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� จุดที่มีแนวโนมการเกิดแผนดินไหวในสหรัฐฯ 

� การพัฒนาของโรคมะเร็งผิวหนัง

       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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มีขนาดเล็กลง ไมวาจะเปนโทรศัพทมือถือ อุปกรณเก็บขอมูล 

คอมพิวเตอร เครื่องมือการทดลอง ฯลฯ เชื่อหรือไมวา 

ในวันนี้ รางกายของมนุษยเราก็ถูกทำใหเล็กจนเหลือขนาด 

เทากับแผนชิปคอมพิวเตอรแผนเล็กๆ แลวเชนกัน 

         เทคโนโลยีชิ้นสำคัญที่เราอยากนำเสนอเปนพิเศษใน 

ฉบับนี้คือ แผนชิปอวัยวะ ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่นำเอาเซลล 

ของอวัยวะตางๆ ของมนุษย มาบรรจุไวในแผนชิปขนาดเล็ก 
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และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน แมวาเทคโนโลยีน้ียังมีขอจำกัด 

หลายๆ อยาง แตเชื่อไดวา หากนักวิจัยสามารถพัฒนาแผน 

ชิปอวัยวะมนุษยมาถึงขั้นตอนนี้ได การพัฒนาเพื่อลดขอ 

จำกัดตางๆ จะเกิดขึ้นไดไมยาก แผนชิปอวัยวะมนุษยคือ 

อะไรและมีการทำงานอยางไร เชิญติดตามอานไดที่หนา 12 
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จากรูป: รัฐ California และบริเวณสวนกลางของ 

ประเทศสหรัฐฯ เปนจุดที่มีแนวโนมในการเกิด 

แผนดินไหวคอนขางสูง กวาที่คาดไวกอนหนานี้ 

 น ักว ิทยาศาสตรจากสำนักงานธรณีว ิทยาของสหรัฐ 

เปดเผยถึงบริเวณที ่ม ีความเสี ่ยงสูงต อการเกิดแผนดินไหว 

ในประเทศสหรัฐฯ ถึงแมวาบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงนั้นจะไมมีการ 

เปลี่ยนแปลงมากนักจากรายงานในป ค.ศ. 2008 แต อยางไรก็ตาม 

ในบางพื้นที่ของประเทศจะมีการพิจารณาวา มีความเสี่ยงที่สูงขึ้น 

มากกวาที่เคยคาดการณไว จุดที่เกิด แผนดินไหวที่รูจักกันดี คือ 

ในบริเวณรัฐแคลิฟอรเนีย มหาสมุทรแปซิฟกดานตะวันตก- 

เฉียงเหนือ และ Intermountain-West ที่ยังคงครองอันดับ 

อันตรายและ เชื่อมโยงไปยัง New Madrid Seismic Zone 

ในสวนกลางประเทศ และ Charleston รัฐ South Carolina   

 

เปนขอมูลในการคาดการณพื้นที่เสี่ยง ความถี่ในการเกิดแผนดินไหวในอนาคต ระดับความรุนแรงของการ 

สั่นสะเทือน และการประเมินความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เชน มลรัฐ Virginia เกิดแผนดินไหวที่มีระดับ 

ความรุนแรง 5.8 หรือการเกิดแผนดินไหวในบริเวณ  New Madrid Seismic Zone ซึ่งเคยเกิด 

 Mark Petersen ผูศึกษาดานแผนดินไหวและผูเขียน 

รายงาน จากสำนักงานธรณีวิทยาของสหรัฐ เมือง Golden รัฐ 

Colorado กลาวถึงการเกิดแผนดินไหวในอดีตสามารถนำมาใช

 

    สำนักงานธรณีวิทยาของสหรัฐ 

(U.S. Geological Survey: USGS) 

มีการปรับแผนที่แสดงจุดอันตราย 

ที ่อาจเก ิดแผนดินไหวจากการ 

ประเมินความเสี่ยงที่นาจะเกิดขึ้น

 น ักว ิทยาศาสตรจากสำนักงานธรณีว ิทยาของสหรัฐ 

เปดเผยถึงบริเวณที ่ม ีความเสี ่ยงสูงต อการเกิดแผนดินไหว 

ในประเทศสหรัฐฯ ถึงแมวาบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงนั้นจะไมมีการ 

เปลี่ยนแปลงมากนักจากรายงานในป ค.ศ. 2008 แต อยางไรก็ตาม 

ในบางพื้นที่ของประเทศจะมีการพิจารณาวา มีความเสี่ยงที่สูงขึ้น 

มากกวาที่เคยคาดการณไว จุดที่เกิด แผนดินไหวที่รูจักกันดี คือ 

ในบริเวณรัฐแคลิฟอรเนีย มหาสมุทรแปซิฟกดานตะวันตก- 

เฉียงเหนือ และ Intermountain-West ที่ยังคงครองอันดับ 

อันตรายและ เชื่อมโยงไปยัง New Madrid Seismic Zone 

ในสวนกลางประเทศ และ Charleston รัฐ South Carolina   

 

�

จุดเสี�ยงที�มีแนวโน้มการเกิด
แผ่นดินไหวในสหรัฐฯ
จุดเสี�ยงที�มีแนวโน้มการเกิด
แผ่นดินไหวในสหรัฐฯ

ที่มา: Carolyn Gramling วันที่ 17 ก.ค. 2557 

http://news.sciencemag.org/



จุดเสี่ยงที่มีแนวโนมการเกิดแผนดินไหวในสหรัฐฯ (ตอ)

แผนดินไหวรุนแรง 3 ครั้ง ในระยะ 200 ปที่ผานมา และยังคงมี ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาถึงแนวโนมการเกิดแผนดินไหวใน 50 รัฐ ภายในระยะเวลา 50 ปขางหนา 

 Uniform California Earthquake 

Rupture Forecast ประเมินการเกิด 

แผนดินไหวในรัฐแคลิฟอรเนียป ค.ศ. 2014 

ซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากรอยเลื่อนของ 

เปลือกโลกและอาจขยายโอกาสการเกิดความ

เสียหายไปยังรัฐใกลเคียง รวมถึง ความเสี่ยง 

ในการเกิดแผนดินไหวในบริเวณ Cascadia 

Subduction Zone โดยขยายจาก British 

Columbia ลงไปยังทางเหนือของรัฐ California 

จากเหตุการณแผนดินไหวหลายๆครั้งที่เกิด 

ขึ้น เชน ที่ Tohoku ในป ค.ศ. 2011 

ความรุนแรงอยูในระดับ 9 และที่ชายฝงทะเล

ประเทศ Chile ในป ค.ศ. 2014 ความรุนแรงของ การสั่นสะเทือนอยูในระดับ 8.2 เปนตน  สามารถนำมาใช 

ในการอธิบายการเกิดแผนดินไหวทางตอนใตของ Cascadia ซึ่งอาจจะมีความรุนแรงถึงระดับ 9.3

 Peterson กลาวเพิ่มเติมวา สิ่งที่รายงานยังไมไดกลาวถึง คือ การเกิดแผนดินไหวมี ความเกี่ยวของ 

กับกิจกรรมของมนุษย ซึ่งเปนสวนที่สำนักงานธรณีวิทยาของสหรัฐฯ คำนึงถึงแต ยังไมมีการระบุอยางชัดเจน 

โดยเริ่มวางแผนการจัดการใหมีความแตกตางกับการเกิดแผนดินไหวรูปแบบอื่น ทำแผนที่แนวโนมการ 

เกิดแผนดินไหว และมีการใหเหตุผลที่แตกตางออกไป นอกจากนี้ ยังมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้น 

ของการเกิดแผนดินไหวในทิศตะวันออกและสวนกลางของประเทศสหรัฐฯ ในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา 

นอกจากนี้ สำนักงานธรณีวิทยาของสหรัฐฯ วางแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อหารือถึง 

วิธีการที่จะทำแผนที่เพื่อแสดงถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง อยางไรก็ตาม คำถามเหลานี้ยังเปนคำถามเปดที่ 

นักวิจัยยังคงตองศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อตรวจสอบเปลือกโลก และการประเมิน 

อันตรายตอไป
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ที่มา: มหาวิทยาลัย Kentucky วันที่ 15 ก.ค. 2557 

www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140715141753.htm

การพัฒนาของโรคมะเร็งผิวหนัง

 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Kentucky ศึกษาขอบกพรองทางพันธุกรรมที่อาจทำใหเกิดการ 

พัฒนาเนื้องอกชนิดรายแรงและสามารถนำไปสูการเปนโรคมะเร็งผิวหนัง
 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Kentucky ศึกษาขอบกพรองทางพันธุกรรมที่อาจทำใหเกิดการ 

พัฒนาเนื้องอกชนิดรายแรงและสามารถนำไปสูการเปนโรคมะเร็งผิวหนัง

        ผิวหนังของคนทั่วไปจะมีเมลานิน (Melanin) ซึ่งเปน 

สารธรรมชาติในเม็ดสีของผิวและทำหนาที่เปรียบเสมือน 

ครีมกันแดดธรรมชาติใหกับผิวหนัง จากงานตีพิมพเรื่อง 

Molecular Cell ซึ่งเปนการศึกษาที่มุงเนนบทบาทของ 

Melanocortin 1 receptor (MC1R) หรือตัวรับบน     

Melanocytes (Melanocytes คือ เซลลสรางสีหรือเซลล 

สรางสีเมลานินของผิวหนัง) เม่ือผิวไดรับแสงอัลตราไวโอเลต 

จะกระตุนใหมีการสรางเมลานินเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการ 

ปกปองผิวสำหรับคนที่มีผิวขาวจะมีแนวโนมที่ไมสามารถ 

ผลิตเมลานินไดอยางเพียงพอในการปกปองผิวจากการ 

ทำลายของรังสียูวี นอกจากนี้ ปญหาอาจเกิดจาก MC1R 

บกพรอง ทำใหไมสามารถผลิตเมลานิน ทำใหผิวขาดการ 

ปกปองตามธรรมชาติ แสงแดดจึงสามารถผานชั้นของ 

ผิวหนังกำพรานำไปสูการเกิดโรคมะเร็ง ผิวหนังจาก 

การศึกษาในสหราชอาณาจักรพบวา MC1R มีการเชื่อมโยง 

ที่สำคัญระหวางโมเลกุล รวมทั้ง การสงสัญญาณของ MC1R 

และการซอมแซมดีเอ็นเอที่ถูกทำลาย MC1R ทำหนาที่ 

ควบคุมการผลิตเมลานิน ซึ่งปกติแลว Melanocytes 

จะซอมแซมดีเอ็นเอที่เสียหายเนื่องจากรังสียูวี MC1R 

ที่มีความบกพรองจะสง สัญญาณไปยัง Melanocytes 

ชาลง ทำใหรางกายกำจัดดีเอ็นเอนั้นไปและนำไปสูการ 

เพิ่มขึ้นสำหรับ การเกิดมะเร็ง
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การพัฒนาของโรคมะเร็งผิวหนัง (ตอ)
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 รองศาสตราจารย Dr. John D'Orazio ประธาน Drury Pediatric Research Endowed ศูนยมะเร็ง 

Markey สหราชอาณาจักร กลาววา ถาหากผิวเปลี่ยนไปเปนสีน้ำตาล อาจหมายถึง MC1R ทำงานไดดี 
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สถิติการเกิดมะเร็งผิวหนังในประเทศสหรัฐฯ ในชวงป 1930 โดยประมาณ 1 คนใน 1,500 คน 
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“Exome” หรือสวนหนึ่งของจีโนมที่มีรหัสของ 

โปรตีนอยู Dixon-Salazar พบคำตอบและ 

สามารถนำมาใช ในการอธิบาย “Ion- Channel” 

ซึ่งเปน ชองบริเวณผิวของเซลลประสาทและมี 

การเลือกที ่จะปลอยอิออนชนิดใดบางเขาสู  

ภายในเซลลประสาท เมื่อยีนกลายพันธุจะสงผล 

ให  Ion- Channel เกิดความบกพรอง ทำให 

อิออนผานเขาชองเปนจำนวนมาก หรือมีจำนวน 

นอยเกินไป กอใหเกิดความผิดปกติของเซลล 

สมอง จากการศึกษาประวัติคนในครอบครัว 

Savannah ไมพบใครมีประวัติโรคลมชักมากอน 

นักวิจัยทำการวิเคราะหจีโนมของ Savannah 

พบ วา Ion- Channel มีการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งอาจ เปนสาเหตุที่ทำใหเซลลไดรับอิออน- 

แคลเซียมมากเกินไป โดยแพทยประจำตัวและ 

ผูปกครองของ Savannah มีความเห็นตรงกัน 

ที่จะใชยา Verapamill เพื่อรักษาอาการชักที่เกิด 

มานานถึง 16 ป ซึ่งเปนยาที่ไดรับการอนุมัติ 

จากองคการ อาหารและยาประเทศสหรัฐฯ 

ที่สามารถใชใน การรักษาภาวะหัวใจเตนผิดปกติ 

(Heart Arrhythmia) เพื่อใชในการกีดขวาง 

การสงผาน ของอิออนแคลเซียม ผลลัพธที่ไดเห็น 

ไดอยางชัดเจนภายใน 30 วัน ที่ Savannah 

มีอาการโรคลมชักจาก 300 ครั้งตอเดือน 

เหลือเพียง 50 ครั้งตอเดือน และในขณะนี้ลดลง 

เหลือเพียง 20 – 25 ครั้งตอเดือน และเกิดขึ้น 

เฉพาะในเวลากลางคืน สงผลใหพัฒนาการทาง 

สติปญญาของ Savannah ดีขึ้นและสามารถ 

พูดไดมากขึ้น จากการศึกษาของ Noebels 

เกี่ยวกับ โรคลมชักซึ่งเปนโรคปกติที่เกิดขึ้น 

ในกลุมคน ทั่วไป งานวิจัยที่มีการตีพิมพในป 

ค.ศ. 2013 ทีมนักวิจัยเปรียบเทียบยีนใน Ion- 

Channel ระหวางคนที่มีสุขภาพดีีและคนที่มี

ความซับซอนของโรคลมชักความซับซอนของโรคลมชัก
ที่มา: Charvy Narain นิตยสาร Nature ฉบับวันที่ 10 ก.ค. 2557ที่มา: Charvy Narain นิตยสาร Nature ฉบับวันที่ 10 ก.ค. 2557
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 โรคลมชัก หรือโรคลมบาหมู เกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน 

สมองไดรับการกระทบกระเทือนในขณะคลอด เนื้องอก ทางจิตใจ เชน 

ความเศราใจ ซึ่งยังไมสามารถอธิบายไดอยางชัดเจน  หรือความผิดปกติ 

ทางพันธุกรรม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบริเวณผิวของเซลลประสาท 

สงผลทำใหเซลลในระบบประสาทสามารถถูกกระตุนไดงายดวยกระแสไ

ฟฟา ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุของการเกิดโรคลมชักที่ไมทราบสาเหตุและ 

สันนิษฐานไดวาเซลลเหลานี้อยูนอกเหนือจากการควบคุม  Holger 

Lerche นักวิจัยดานความผิดปกติทางระบบประสาทเนื่องจาก 

พันธุกรรม สถาบัน Centre for Integrative Neuroscience เมือง 

Tubingen ประเทศเยอรมัน กลาววา โรคลมชักที่ไมทราบสาเหตุ 

มีแนวโนมที่เกิดจากพันธุกรรม ประมาณ 80 – 100 % แตปญหาคือ 

นักวิจัยยังไมสามารถระบุความเกี่ยวของระหวางโรคและยีนไดทั้งหมด 

เนื่องจากโรคลมชักมักเกิดควบคูกับความผิดปกติอยางอื่น เชน 30 % 

ของเด็กที่เปน ออธิซึม (Autism) จะมีอาการของโรคลมชักรวมดวย 

ซึ่งยากที่จะนำมาเชื่อมโยงระหวางยีนที่มีการเปลี่ยนแปลงในผูปวย 

กับโรคที่มีความเฉพาะเจาะจง ตัวอยางเชน Savannah เด็กวัย 2 ป 

มีสุขภาพแข็งแรงเกิดอาการลมชักอยางฉับพลันโดยไมทราบสาเหตุ 

ที่ชัดเจน มีอาการของโรคลมชักเกิดขึ้นทุกวัน และมีอาการมากขึ้น 

เรื่อยๆ ทำใหการพัฒนาทางรางกาย จิตใจ และสมองของ Savannah 

เสื่อมถอยอยางเห็นไดชัด และ จำเปนที่จะตองมีคนดูแลตลอดเวลา 

Tracy Dixon-Salazar นักประสาทชีววิทยา (Neurobiology) 

จากมหาวิทยาลัย California เมือง San Diego ทำการศึกษาลำดับของ
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ความซับซ้อนของโรคลมชัก (ต่อ)
อาการของโรคลมชัก พบวาจำนวน 67 % ของคนที่มี 

สุขภาพดีนั้น มีการกลายพันธุของยีนอยางนอย 1 ตัว 

ทำใหเกิดการถายทอดโรคลมชักผานทางพันธุกรรม 

ภายในครอบครัว นอกจากนี้ พบวา ผูที่มีสุขภาพ 

แข็งแรงหนึ่งคนในกลุมผูที่เขารวมนั้น มีการกลายพันธุ 

7 จุดในยีนที่มี ความเกี่ยวของกับโรคลมชัก (จากการ 

ตรวจสอบคนที่ เปนโรคลมชักชั้นสุดในกลุมผูเขารวม 

พบวา มีการกลายพันธุเกิดขึ้น 9 จุดในยีนที่มี 

ความเกี่ยวของ) การกลายพันธุที่เกิดขึ้นหลายจุดของ 

ยีนที่เกี่ยวของกับโรคลมชักนั้น ไมสามารถนำมา 

คาดการณการแสดงออกของโรคได

 นักวิจัยบางคนใหความเห็นวา การวิเคราะห 

ทางชีวสารสนเทศศาสตร (Bioinformatics Analy-

ses) หรือการประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางชีววิทยา 

การแพทย เพื่อวิเคราะหขอมูลรหัสพันธุกรรมของโรค 

ลมชัก  อาจจะแสดงใหเห็นถึงความซับซอนของการสื่อสาร 

ทางพันธุกรรม ซึ่งเปนตัวกำหนดโรคในแตละบุคคล โดย 

สามารถใชวิธีการนี ้ในการสรางแผนที ่ยีนของโรคลมชัก 

เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางแตละยีน ตัวอยาง เชน 

Steven Petrou จากสถาบัน Florey Institute of Neuro-

science and Mental Health เมือง Parkville 

ประเทศออสเตรเลีย ผูเชี่ยวชาญดาน Ion- Channel 

ประยุกตใชคอมพิวเตอร เพี่อศึกษารูปแบบและผลกระทบ 

เนื่องจากการกลายพันธุของ Sodium-Channel โดย 

เลียนแบบเซลลประสาทของโรคลมชักซึ่งมีความผิดปกติ 

อยูแลว ผลลัพธที่ไดสนับสนุนการกลายพันธุของ Ion- 

Channel ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทำใหเกิดโรค และสงผล 

กระทบอยางรุนแรงตอสมอง นอกจากนี้ Noebels หวังวา 

ความพยายามในการประยุกตใชคอมพิวเตอรจะสามารถนำ

มาชวยในการวิเคราะหสมองของสัตวเล ี ้ยงลูกดวยนม 

ซึ่งจะสามารถชวยใหนักวิจัยมีความเขาใจระบบสมองที่มี 

ความ ผิดปกติมากขึ้น 

อาการของโรคลมชัก พบวาจำนวน 67 % ของคนที่มี 

สุขภาพดีนั้น มีการกลายพันธุของยีนอยางนอย 1 ตัว 

ทำใหเกิดการถายทอดโรคลมชักผานทางพันธุกรรม 

ภายในครอบครัว นอกจากนี้ พบวา ผูที่มีสุขภาพ 

แข็งแรงหนึ่งคนในกลุมผูที่เขารวมนั้น มีการกลายพันธุ 

7 จุดในยีนที่มี ความเกี่ยวของกับโรคลมชัก (จากการ 

ตรวจสอบคนที่ เปนโรคลมชักชั้นสุดในกลุมผูเขารวม 

พบวา มีการกลายพันธุเกิดขึ้น 9 จุดในยีนที่มี 

ความเกี่ยวของ) การกลายพันธุที่เกิดขึ้นหลายจุดของ 

ยีนที่เกี่ยวของกับโรคลมชักนั้น ไมสามารถนำมา 

คาดการณการแสดงออกของโรคได

 นักวิจัยบางคนใหความเห็นวา การวิเคราะห 

ทางชีวสารสนเทศศาสตร (Bioinformatics Analy-

ses) หรือการประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางชีววิทยา 

การแพทย เพื่อวิเคราะหขอมูลรหัสพันธุกรรมของโรค 
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ลมชัก  อาจจะแสดงใหเห็นถึงความซับซอนของการสื่อสาร 

ทางพันธุกรรม ซึ่งเปนตัวกำหนดโรคในแตละบุคคล โดย 

สามารถใชวิธีการนี ้ในการสรางแผนที ่ยีนของโรคลมชัก 

เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางแตละยีน ตัวอยาง เชน 

Steven Petrou จากสถาบัน Florey Institute of Neuro-

science and Mental Health เมือง Parkville 

ประเทศออสเตรเลีย ผูเชี่ยวชาญดาน Ion- Channel 

ประยุกตใชคอมพิวเตอร เพี่อศึกษารูปแบบและผลกระทบ 

เนื่องจากการกลายพันธุของ Sodium-Channel โดย 

เลียนแบบเซลลประสาทของโรคลมชักซึ่งมีความผิดปกติ 

อยูแลว ผลลัพธที่ไดสนับสนุนการกลายพันธุของ Ion- 

Channel ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทำใหเกิดโรค และสงผล 

กระทบอยางรุนแรงตอสมอง นอกจากนี้ Noebels หวังวา 

ความพยายามในการประยุกตใชคอมพิวเตอรมาชวยในการ 

วิเคราะหสมองของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ซึ่งจะสามารถ 

ชวยใหนักวิจัยมีความเขาใจระบบสมองที่มีความผิดปกติ 

มากขึ้น 



ที่มา : Bethany Halford นิตยสาร Chemical and Engineering News 

        ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2557 

     นักเคมีประสบความสำเร็จในการประดิษฐทอนาโน 

คารบอนผนังชั้นเดียว (Single-Walled Carbon 

Nanotubes: SWNTs) ซึ่งเปนเปาหมายในการใช 

ประโยชนในระยะยาวทางดานนาโนเทคโนโลยี โดยการ 

ใชโมเลกุลโพลีไซคลิก อะโรมาติกคารบอน 96 (96-

Carbon Polycyclic Aromatic) นักวิทยาศาสตร 

ซึ่งนำโดย Konstantin Amsharov จากหนวยงาน 

Germany’s Max Planck Institute for Solid State 

Research และ Roman Fasel จากหนวยงาน Swiss 

Federal Laboratories for Materials Science & 

Technology กลาววา ทอนาโนนี้มีลักษณะคลายกับ 

สุมไก เม็ดโมเลกุลจะเกิดการหอตัวในลักษณะทอปลายปดเมื่อโดนความรอนจากพื้นผิวแพลทินัม (Platinum) 

กาซเอธานอลที่ถูกเพิ่มเขาไปเพื่อใหเปนแหลงคารบอนจะทำใหทอนาโนมีการยื่นออกมีความยาวหลายรอย 

นาโนเมตร มีเสนผาศูนยกลางนอยกวา 2 นาโนเมตร มีคุณสมบัติสำหรับการใชงานทางอิเล็กทรอนิกส 

แตอยางไรก็ตาม ทอนาโนที่ผลิตออกมานั้น ยังคงมีขนาดแตกตางกัน และเกิดไครัลคารบอน (Charalities the 

Carbon) หรือโมเลกุลที่มีไอโซเมอรที่เปนภาพในกระจกซึ่งกันและกัน แตไมสามารถซอนทับกันไดสนิท 

เนื่องจากอะตอมคารบอนทำใหทอนาโนทำตัวเหมือนเหมือนโลหะหรือสารกึ่งตัวนำ

      Amsharov ใหความคิดเห็นวา กระบวนการผลิตทอนาโนนาจะมีราคาไมแพงมากนัก ถึงแมวาเม็ด 

โมเลกุลถูกสรางขึ้นจากการสังเคราะหสารอินทรียหลายขั้นตอน และการใชสารตั้งตนที่มีราคาแพงแตใชใน 

ปริมาณมิลลิกรัม เพื่อการผลิตทอนาโนในระดับกิโลกรัม การพัฒนาวิธีการสังเคราะหทอทาโนคารบอนไดมีการ 

ดำเนินการอยางจริงจังในหองปฏิบัติการทั่วโลก รวมถึงในหองปฏิบัติการของ Lawrence T. Scott 

ศาสตราจารยทางเคมีจาก Boston College โดย Scott กลาววา ความฝนของนักวิทยาศาสตร 

ทางนาโนใกลที่จะเปนความจริง อยางไรก็ตาม การผลิตทอนาโนคารบอนโดยวิธีนี้ยังใหผลผลิตในปริมาณนอย 

ขั้นตอไปจะเปนหนาที่ของนักวิศวกรที่จะ ทำหนาที่คิดคนตอไปวาจะทำอยางไรเพื่อใหไดผลผลิตที่มากขึ้น

ท่อนาโนท่อนาโน
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ดำเนินการอยางจริงจังในหองปฏิบัติการทั่วโลก รวมถึงในหองปฏิบัติการของ Lawrence T. Scott 

ศาสตราจารยทางเคมีจาก Boston College โดย Scott กลาววา ความฝนของนักวิทยาศาสตร 
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รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที่ 6/2557

SN 2010 ji

จากรูป: การระเบิดของซุปเปอรโนวาในจักรวาล Gall และทีม 

นักวิจัย พิจารณาเม็ดฝุนที่ประกอบอยูในซุปเปอรโนวา SN 

2010jl  ซึ่งระเบิดในจักรวาลหางจากโลก 50 ลานพารเซก 

(1  พารเซก  มีคาเทากับ 3.26 ปแสง)

เม็ดฝุนที่ปรากฏในซุปเปอรโนวา SN  2010jl (ตามรูป) 

จากการดูดกลืนแสงของเม็ดฝุนภายใน ซุปเปอรโนวา 

ซึ่งมีการเคลื่อนที่เขาหาและเคลื่อนที่หางออกไป รวมทั้ง 

การตรวจสอบโดยวัดจากอุณหภูมิที ่มีการปลอยออก 

มาจากเม็ดฝุนโดยใช Near-Infrared (NIR) ทีมนักวิจัย 

สังเกตซุปเปอรโนวาโดยเร่ิมตนจากวันท่ี 26 ท่ีมีการระเบิด 

พบวาเม็ดฝุนมีเปลือกหนาทึบ และตอมาวันที่ 868 

หลังจากที่มีการระเบิด จำนวนของเม็ดฝุนใน 

ซุปเปอรโนวามีปริมาณเพิ ่มขึ ้นเมื ่อเปรียบเทียบกับ 

การสังเกตุในตอนแรก การวัดปริมาณเม็ดฝุนที่เกิด 

ขึ้นใหม ทีมนักวิจัยนำเสนอขอมูลในรูปแบบกราฟโดย

 ซุปเปอรโนวา (Supernova) เปนการ 

ระ เบ ิดของดาวฤกษ มวลมากท ี ่ ส ิ ้ นอาย ุข ั ย 

ซึ ่งจะเปลงแสงสวางมหาศาลตอเนื ่องในสัปดาห 

หรือไมกี่เดือนเทานั้น นักดาราศาสตรพบวา มีฝุน 

ละอองบริเวณซุปเปอรโนวา ซึ่งยังเปนเปนหัวขอ 

ที ่ถกเถียงกันถึงตนกำเนิดของฝุ นละอองเหลานี ้ 

โดยที่นักดาราศาสตรกลาววา ฝุนทำหนาที่เปนตัว 

บงชี้ถึงวิวัฒนาการของจักรวาล การพัฒนาของ 

ดวงดาวและ การทำใหเกิดเปนดาวเคราะหหิน 

(Rocky planet) ทำใหสิ่งมีชีวิตไมสามารถเกิดขึ้น 

ได ใน ชวง 2 – 3 ปที่ผานมา จากการสำรวจของ 

European Space Agency’s Herschel Space 

Observation โดยใช Far-Infrared, Millimeter 

and Submillimeter Telescope และ Atacama 

Large Millimeter/Submillimeter Array 

(ALMA) ทำใหทราบวาเม็ดฝุนมีการสะสมตัว 

อยางชาๆ  Gall และทีมนักวิจัยตรวจสอบ 

ฝุ่นขนาดใหญ่ในซุปเปอร์โนวา
ที่มา: Haley Gomez นิตยสาร Nature วันที่ 17 ก.ค. 2557

ฝุ่นขนาดใหญ่ในซุปเปอร์โนวา

เม็ดฝุนที่ปรากฏในซุปเปอรโนวา SN  2010jl (ตามรูป) 

จากการดูดกลืนแสงของเม็ดฝุนภายใน ซุปเปอรโนวา 

ซึ่งมีการเคลื่อนที่เขาหาและเคลื่อนที่หางออกไป รวมทั้ง 

การตรวจสอบโดยวัดจากอุณหภูมิที ่มีการปลอยออก 

มาจากเม็ดฝุนโดยใช Near-Infrared (NIR) ทีมนักวิจัย 

สังเกตซุปเปอรโนวาโดยเร่ิมตนจากวันท่ี 26 ท่ีมีการระเบิด 

พบวาเม็ดฝุนมีเปลือกหนาทึบ และตอมาวันที่ 868 

หลังจากที่มีการระเบิด จำนวนของเม็ดฝุนใน 

ซุปเปอรโนวามีปริมาณเพิ ่มขึ ้นเมื ่อเปรียบเทียบกับ 

การสังเกตุในตอนแรก การวัดปริมาณเม็ดฝุนที่เกิด 

ขึ้นใหม ทีมนักวิจัยนำเสนอขอมูลในรูปแบบกราฟโดย

 ซุปเปอรโนวา (Supernova) เปนการ 

ระเบิดของดาวฤกษมวลมากที่สิ้นอายุขัย ซึ่งจะ 

เปลงแสงสวางมหาศาลตอเน่ืองยาวนานเปนสัปดาห 

หรือไมกี่เดือนเทานั้น นักดาราศาสตรพบวา มีฝุน 

ละอองบริเวณซุปเปอรโนวา ซึ่งยังเปนเปนหัวขอ 

ที ่ถกเถียงกันถึงตนกำเนิดของฝุ นละอองเหลานี ้ 

โดยที่นักดาราศาสตรกลาววา ฝุนทำหนาที่เปนตัว 

บงชี้ถึงวิวัฒนาการของจักรวาล การพัฒนาของ 

ดวงดาวและ การทำใหเกิดเปนดาวเคราะหหิน 

(Rocky planet) ทำใหสิ่งมีชีวิตไมสามารถเกิดขึ้น 

ได ใน ชวง 2 – 3 ปที่ผานมา จากการสำรวจของ 

European Space Agency’s Herschel Space 

Observation โดยใช Far-Infrared, Millimeter 

and Submillimeter Telescope และ Atacama 

Large Millimeter/Submillimeter Array 

(ALMA) ทำใหทราบวาเม็ดฝุนมีการสะสมตัว 

อยางชาๆ  Gall และทีมนักวิจัยตรวจสอบ 
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เขามาสูระบบสุริยะ และยังมีการบันทึกวา เคยมีเม็ดฝุนที่มีขนาดใหญถึง 6 

µm เขามาถึงชั้นบรรยากาศของโลก เม็ดฝุนขนาดใหญที่พบนั้นมีความ 

แข็งแรงทนทานตอแรงระเบิด มีความเร็วในการพุงชนมากกวาเมื่อ 

เปรียบเทียบกับเม็ดฝุนที่มีขนาดเล็ก นอกจากนี้ นักวิจัยยังศึกษาเพิ่มเติม 

ซุปเปอรโนวาอื่น เชน SN 1987A ซึ่งอยูในบริเวณที่ใกลกับ Large Magel-

lanic Cloud เปน กาแลคซีใกลเคียงและเปนดาวบริวารของทางชางเผือก 

เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมใหแกนักวิจัยใน การสรางหองปฏิบัติการที่สามารถ 

พัฒนาการตรวจสอบเม็ดฝุนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

ฝุ่นขนาดใหญ่ในซุปเปอร์โนวา (ต่อ)

แสดงผลเปนเสนโคงแตกตางกัน เพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติในการ 

ดูดกลืนแสงของเม็ดฝุน และยังสามารถนำมาอธิบายถึงองคประกอบ 

ขนาดเม็ดฝุน เปนตน จากการศึกษาที่ผานมา พบวา เม็ดฝุนที่เคยพบ 

ในชางเผือก (Milky Way) มีขนาดใหญที่สุด คือ 0.25 µm (ไมโครเมตร = 

10-6 เมตร) แตสำหรับ SN 2010jl เม็ดฝุนมีขนาดใหญกวา 1 µm 

และมีรัศมีมากที่สุด คือประมาณ 4.2 µm อยางไรก็ตาม นักดาราศาสตร 

เคยสังเกตเห็นเม็ดฝุนที่มีขนาดใหญ จากบันทึกการปฏิบัติงานของยาน

Ulysses ซึ่งเปนยานอวกาศหุนยนตพบวา เม็ดฝุนขนาดใหญกวา 2 µm
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แผ่นชิปอวัยวะ
ที่มา: Britt E. Erickson นิตยสาร Chemical & Engineering News ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2557

 ความกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานวัสดุศาสตร, 

ไมโครฟลูอิดิกส (Microfluidics), ระบบชีววิทยา และ 

เทคโนโลยีเซลลตนกำเนิด ทำใหนักวิจัยสามารถประดิษฐ 

ชิปที่มีการเลียนแบบอวัยวะของมนุษยได เชน ปอด 

และตับ โดยมีขนาดเทียบเทากับอุปกรณเก็บขอมูล 

แบบพกพา หรือ Memory Stick แผนชิปอวัยวะมนุษยนี้ 

ผลิตจากโพลีเมอรที่มีความยืดหยุน  เชน Polydimethyl-

siloxane (PDMS)  และ Microfluidics บนแผนชิปจะมี 

รูพรุนขนาดนาโน (10-6) ซึ่งในรูดังกลาวจะบรรจุเซลล 

และเนื ้อเยื ่อของอวัยวะที่ทำหนาที ่เสมือนชิ ้นเนื ้อเยื ่อ 

อวัยวะในรางกาย มีการเลี้ยงดวยสารอาหาร และเลือด 

และมีการควบคุมสภาวะใหใกลเคียงกับภายในรางกาย 

มนุษยมากที่สุด ไมวาจะเปนระดับออกซิเจน อุณหภูมิ 

ความเปนกรด-ดาง เปนตน ดังนั้น นักวิจัยสามารถทดสอบความเปนพิษของสารเคมีในยาโดยการใชอวัยวะบนชิป 

ไดเหมือนกับการทดสอบจริงในรางกายมนุษย นอกจากนี้ นักวิจัยคาดวาจะสามารถนำชิปอวัยวะมาใชในการ 

ตรวจสอบการปนเปอนในสิ่งแวดลอมและในสินคาอุปโภคบริโภคได นอกจากนี้ อวัยวะบนชิปยังถูกออกแบบใหมี 

กลไกปฏิกิริยาการทำงานในรางกายภายใตสภาวะจริง เชน การหายใจ หรือการบีบตัวของทางเดินอาหาร 

การหดตัวของกลามเนื้อ เพื่อเคลื่อนอาหารผานเขาสูระบบการยอยอาหาร กระบวนการหายใจที่เพิ่มขึ้นเมื่อ 

ปอดมีตัวขัดขวางการซึมผานและการดูดซึมของสารเคมี เปนตน
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แผ่นชิปอวัยวะ (ต่อ) 

 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2557 ที่ผานมา เจาหนาที่จาก 

รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ไดรวมประชุมกับนักวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ไดรับการ 

สนับสนุนโดย National Academies Committee เพื่อศึกษาผล 

ประโยชนและขอจำกัดของเทคโนโลยีชนิดนี ้สำหรับการนำมาใชทาง 

กฎหมาย ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยในการใชยาและทดสอบอันตรายที่ 

อาจเกิดขึ้นตอ มนุษยและสิ่งแวดลอม โดยที่องคการอาหารและยา (Food 

& Drug Administration: FDA ประเทศสหรัฐฯ) กลาวถึง เทคโนโลยี 

ใหมนี้ที่อาจจะชวยเพิ่มความเร็วในกระบวนการอนุมัติยารักษาผูปวยได 

และสามารถที่จะรวบรวมกับขอมูล ความเปนพิษเมื่อมีการผลิตยา 

ประเภทใหม John J. Bucher รองผูอำนวยการ National Toxicology 

Program กลาววา อวัยวะบนชิปสามารถนำมาใชศึกษาไดอยางมี 

ศักยภาพในดานผลกระทบตอสุขภาพ ความหลากหลายของสวนผสม 

ทางเคมีและสามารถชวยลดความซับซอนของพารามิเตอรทางชีวภาพ 

เชน แรงตึงผิวของออกซิเจน และอัตราการไหลทางกายภาพ 

ทำใหนักวิจัยเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจาก 

การสะสมของสารพิษภายในรางกาย

     ถึงแมวา อวัยวะบนชิปจะมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่โดดเดน 

แตยังคงมีขอจำกัด เชน เซลลมีจำนวนไมเพียงพอตอการทดสอบ 

ทำใหนักวิจัยยังไมสามารถทำการทดสอบไดอยางสมบูรณแบบ อยางไร 

ก็ตาม Danilo Tagle รองผูอำนวยการโครงการพิเศษของ NIH’s 

National Center for Advancing Translational Sciences 

กลาวถึงเปาหมายภายในระยะเวลา 10 ปขางหนา สำหรับการ 

พัฒนาอวัยวะบนชิปสำหรับระบบตางๆ เชน ตับ ไต ปอด หัวใจ และลำไส 

ซึ่งคาดวานาจะสามารถนำมาดำเนินการไดอยางสมบูรณและสามารถใช 

เปนขอมูลในการศึกษาโรคที่มีความเฉพาะเจาะจง เชน โรคหัวใจและ 

หลอดเลือด โรคไขขออักเสบ โรคกระเพาะ อาหารและลำไส 

และโรคมะเร็ง เปนตน
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