใหม่สำหรับ

การรักษาโรค

แคปซูลไฟฟ้า
ทางเลือกใหม่สำหรับ

การรักษาโรค



รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากวอชิงตัน

ฉบับที่ 8/2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557

บรรณาธิการที่ปรึกษา:
นายกฤษฎา ธาราสุข

ผูชวยทูตฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กองบรรณาธิการ:
นายอภิชัย นาคสมบูรณ

เจาหนาที่ประสานงานทั่วไป

ที่ปรึกษาโครงการฯ:

นางสาวดวงกมล เพิ่มพูลทวีทรัพย

นางสาวบุณยเกียรติ รักษาแพง

จัดทำโดย
สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

1024 Wisconsin Ave, N.W. Suite 104

Washington, D.C. 20007.

โทรศัพท: 1+202-944-5200

โทรสาร: 1+202-944-5203

E-mail: ostc@thaiembdc.org

ติดตอคณะผูจัดทำไดที่

Website: http://www.ostc.thaiembdc.org

E-mail: ostc@thaiembdc.org

Facebook: http://www.facebook.com/home.php#!/pages/

OSTC-Science-and-Technology/120307028009229?sk=wall

Twitter: http://twitter.com/OSTCDC

Blogger: http://ostcdc.blogspot.com/

สมัครเปนสมาชิกรับขาวสารพิเศษไดที่

Website: http://www.ostc.thaiembdc.org/test2012/user

สืบคนรายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากวอชิงตัน

และขอมูลทางเทคโนโลยียอนหลังไดที่

Website: http://www.ostc.thaiembdc.org



� แค็ปซูลไฟฟา-ทางเลือกใหมสำหรับการรักษาโรค

� โบรมีน-ธาตุสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว

       Electroceuticals คือ อิเล็กทรอนิกสชีวภาพที่ใชทาง 

การแพทย โดยใชกระแสไฟฟากระตุนหรือเปลี่ยนแปลงการ 

ทำงานของรางกาย ปจจุบันมีการนำ Electroceuticals ใน 

การฝงปลูกเสนประสาทเพื่อรักษาปญหาการไดยิน การมอง 

เห็น โรคหัวใจ และการลดความเจ็บปวด

 ขณะนี้ นักวิจัยไดพัฒนานำเอาเทคโนโลยี Electro- 

ceuticals พัฒนาเปนแคปซูลเพ่ือฝงไวในอวัยวะท่ีไมสามารถ 

ใชยาในการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

 รายงานขาวว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจาก 

วอชิงตันฉบับนี้ขอแนะนำเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทสำคัญ 

ในวงการแพทยในอนาคต ขอเชิญผูอานติดตามไดในเลมครับ             
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� ภัยทางดานสุขภาพจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกส

�� 3DTouch จุดจบของเมาสคอมพิวเตอร
แบบดั่งเดิม

�� สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมกับ
ความสามารถในการเขาใจวิทยาศาสตร

�� หุนยนตสรางอาคารดวย
การพิมพ 3 มิติบนดาวอังคาร
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แค็ปซูลไฟฟ้า-ทางเลือกใหม่สำหรับการรักษาโรค
ที่มา: Sara Reardon นิตยสาร Nature ฉบับวันที่ 3 ก.ค. 2557

การลงท ุนของภาคอ ุตสาหกรรม 

และภาคการศึกษาในเทคโนโลยีขั �นสูง 

เพื �อการรักษาโรคโดยการใช ้ ไฟฟ้า 

กระตุ ้นเส้นประสาท 

ที่มีขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 องคการอาหารและยาประเทศสหรัฐฯ (FDA) 

ไดอนุมัติอุปกรณที่ผลิตโดย Inspire Medical Systems เมือง Minneapolis มลรัฐ Minnesota ที่ 

ชวยกระตุนกลามเนื้อทางเดินหายใจเพื่อใชรักษาอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ และเมื่อวันที่ 17 

มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีการอนุมัติอุปกรณควบคุมน้ำหนักจากบริษัท EnteroMedics เมือง St Paul  

รัฐ Minnesota ซึ่งผลิตอุปกรณใชสำหรับการปลูกถายเนื้อเยื่อระหวางหลอดอาหารและกระเพาะ 

อาหาร ชวยกระตุนเสนประสาทเวกัสที่จะทำใหคนรูสึกอิ่ม (เสนประสาทเวกัส เปนเสนประสาทของ 

cranial nerves คูที่ 10 ประกอบรวมดวยเสนประสาทหลายเสนไปรวมสูอวัยวะตาง ๆ เชน 

 ความสำเร็จของวงการแพทย 

ที่เกิดขึ้นในชวงทศวรรษที่ผานมามี 

หลายอยาง เชน การพัฒนาเครื่อง 

กระตุนหัวใจ ประสาทหูเทียมและ 

ความกาวหนาในเทคโนโลยีอุปกรณ

หูดานนอก ฟาริงซ (pharynx)   ลาริงซ (larynx)  

หลอดลม ปอด หลอดอาหาร กระเพาะ ลำไสเล็ก 

ถุงน้ำดี (ทำหนาที่เกี่ยวของกับระบบประสาท 

อัตโนมัติ) และในขณะนี้มีการผลิตอุปกรณชนิดใหมที่ 

มีลักษณะเปนแค็ปซูลไฟฟาเพื่อกระตุนเสนประสาท 

และรักษาโรคซึ่งเรียกวา “Electroceuticals – Bio-

electronic” เปนอีกหนึ่งทางเลือกใหมสำหรับการ 

รักษาโรค ในกรณีที่การใชยาอาจจะไมมีประสิทธิภาพ 

อยางเพียงพอในการรักษา เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2556 บริษัท GSK ไดมอบรางวัลใหกับทีมนักวิจัย 

และพัฒนาทีมแรกที่มีการพัฒนาอุปกรณขนาดเล็ก 

สามารถฝงตัวอานสัญญาณไฟฟาที่เฉพาะเจาะจง 

และกระตุนอวัยวะเพื่อการทำงานที่เฉพาะเจาะจงได 

บร ิษ ัทจ ัดสรรงบประมาณเพิ ่มเต ิมในการว ิจ ัย  

การลงท ุนของภาคอ ุตสาหกรรม 

และภาคการศึกษาในเทคโนโลยีขั �นสูง 
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แคปซูลไฟฟา-ทางเลือกใหมสำหรับการรักษาโรค (ตอ)
Electroceuticals และยังรวมกับนักวิทยาศาสตรจาก มหาวิทยาลัย 25 แหง ในการพัฒนา 

อุปกรณที่สามารถใชประโยชนในชุมชนได Famm กลาววา นักวิจัยกำลังทำการศึกษาเกี่ยวกับ Elec-

troceuticals โดยศึกษาโรค 20 โรคที่แตกตางกัน เชน โรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ และโรคมะเร็ง 

เปนตน นอกจากนี้ สถาบันสาธารณสุขแหงชาติ ประเทศสหรัฐฯ (National Institutes of Health: 

NIH) มีแผนการใชงบประมาณจำนวน 248 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในการศึกษาทำแผนที่เสนประสาท 

ภายในรางกายมนุษยและการพัฒนา แคปซูลไฟฟา รวมทั้งโครงการ Stimulating Peripheral Activ-

ity to Relieve Conditions (SPARC) ซึ่งเปนโครงการเบื้องตนในการพัฒนา Electroceuticals ของ 

สถาบันสาธารณสุขแหงชาติ ประเทศสหรัฐฯ (NIH) ที่วางแผนจะลดชองวางของความรูและมุงเนน 

เกี่ยวกับกลไกที่รองรับการควบคุมระบบอวัยวะดวยไฟฟา สำหรับโครงการนี้จะมีการมอบรางวัล 

ครั้งแรกในชวงตนป พ.ศ. 2558 และนักวิทยาศาสตรคาดวา ภายในระยะเวลา 6 ปขางหนา 

หนวยงานตางๆจะสามารถทำแผนที่เสนประสาท มีการศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาการทำงานของ 

electroceuticals ศึกษาผลกระทบและอันตรายตอระบบอวัยวะ การบำรุงรักษา หากมีการติด Elec-

troceuticals ไวกับเสนประสาท

 Kristoffer Famm หัวหนาหนวย BioElectronics บริษัท GlaxoSmithKline plc (GSK) 

ในกรุงลอนดอน กลาววา ระบบประสาทเปนระบบที่มีความซับซอนและเชื่อมโยงกับการควบคุม 

การทำงานของอวัยวะภายใน จากอดีตที่มุงความสนใจในการรักษาไปยังเซลลเปาหมาย แตปจจุบัน 

สามารถรักษาไดดวยการกระตุนดวยไฟฟาไปยังเสนประสาทหลักเพื่อเปลี่ยนแปลงคำสั่งและ 

ควบคุมการทำงานของอวัยวะ นอกจากนี้ Brian Litt นักวิศวกรชีวภาพจากมหาวิทยาลัย Pennsylva-

nia เมือง Philadelphia ใหความเห็นวา การรักษาโรคโดยการกระตุนดวยไฟฟามีความแมนยำ 

มากขึ้นกวาการใชยาในการรักษา เชน โรคภูมิตานทานผิดปกติ การใชแค็ปซูลไฟฟากระตุนเสน 

ประสาทที่เฉพาะเจาะจง นาจะเปนทางเลือกใหมที่ดีกวาการใชยากระตุนระบบภูมิคุมกันทั้งหมด 

ของรางกาย 

 อยางไรก็ตาม การทดสอบการใช Electroceuticals กับอวัยวะตางๆนั้น มีเปาหมาย หลัก 

ในการสรางอุปกรณ เพื่อสงสัญญาณไฟฟาไปยังจุดเปาหมาย โดยผลที่ไดนั้น จะตองไมกระทบตอ 

การทำงานในสวนอื่นๆ ของรางกาย และมีความปลอดภัย จึงนับวาเปนเรื่องยิ่งใหญและทาทาย 

วงการวิทยาศาสตรเปนอยางมาก
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โบรมีน-ธาตุสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์
ที่มา: Tina Hesmansaey นิตยาสาร Science News ฉบับวันที่ 12 ก.ค. 2557

 Billy Hudson นักชีวเคมีมหาวิทยาลัย Vanderbilt เมือง Nashville กลาวถึง 

ธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สำคัญมีจำนวน 92 ชนิด โดยมี 28 ชนิด ที่มีความจำเปนสำหรับ 

การดำรงชีวิตของสัตว ธาตุโบรมีนเปนอีกหนึ่งองคประกอบหลักที่ชวยใหเซลลมีการเพิ่มจำนวน 

ในอดีตนักวิทยาศาสตรทราบวา ในรางกายของสัตวมีธาตุโบรมีนเปนองคประกอบ แตยังไมสามารถ 

อธิบายกระบวนการทางชีวภาพของธาตุนี้ นักวิจัยกลาววา เคยมีการศึกษาความสำคัญของไอออน 

โบรไมด ซึ่งเปนสวนประกอบหนึ่งในเอนไซมที่ชื่อ Peroxidasin ใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยที่เอนไซม Peroxidasin เปนตัวหลอมสารประกอบ Sulfilimine (พันธะคูระหวางกำมะถัน 

และไนโตรเจน: H2S=NH) ซึ่งเปนสารประกอบที่จำเปนตอการเพิ่มจำนวนเซลลของสัตวและรักษา 

เสถียรภาพของคอลลาเจน ทำใหคอลลาเจนสามารถรวมตัวกันอยูภายนอกเซลลและชวยให 

โครงสรางดานนอกของ Basement membrane (เนื้อเยื่อที่ทำหนาที่เปนฐานใหกับเนื้อเยื่อชนิด 

อื่นๆ) คงรูปรางไว

 นักวิจัยไดทำการทดสอบ โดยใหอาหารที่ปราศจากธาตุโบรมีนแกแมลงหวี่ตัวเมียและ 

ทำการติดตามผลจากการวางไข มากกวาครึ่งหนึ่งของไขแมลงหวี่มีการฟกตัว และตัวออนที่ฟก 

ออกมาตายเกือบทั้งหมด เมื่อพิจารณาอยางละเอียดแลวนั้น พบวา Basement membrane 

ในตัวออนที่ปราศจากธาตุโบรมีนนั้น มีความผิดปกติ และระบบลำไสของแมลงหวี่ไมมีการพัฒนา 

อยางเหมาะสม นอกจากนี้ เซลลที่มีความผิดปกติของ Basement membrane มีแนวโนมที่จะ 

เปนมะเร็ง (นิตยสาร Science News, 5 ต.ค. 2556) แตถาหากนักวิจัยใสธาตุโบรมีนใหใน 

จากภาพ:  (ภาพซาย) Basement Membrance ปกติในลำไสแมลงหวี่ ซึ่งทำหนาที่ชวยใหเนื้อเยื่อคงรูปรางไว

 (ภาพกลาง) แมลงหวี่ไดรับอาหารที่ปราศจากธาตุโบรมีน กอใหเกิดรูโหวงที่ Basement Membrance (ตามลูกศรชี้สีแดง)

 (ภาพขวา) Basement Membrance ไดรับการซอมแซม เมื่อแมลงหวี่ไดรับอาหารที่มีสวนผสมของธาตุโบรมีน
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การรักษาโรคตาบอดกลางคืนด้วยเซลล์ต้นกำเนิด
ที่มา: Columbia University Medical Center วันที่ 10 ก.ค. 2557 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140710081446.htm

 นักวิจัยจากศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University Medical Center: CUMC) 
ศึกษาวิธีการรักษา โรคตาบอดตอนกลางคืน  หรือ RP (Retinitis Pigmentosa) 

 วิธีการรักษานี้นำโดย ดร. Stephen H.Tsang, MD 

และ Laszlo Z. Bito จักษุวิทยา และเซลลชีววิทยา แสดงให 

เห็นวารูปแบบของโรค RP เกิดจากการกลายพันธุของยีน 

MFRP (Membrane Frizzled-Related Protein) ซึ่งจะ 

ขัดขวางโปรตีนที่เปนตัวชวยใหเกิดโครงสรางสมบูรณของ 

เซลลจอประสาทตาซึ ่งเปนสาเหตุสำคัญของการสูญเสีย 

การมองเห็น     ปจจุบันคนอเมริกันไดรับผลกระทบจากโรคนี้ 

อยางนอย 75,000 คน และประมาณ 1.5 ลานคนทั่วโลก 

โดยที่โรค RP สามารถพบไดตั้งแตวัยเด็ก เริ่มตนจากการ 

สูญเสียการมองเห็นตอมาเซลล รับแสงในจอประสาทตา 

จะถูกทำลายยีนจำนวนมากกวา 60 ยีน ที่แตกตางกัน 

เชื่อมโยงกับโรค RP ทำใหยากตอการพัฒนาและ การศึกษา 

อยางไรก็ตาม ในขณะนี้ โรค RP มีการศึกษาเพื่อให 

สามารถร ักษาได ด วยเทคโนโลย ีทางการแพทยข ั ้นส ูง 

วิธีการรักษาที่วานี้คือการชักนำเซลลตนกำเนิด (Induced 

Pluripotent Stem: iPS) ใหเปลี่ยนจากเซลลผิวไปเปน         

เซลลจอประสาทตา นักวิจัยมีการกระตุนเซลลผิวของผูปวย 

เพื่อใหกลับคืนสูสภาพเหมือนเซลลตัวออน หรือเซลล 

ตนกำเนิดซึ่ง หมายถึงจะสามารถเปลี่ยนไปเปนเซลล 

ประเภทตางๆ ได

 ดร. Tsang กลาววา จากการวิเคราะหเซลลเหลานี้ 

นักวิจัยพบวายีน MFRP มีการทำงานควบคูกับยีน CTRP5 

โดยที่ความสมดุลระหวางยีนทั้งสองนี้            มีความจำเปน 

สำหรับการทำงานของโปรตีนแอคติน (Actin) เมื่อเกิดการ 

กลายพันธุของยีน MFRP จะมีผลกระทบตอการทำงาน 

ของโปรตีนแอคตินซึ่งเปนโปรตีนที่ทำใหการขึ้นโครงสราง 

ของเซลลและชวยใหโครงสรางเซลลสมบูรณ โดยปกติ 

โครงสรางของเซลลมีลักษณะเปนรูปหกเหลี่ยม ถาเซลล 

สูญเสียโครงสรางนี้ไป จะทำใหเซลลสูญเสียความสามารถ 

ในการทำงาน นักวิจัยไดทดสอบในหนูท่ีเปนโรค RP เน่ืองจาก 

มีการกลายพันธุยีน MFRP พบวา หนูมีการพัฒนาใน 

ระยะยาวของระบบการมองเห็นและการฟนฟูของจำนวน 

จากภาพ: ลักษณะของเรตินาในคนปกติ 
(ภาพบน) และเรตินาของผูปวยโรค RP 
(ภาพลาง) เนื่องจากการกลายพันธุของ 
ยีน MFRP ทำใหเรตินาไมสามารถทำงาน 
ไดเต็มประสิทธิภาพ และสูญเสียการมอง 
เห็น นักวิทยาศาสตรศึกษาการรักษาโรค
RP ดวยเซลลตนกำเนิด

จากภาพ: ลักษณะของเรตินาในคนปกติ 
(ภาพบน) และเรตินาของผูปวยโรค RP 
(ภาพลาง) เนื่องจากการกลายพันธุของ 
ยีน MFRP ทำใหเรตินาไมสามารถทำงาน 
ไดเต็มประสิทธิภาพ และสูญเสียการมอง 
เห็น นักวิทยาศาสตรศึกษาการรักษาโรค
RP ดวยเซลลตนกำเนิด
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โบรมีน-ธาตุสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ (ต่อจากหน้า �)

ของตัวรับแสง นอกจากนี้ ทีม CUMC ใชเทคโนโลยี iPS โดย เปลี่ยนเซลลผิวที่นำมาจากผูปวยโรค RP สองคน โดยที่ 

แตละคนมีการกลายพันธุที่แตกตางกันของยีน MFRP ใน เซลลจอประสาทตา นักวิจัยทำการทดสอบโดยมีการสราง 

รูปแบบยีนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผูปวยแตละคน และใน ขั้นตอนตอไปของการศึกษา ทีม CUMC จะใช  Adeno-

Associated Viruses (AAVs) เพื่อกระตุนการผลิตยีนชุด ปกติของยีน MFRP ดร. Tsang กลาวเพิ่มเติมวา 

การเขาใจการทำงานและหลักการ iPS รวมถึงการศึกษาลำดับจีโนม มีความสำคัญมากสำหรับ การบำบัดดวยยีน 

หากลำดับจีโนมผิด จะกอใหเกิดโรค RP หรือความผิดพลาดทางพันธุกรรมที่รุนแรงขึ้น นอกจากนี้ การนำเซลล 

ตนกำเนิดตัวออนของมนุษยมาใชเพื่อประโยชนในการวิจัยโรค RP นั้น ยังอาจกอใหเกิดประเด็นทางดานจริยธรรม กฎหมาย 

และปญหา ทางเทคนิคอีกดวย

การรักษาโรคตาบอดกลางคืนด้วยเซลล์ต้นกำเนิด (ต่อจากหน้า �)

ภาพซาย: เรตินาที่มีลักษณะปกติ โปรตีนแอคตินจับกับเซลลทำใหเกิดโครงสรางคลายทรงหกเหลี่ยม

ภาพกลาง: โครงสรางของเซลลเมื่อเกิดการกลายพันธุของยีน MFRP ทำใหเซลลเสียโครงสรางปกติ

ภาพขวา: นักวิจัยใชเทคโนโลยี iPS ชักนำเซลลตนกำเนิด เพื่อใหโครงสรางของเซลลมีรูปทรงปกติ

อาหารของแมลงหวี่ พบวาแมลงหวี่เจริญเติบโตตามปกติ นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยยังคนพบวาสารเคมีในควันยาสูบที่เรียกวา 

Thiocyanate ยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม Peroxidasin ซึ่งใหผลเหมือนกับการขาดแคลนโบรมีน ซึ่งสามารถนำมาอธิบายถึง 

Basement membrane ในปอดผูสูบบุหรี่ที่เริ่มมีการทำงานอยางที่ผิดปกติ ดังนั้น จากการทดลองนี้แสดงใหเห็นวา 

ธาตุโบรมีนมีบทบาทตอรูปแบบของ Basement membrane ซึ่งเปนสวนสำคัญของสิ่งมีชีวิตและมีความสำคัญตอ 

สุขภาพของคนอีกดวยนอกจากนี้ ทีมนักวิจัยวางโครงการที่จะศึกษาถึงความขาดแคลนที่จะนำมาสูปญหาทางดาน 

การแพทยตอไปในอนาคต
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การแพทยตอไปในอนาคต
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Associated Viruses (AAVs) เพื่อกระตุนการผลิตยีนชุด ปกติของยีน MFRP ดร. Tsang กลาวเพิ่มเติมวา 

การเขาใจการทำงานและหลักการ iPS รวมถึงการศึกษาลำดับจีโนม มีความสำคัญมากสำหรับ การบำบัดดวยยีน 

หากลำดับจีโนมผิด จะกอใหเกิดโรค RP หรือความผิดพลาดทางพันธุกรรมที่รุนแรงขึ้น นอกจากนี้ การนำเซลล 

ตนกำเนิดตัวออนของมนุษยมาใชเพื่อประโยชนในการวิจัยโรค RP นั้น ยังอาจกอใหเกิดประเด็นทางดานจริยธรรม กฎหมาย 

และปญหา ทางเทคนิคอีกดวย
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ภัยทางด้านสุขภาพจากบุหรี�อิเล็กทรอนิกส์
ที่มา: Janet Raloff นิตยสาร Science news ฉบับวันที่ 28 มิถุนายน 2557

 บุหรี่อิเล็กทรอนิกส (Electronic cigarettes) ที่มีการวางขายตามทองตลาด มีความเชื่อวา 

ปลอดภัยมากกวาบุหรี่ปกติ นักวิจัยพบวา มีการผสมผสานของสารเคมีที่เปนพิษ และรวมถึงสารกอ มะเร็งปอด 

นอกจากนี้ บุหรี่อิเล็กทรอนิกสยังอาจทำใหการดื้อยาปฏิชีวนะของ เชื้อแบคทีเรีย

หนึ่งครั้ง จากรายงานของ Ii-Lun Chen และ Corinne Husten ผูตีพิมพผลงานพิเศษเรื่อง 
Tobacco Control ขององคการอาหารและยาประเทศสหรัฐฯ (FDA) กลาววา ยอดขายผลิตภัณฑ 
ยาสูบในปที่ผานมามีประมาณ 1.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และบุหรี่อิเล็กทรอนิกสเปนผลิตภัณฑที่ 
เริ่มไดรับความนิยม จากขอมูลของ Centers for Disease Control and Prevention พบวา 
ผูสูบบุหรี่อยางนอย 1 ใน 5 คน ไดทดลองใชบุหรี่อิเล็กทรอนิกส 

 บุหรี่อิเล็กทรอนิกสมีการผลิตขึ้นเมื่อ 
หลายปที่ผานมา ดวยวัตถุประสงคคือ ผูสูบ 
บุหรี่ใชยาสูบที่ปลอดสารนิโคติน โดยที่บุหรี่ 
อิเล็กทรอนิกสนี้จะทำใหของเหลวภายในมี 
อุณหภูมิสูงขึ้น ทำใหผูใชสามารถสูดไอระเหย 
ได และไมมีการปลอยควันบุหรี่ออกมา ตอมา 
ว ิศวกรได ม ีการพัฒนาเทคโนโลย ีท ี ่ผ ู  ใช  
สามารถเพิ่มแรงดันไฟฟา ดังนั้น อุณหภูมิมี 
ผลทำใหสารนิโคตินเพิ่มมากขึ้นตอการสูบใน

 Stanton Glantz ผูอำนวยการศูนย Center for Tobacco Control Research and Educa-
tion มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เมืองซานฟรานซิสโก กลาววา ในชวงเริ่มตนของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส 
ง านว ิ จ ั ย โดยส  วน ใหญ ทำการศ ึ กษา โดยม ุ  ง เน  น เ ร ื ่ อ งความ เป นพ ิษของคว ันบ ุหร ี ่ 
นักวิทยาศาสตรจึงสามารถนำมาใชในการอธิบายถึงความปลอดภัยของการใชบุหรี่อิเล็กทรอนิกส 
อยางไรก็ตาม Glantz และทีมงาน กลาวเพิ่มเติมวาวา การสูดไอระเหยมีความเสี่ยงมากกวาที่ 
นักวิทยาศาสตรเคยคิดไว เนื่องจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกสมีปริมาณของอนุภาคนาโนคอนขางสูงและ 
เชื่อมโยงไปสูการเกิดโรคหอบหืด ลมแดด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ภาวะเรื้อรัง และมีอาการอักเสบ 
รวมดวย Maciej Goniewicz นักวิจัยจากสถาบัน Roswell Park Cancer Institute เมือง Buffalo 
รัฐ New York อธิบายวา เมื่อผูใชบุหรี่อิเล็กทรอนิกส ปรับแรงดันไฟฟาเพื่อใหอุณหภูมิสูงขึ้น 
ตัวทำละลายซึ่งเปนสารระคายเคืองปอด สามารถที่จะเปลี่ยนรูปไปเปนสารอันตราย คือ คารบอนิล 

 Stanton Glantz ผูอำนวยการศูนย Center for Tobacco Control Research and Educa-
tion มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เมืองซานฟรานซิสโก กลาววา ในชวงเริ่มตนของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส 
ง านว ิ จ ั ย โดยส  วน ใหญ ทำการศ ึ กษา โดยม ุ  ง เน  น เ ร ื ่ อ งความ เป นพ ิษของคว ันบ ุหร ี ่ 
นักวิทยาศาสตรจึงสามารถนำมาใชในการอธิบายถึงความปลอดภัยของการใชบุหรี่อิเล็กทรอนิกส 
อยางไรก็ตาม Glantz และทีมงาน กลาวเพิ่มเติมวาวา การสูดไอระเหยมีความเสี่ยงมากกวาที่ 
นักวิทยาศาสตรเคยคิดไว เนื่องจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกสมีปริมาณของอนุภาคนาโนคอนขางสูงและ 
เชื่อมโยงไปสูการเกิดโรคหอบหืด ลมแดด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ภาวะเรื้อรัง และมีอาการอักเสบ 
รวมดวย Maciej Goniewicz นักวิจัยจากสถาบัน Roswell Park Cancer Institute เมือง Buffalo 
รัฐ New York อธิบายวา เมื่อผูใชบุหรี่อิเล็กทรอนิกส ปรับแรงดันไฟฟาเพื่อใหอุณหภูมิสูงขึ้น 
ตัวทำละลายซึ่งเปนสารระคายเคืองปอด สามารถที่จะเปลี่ยนรูปไปเปนสารอันตราย คือ คารบอนิล 
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ภัยทางด้านสุขภาพจากบุหรี�อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

 Laura Crotty Alexander ผูดูแล VA San Diego Healthcare System 
อางถึงรายงานเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ในการประชุม American Thoracic Society เมือง 
San Diego วา ไอระเหยจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกสทำใหเชื้อจุลินทรียเกิดการดื้อยา เชน การดื้อยา 
methicillin ของเชื้อ Staphylococcus aureus หรือที่รูจักในชื่อ MRSA (Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus) นอกจากนี้ ยังพบวา แบคทีเรียที่สามารถตานทานยาปฏิชีวนะไดนั้น เชน 
เชื้อที่กอใหเกิดโรคปอดบวม จะทนทานตอยาปฏิชีวนะตามธรรมชาติที่รางกายของคนสรางขึ้น เนื่อง 
จากสารนิโคตินที่รางกายรับเขาไปในเวลาที่สูบบุหรี่ จะไปทำหนาที่เปนฟลมเคลือบเชื้อเหลานี้ไว 
ทำใหยาปฏิชีวนะไมสามารถฆาเชื้อเหลานี้ได นักวิจัย กลาวเพิ่มเติมวา การสูบบุหรี่นั้นยังคงเปน 
สาเหตุของโรคที่ทำใหสมรรถภาพการทำงานของรางกายเสื่อมลงและเสียชีวิตกอนวัยอันสมควร

(Carbonyls) ซึ่งเปนกลุมของสารกอมะเร็ง เชน ฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde) และสาร 
อะเซตาลดีไฮด (Acetaldehyde) รวมถึงสารละลายจำพวกกลีเซอรีน (Glycerin) และ 
โพรพิลีนไกลคอล (Propylene glycol) เมื่อรางกายมีการรับสารเหลานี้เขาไป จะกอใหเกิดการสะสม 
ในปอดและทางเดินหายใจ นอกจากนี้ สารนิโคตินและสารทำละลายอื่นๆแลว การเปลี่ยนรูปเปน 
ไอระเหยยังคงมีสวนประกอบของสารปรุงแตงรส และสารกันบูด

 Laura Crotty Alexander ผูดูแล VA San Diego Healthcare System 
อางถึงรายงานเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ในการประชุม American Thoracic Society เมือง 
San Diego วา ไอระเหยจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกสทำใหเชื้อจุลินทรียเกิดการดื้อยา เชน การดื้อยา 
methicillin ของเชื้อ Staphylococcus aureus หรือที่รูจักในชื่อ MRSA (Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus) นอกจากนี้ ยังพบวา แบคทีเรียที่สามารถตานทานยาปฏิชีวนะไดนั้น เชน 
เชื้อที่กอใหเกิดโรคปอดบวม จะทนทานตอยาปฏิชีวนะตามธรรมชาติที่รางกายของคนสรางขึ้น เนื่อง 
จากสารนิโคตินที่รางกายรับเขาไปในเวลาที่สูบบุหรี่ จะไปทำหนาที่เปนฟลมเคลือบเชื้อเหลานี้ไว 
ทำใหยาปฏิชีวนะไมสามารถฆาเชื้อเหลานี้ได นักวิจัย กลาวเพิ่มเติมวา การสูบบุหรี่นั้นยังคงเปน 
สาเหตุของโรคที่ทำใหสมรรถภาพการทำงานของรางกายเสื่อมลงและเสียชีวิตกอนวัยอันสมควร

(Carbonyls) ซึ่งเปนกลุมของสารกอมะเร็ง เชน ฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde) และสาร 
อะเซตาลดีไฮด (Acetaldehyde) รวมถึงสารละลายจำพวกกลีเซอรีน (Glycerin) และ 
โพรพิลีนไกลคอล (Propylene glycol) เมื่อรางกายมีการรับสารเหลานี้เขาไป จะกอใหเกิดการสะสม 
ในปอดและทางเดินหายใจ นอกจากนี้ สารนิโคตินและสารทำละลายอื่นๆแลว การเปลี่ยนรูปเปน 
ไอระเหยยังคงมีสวนประกอบของสารปรุงแตงรส และสารกันบูด
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�DTouch 
จุดจบของเมาส์คอมพิวเตอร์
แบบดั�งเดิม
ที่มา: Science Alert วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

 นักวิจัยในสหรัฐอเมริกาไดพัฒนา 

3DTouch ที่มีลักษณะคลายปลอกนิ้ว 

เทคโนโลยีน้ีจะชวยใหผู ใชสามารถควบคุม 

และสัมผัสโลกเสมือนจริงไดด วยการ 

เคลื่อนไหวของมือในลักษณะ 3 มิติ

��

 ขอเสียในการใชเมาสคอมพิวเตอรแบบดั้งเดิมในการควบคุมและสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร คือ ขอจำกัด 

ในการเคลื่อนไหวในแบบ 2 มิติ แลวการที่เราสามารถเคลื่อนไหวมือเพื่อควบคุมแบบ 3 มิตินั้นมีขอดีอยางไร? 
 

         Anh Nguyen และ Amy Banic จาก Department of Computer Science แหง University of Wyoming 

มลรัฐ Wyoming ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดพัฒนาปลอกนิ้วที่ครอบบริเวณปลายนิ้วเพื่อใช ในการโตตอบกับเครื่อง 

คอมพิวเตอร โดยผู ใชสามารถเคลื่อนไหวมือไดเชนเดียวกับการจับและสัมผัสวัตถุ 3 มิติ 

      3DTouch ประกอบดวยเทคโนโลยี 3 อยางคือ เครื่องวัดการเคลื่อนที่ของวัตถุในแตละแกนแบบ 3 มิติ (3D 

accelerometer) เครื่องวัดความเขมของสนามแมเหล็ก (3D magnetometer) และเครื่องไจโรสโคปแบบ 3 มิติ (3D 

gyroscope) สัญญาณที่ ไดรับจากอุปกรณตรวจรับสัญญาณ 3 อยางนี้ เมื่อถูกนำมาใช ในการตรวจจับการเคลื่อนที่ 

ทำใหการประเมินผลทำไดอยางแมนยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 3DTouch ยังมีอุปกรณตรวจรับสัญญาณแบบ 

ใยแกวที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ เชนเดียวกับเมาสคอมพิวเตอรแบบทั่วไป
 

  ผู ใช 3DTouch สามารถใชการเคลื่อนที่ของนิ้วมือในการโตตอบกับวัสดุในคอมพิวเตอรไดภายในขอบเขต 

การมองเห็นของหนาจอคอมพิวเตอร การเคลื่อนที่ของนิ้วสามารถทำไดหลายรูปแบบ เชน การชี้เลือก การลาก 

การเคาะนิ้ว และการกดคลิ๊ก ผู ใช 3DTouch สามารถใชอุปกรณทั้งสองมือเพื่อการควบคุมแบบระบบสัมผัสหลายจุด 

(Multitouch) แมวาขณะนี้ 3DTouch จะยังดูเทอะทะไมเหมาะ 

กับการใชงานจริง แตคณะนักวิจัยกำลังหาวิธีที่จะพัฒนาจาก 

อุปกรณที่มีสายเปนอุปกรณไรสาย และในการนำเทคโนโลยีนี้ 

ออกสูตลาด นักวิจัยจะตองพัฒนาใหอุปกรณจะมีราคาท่ีเหมาะสม 

สามารถใช ร วมก ับอ ุปกรณคอมพิวเตอร ท ี ่หลากหลายได  

และสามารถพกพาได
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สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมกับ
ความสามารถในการเข้าใจวิทยาศาสตร์

ที่มา: Kelly April Tyrrell, University of Wisconsin-Madison News วันที่ 7 กรกฎาคม 2557

��

     นักวิจัยจาก University of Wisconsin-Madison มลรัฐ Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พบวาสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลตอความสามารถในการทำความเขาใจวิทยาศาสตร โดยผลการศึกษา 

วิจัยของนักวิทยาศาสตรกลุมนี้แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ำกวามีความ 

สามารถในการทำความเขาใจความรูเชิงวิทยาศาสตรไดนอยกวากลุมที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงกวา 

แมวากลุมตัวอยางทั้งสองกลุมมีความตั้งใจและใสใจในการอานขอมูลขาวสารเชิงวิทยาศาสตรจากหนังสือพิมพและ 

เว็บบลอกในระดับเดียวกัน 

        ผลจากการศึกษาที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ เมื่อกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำกวา 

มีความถี่ที่สูงขึ้นในการบริโภคขาวสารดานวิทยาศาสตร คะแนนจากการทดสอบการเรียนรูกลับลดลง เหตุผลคือ 

ยิ่งพวกเขารับขาวสารดานวิทยาศาสตรมากเทาไหร พวกเขายิ่งมีความรูสึกวาพวกเขามีความรูและความสามารถใน 

การเรียนรูนอยกวากลุมตัวอยางที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกวา 

    ในการวิจัย นักวิจัยขอใหกลุมตัวอยางซึ่งมีสถานภาพทางสังคมที่แตกตางกันอานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 

นาโนเทคโนโลยี ซึ่งกลุมตัวอยางทั้งสองมีความรูความเขาใจกอนการวิจัยในระดับเดียวกัน นอกจากนี้นักวิจัยยัง 

ควบคุมตัวแปรตางๆ เพื่อใหกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมใชความตั้งใจและความใสใจในการบริโภคขาวสารในระดับ 

เดียวกัน เมื่อนักวิจัยเปรียบเทียบคะแนนความเขาใจในขาวสารวิทยาศาสตรของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมหลังการ 

บริโภคขาวสาร พบวากลุมตัวอยางที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงกวามีคะแนนความความเขาใจใน 

นาโนเทคโนโลยีสูงกวา และมีรูสึกวาตนเองสามารถเขาใจความรูเชิงวิทยาศาสตรไดดีกวา
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    องคการนาซาและหนวยงานเอกชนบางแหงกำลังทุมเทในภารกิจสงมนุษยไปยังดาวอังคารในอนาคต 

การเดินทางไปยังดาวอังคารใชเวลาประมาณ 9 เดือน จากนั้น นักบินอวกาศที่เปนวิศวกรจะตองเริ่มลงมือ 

สรางฐานอาณานิคมและสำรวจพื้นที่ โดยทันที ขณะนี้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตเพื่อลดระยะเวลาของ 

ขั้นตอนการสรางอาณานิคมนี้ โดยหุนยนตดังกลาวจะถูกสงไปยังดาวอังคารลวงหนาเพื่อลงมือสรางถนนและอาคาร 

พื้นฐานกอนที่นักบินอวกาศจะไปถึง Behrokh Khoshnevis วิศวกรขององคการนาซาจาก University of Southern 

California กำลังพัฒนาหุนยนตที่สามารถผลิตอาคารดวยเทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติโดยการยิงปูนซีเมนต ทีมวิจัยของ 

Khoshenevis มีเปาหมายในการนำเทคโนโลยีนี้ ไปใชบนดาวอังคาร 

       วิธีการพิมพ 3 มิติที่ Khoshenevis กำลังพัฒนาอยูนั้นคือ Contour crafting (การยิงวัสดุเปนชั้นบางๆ 

ซอนทับกันกอใหเปนรูปรางของสิ่งที่เราตองการพิมพ) เครื่องพิมพของ Khoshenevis คลายกับเครื่องพิมพ 3 

มิติทั่วไป เพียงแตมีขนาดใหญกวาและใชวัสดุการพิมพคือปูนซีเมนตแทนที่จะเปนพลาสติก ความทาทายของ 

โครงการวิจัยนี้ คือ การหาสูตรผสมปูนซีเมนตที่เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดลอมบนดาวอังคารที่แตกตางจากโลกมาก 

   ดินบนพื้นผิวของดาวอังคารมีธาตุกัมมะถันสูงกวาบนโลกถึง 4 เทาตัว แมวาสวนผสมของปูซีเมนต 

ที่ผสมขึ้นมานี้สามารถรับมือกับธาตุกัมมะถันที่สูงกวาบนพื้นโลกแลว ปญหาตอมาคือ ทรายบนดาวอังคารหยาบ 

กวาทรายบนพื้นโลกมาก และอาจจะไมสามารถถูกยิงผานหัวเครื่องพิมพไดอยางงาย ทรายบนพื้นผิวโลกมีความ 

ละเอียดกวามากเพราะถูกกัดกรอนจากน้ำและลมมาตั้งแตยุคที่ โลกกำเนิดขึ้น ในขณะที่ทรายบนดาวอังคารไมเคย 

ผานกระบวนการนี้เลย
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   แมวา การวิจัยนี้จะไมสามารถอธิบายเหตุผลของชองวาการเรียนรูระหวางกลุมตัวอยาง 

ที่มีสถานภาพทางสังคมที่แตกตางกันได แต Dominique Brossard ศาสตราจารยประจำ 

Department of Life Science Communication ไดอธิบายในเบื้องตนไววา เมื่อผูบริโภค 

ขาวสารที่ขาดความรูและความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรรับขาวสารจากสื่อวิทยาศาสตรที่มี 

ความซับซอน จะยิ่งเกิดความสับสนมากกวาความเขาใจ นอกจากนี้ทัศนคติและคานิยมผูรับ 

ขาวสารยังมีผลตอการรับขาวสารดวยเชนกัน

    การวิจัยในอนาคตของ University of Wisconsin-Madison จะศึกษาเกี่ยวกับ 

ความเต็มใจในการมีสวนรวมในการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร ชองวางทางความรูนี้มีผลอยางไร 

ตอการมีสวนรวมของสาธารณะและพฤติกรรมในการหาขอมูลขาวสารอยางไร โครงการวิจัยนี้ 

ไดรับการสนับสนุนโดย National Science Foundation ใหแก Nanoscale Science and 

Engineer Center ของ University of Wisconsin-Madison

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมกับ
ความสามารถในการเข้าใจวิทยาศาสตร์ 

(ต่อจากหน้า ��)

หุ่นยนต์สร้างอาคารด้วยการพิมพ์ � มิติบนดาวอังคาร (ต่อ)หุ่นยนต์สร้างอาคารด้วยการพิมพ์ � มิติบนดาวอังคาร (ต่อ)

    อยางไรก็ตาม ขอไดเปรียบในการกอสรางบนดาวอังคารหนึ่ง คือ บนดาวอังคารมีแรงโนมถวงนอยกวาบน 

โลกมาก ทำใหชั้นบรรยากาศและสภาพอากาศบนดาวอังคารแตกตางจากบนโลกอยางมาก ทำใหอาคารที่พิมพ 

ดวยวิธี 3 มิติไมจำเปนตองตานลมหรือแรงโนมถวง ทำใหอาคารมีอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น

  โครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตอมนุษยบนดาวอังคาร ประกอบดวย ลานจอดยานอวกาศ แทนกำบัง 

กำแพงปองกันระเบิด กำบังจากความรอนและดาวเคราะหขนาดเล็ก หองปลอดฝุน และอื่นๆ องคการนาซาคาดวา 

จะสามารถใชเทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติแบบเดียวกับที่ ใชบนพื้นผิวดวงจันทร แมวาจะมีปญหาเดียวกันคือทราย 

บนพื้นผิวไมละเอียดมากพอที่จะใช ในการผสมเนือ้ซีเมนต

      ขณะนี้ องคการนาซา ยังไมกำหนดระยะเวลาสำหรับโครงการพัฒนาในการพัฒนาหุนยนตพิมพ 3 มิติ 

ที่จะใชบนดาวอังคารและดวงจันทรเพื่อเตรียมพรอมไวสำหนับนักบินอวกาศ องคกร Mar One ซึ่งเปนองคกร 

ในประเทศเนเธอรแลนดที่ ไมแสวงผลกำไรที่มีเปาหมายในการขยายอาณานิคมมนุษยบนดาวอังคารตั้งเปาหมายในกา

รไปยังดาวอังคารไวภายในป พ.ศ. 2567 ขณะที่บริษัท SpaceX ของสหรัฐฯ ตั้งไวที่ป พ.ศ. 2569 กำหนด 

เวลานี้อาจจะดูมีความเปนไปไดไมมากนัก อยางไรก็ตาม องคการนาซาตั้งใจวาจะไปยังดาวอังคารใหไดภายในป พ.ศ. 
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